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ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์  

พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข ปรับปรุง และกำหนดแนวทางการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ในกองทัพอากาศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการจัดและอัตรากองทัพอากาศ 
เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการส่งเสริมและปลูกฝังให้ 
กำลังพลกองทัพอากาศ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะเป็นการเพ่ิมพูน
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พ.ศ.๒๕๖๔” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พ.ศ.๒๕๕๒  

  บรรดาระเบียบและคำสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑ “การฝึกอบรมประจำสัปดาห์” หมายความว่า การให้กำลังพลสังกัดกองทัพอากาศ  
ได้ประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การฝึกวิชาทหาร และการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๔.๒ “ผู้อำนวยการฝึกอบรม” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ให้เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ให้แก่กำลังพลในสังกัด 
  ๔.๓ “ผู้รับการฝึกอบรม” หมายความว่า กำลังพลที่ส่วนราชการต้นสังกัดจัดให้เข้ารับ 
การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 
  ๔.๔ “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ฝูงบินอิสระปฏิบัติ
ราชการสนาม และหน่วยที่แยกออกไปปฏิบัติงานนอกเขตพ้ืนที่ของส่วนราชการต้นสังกัด รวมถึงหน่วยอัตราเพ่ือพลาง 
  ๔.๕ “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ  
ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม และหัวหน้าหน่วยที่แยกออกไปปฏิบัติงานนอกเขตพ้ืนที่ของ  
ส่วนราชการต้นสังกัด รวมถึงหัวหน้าหน่วยอัตราเพ่ือพลาง 
  ๔.6 “นายทหารสัญญาบัตร” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรสังกัดส่วนราชการ 
และข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร  รวมถึง กำลังพลสำรองที่ เข้าทำหน้าที่ ในตำแหน่ ง 
นายทหารสัญญาบัตรเป็นการชั่วคราว 

 
 

4.7  “นายทหารประทวน” ... 

หน่วยรับ 
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  ๔.๗ “นายทหารประทวน” หมายความว่า นายทหารประทวนสั งกัดส่ วนราชการ 
และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รวมถึง กำลังพลสำรองที่เข้าทำหน้าที่ ในตำแหน่ง
นายทหารประทวนเป็นการชั่วคราว  
  ๔.8 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
รายจ่าย  
  4.9  “พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการซึ่งเป็นผู้ที่ ได้รับการจ้างงาน 
ตามสัญญาจ้างด้วยงบบุคลากรและมีระยะเวลาจ้างสิ้นสุดแน่นอน โดยการจ้างพนักงานราชการจะต้องทำสัญญาจ้าง 
กับส่วนราชการต้นสังกัด 
  ๔.10  “พลอาสาสมัคร” หมายความว่า กำลังพลสำรองที่เข้าทำหน้าที่ในตำแหน่งพลทหาร
ประจำการเป็นการชั่วคราว 

  ข้อ ๕ ให้เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๖ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ให้แก่กำลังพลในสังกัด เพ่ือให้เป็นผู้ที่มี 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เป็นผู้มีวินัยดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  
มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ข้อ ๗ การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ ได้แก่ 
  ๗.๑ การออกกำลังกาย 
  ๗.๒ การฝึกวิชาทหาร 
  ๗.๓ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 

 ข้อ ๘ ห้วงระยะเวลาในการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 
  ๘.๑ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ในวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ 
ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
  ๘.๒ ส่วนราชการใดมีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมประจำสัปดาห์  
ตามข้อ ๘.๑ ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณากำหนดวันเวลาในการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ขึ้นเอง  
ภายในสัปดาห์นั้นได้เป็นครั้งคราว 
  ๘.๓ หากส่วนราชการใดมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษา
สมรรถนะของงานให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณางดการฝึกอบรมประจำสัปดาห์  
ได้เป็นครั้งคราว  
  ๘.๔ การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ในรอบ ๑ เดือน ให้ส่วนราชการต่าง ๆ กำหนดให้มี  
การออกกำลังกายอย่างน้อย ๓ ครั้ง และการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ๑ ครั้ง หากในเดือนใดกำหนดให้มี
การฝึกวิชาทหาร ให้ลดการออกกำลังกายในเดือนนั้นเหลืออย่างน้อย ๒ ครั้ง 
  ๘.๕ การเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ตามข้อ ๘.๒  หรือ 
งดการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ตามข้อ ๘.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไปพร้อมกับ
รายงานผลการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ด้วยทุกครั้ง 
 

ข้อ 9  ก่อนการออกกำลังกาย... 
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 ข้อ ๙ ก่อนการออกกำลังกายและการฝึกวิชาทหาร ให้ส่วนราชการจัดให้มีการอบรมชี้แจง  
หรือย้ำเตือนให้กับผู้รับการอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยทหารหรือความประพฤติ มารยาทและการสมาคม 
การรักษาความปลอดภัย หรือข่าวสารสำคัญอ่ืน ๆ ที่ควรทราบทุกครั้ง โดยให้ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ตั้งแต่
เวลา ๑๓.๓๐ ถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา 

 ข้อ ๑๐  สถานที่ในการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ ให้ส่วนราชการพิจารณาใช้สถานที่ตามความเหมาะสม 

หมวด ๒ 
การออกกำลังกาย 

 ข้อ ๑๑  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาเป็นบุคคลหรือหมู่คณะ 
หรือจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในส่วนราชการ หรือฝึกกายบริหารตามความเหมาะสม สำหรับการแต่งกาย  
ให้ใช้ชุดกีฬา 

 ข้อ ๑๒  ห้วงระยะเวลาในการออกกำลังกาย 
   ๑๒.๑ ให้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกมุภาพันธ์ของปีถัดไป 
   ๑๒.๒ ให้งดการออกกำลังกาย ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

 ข้อ ๑๓  ผู้รับการฝึกอบรมในวันที่กำหนดให้มีการออกกำลังกาย ได้แก่ 
   ๑๓.๑ นายทหารสัญญาบัตร ยศนาวาอากาศตรี ลงมา 
   ๑๓.๒ นายทหารประทวน 
   ๑๓.3 ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร   

 ข้อ ๑๔  ให้ส่วนราชการจัดผู้รับการฝึกอบรมตามข้อ ๑๓ ที่มาปฏิบัติราชการในวันที่กำหนด 
ให้มีการออกกำลังกายนั้น (ไม่นับรวมผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒๕) มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  
โดยให้คิดเป็นร้อยละแยกตามกลุ่มผู้รับการฝึกอบรมในข้อ ๑๓ และให้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการ
ฝึกอบรมของส่วนราชการ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ยศนาวาอากาศโทขึ้นไป ให้เข้าร่วมการออกกำลังกายได้ 
ตามความสมัครใจ 

หมวด ๓ 
การฝึกวิชาทหาร 

 ข้อ ๑๕  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการฝึกวชิาทหารแก่กำลังพลในสังกัด โดยทำการฝึกในท่าบุคคลมือเปล่า 
แถวชิด บุคคลท่าประกอบอาวุธ หรือท่าอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับการแต่งกายให้ใช้ชุดปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๑๖  ผู้รับการฝึกอบรมในวันที่กำหนดให้มีการฝึกวิชาทหาร ได้แก่ 
   ๑๖.๑ นายทหารสัญญาบัตร ยศนาวาอากาศตรี ลงมา 
   ๑๖.๒ นายทหารประทวน  
   16.3 ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร     

 ข้อ ๑๗  ห้วงระยะเวลาในการฝึกวิชาทหาร ให้ส่วนราชการจัดให้มีการฝึกวิชาทหารตามระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้ในผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ 

 
 

ข้อ ๑8  ให้ส่วนราชการ... 
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 ข้อ ๑๘  ให้ส่วนราชการจัดผู้รับการฝึกอบรมตามข้อ ๑๖ ที่มาปฏิบัติราชการในวันที่กำหนด  
ให้มีการฝึกวิชาทหารนั้น (ไม่นับรวมผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒๕) มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ โดยให้ 
คิดเป็นร้อยละแยกตามกลุ่มผู้รับการฝึกอบรมในข้อ ๑๖ และให้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการฝึกอบรม 
ของส่วนราชการ  สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ยศนาวาอากาศโทขึ้นไป ให้ เข้ าร่วมการฝึกวิชาทหารได้  
ตามความสมัครใจ 

 ข้อ ๑๙  ให้ส่วนราชการดำเนินการฝึกวิชาทหาร จัดนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดที่มีความรู้
ความสามารถในการฝึกวิชาทหารเป็นผู้ดำเนินการฝึก หรือขอรับการสนับสนุนครูฝึกจากหน่วยบัญชาการ 
อากาศโยธินมาดำเนินการฝึกเป็นครั้งคราว 

หมวด ๔ 
การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 

 ข้อ ๒๐  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดยการให้กำลังพลในสังกัด 
ได้ฟังคำบรรยายและหรือร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา 

 ข้อ ๒๑  ห้วงระยะเวลาในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้ส่วนราชการจัดให้มีการอบรม 
คุณธรรมและจริยธรรม เดือนละ ๑ ครั้ง หากส่วนราชการใดมีความประสงค์จะจัดให้มีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ ให้กระทำได้ตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๒๒  ผู้รับการฝึกอบรมในวันที่กำหนดให้มีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 
   ๒๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร ยศนาวาอากาศเอก ลงมา 
   ๒๒.๒ นายทหารประทวน  
   ๒๒.3 ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร   

 ข้อ ๒๓  ให้ส่วนราชการจัดผู้รับการฝึกอบรมตามข้อ ๒๒ ที่มาปฏิบัติราชการในวันที่กำหนด 
ให้มีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนั้น (ไม่นับรวมผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒๕) หมุนเวียนกันเข้ารับ 
การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมจนครบทุกคน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ โดยให้คิดเป็นร้อยละ 
แยกตามกลุ่มผู้ รับการฝึกอบรมในข้อ ๒๒ และให้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการฝึกอบรม 
ของส่วนราชการ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ยศนายพลอากาศ ให้เข้าร่วมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมได้ 
ตามความสมัครใจ 

 ข้อ ๒4  การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้กรมยุทธศึกษา 
ทหารอากาศ รับผิดชอบจัดการอบรม  

หมวด ๕ 
ผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 

 ข้อ ๒5  ผู้รับการฝึกอบรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่กำหนดให้มี 
การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ในวันนั้น ได้แก่ 
   ๒5.๑ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ประจำส่วนราชการ ตามระเบียบกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยการรักษาการณ์ 

 
 

25.2  ผู้ที่ป่วย… 
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   ๒5.๒ ผู้ที่ป่วยไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ได้ 
   ๒5.๓ ผู้ที่ปฏิบัติ งานตามคำสั่ งของผู้บั งคับบัญชาตั้ งแต่ชั้นผู้บั งคับการกองบิน  
หรือเทียบเท่าข้ึนไป ให้งดเข้ารับการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ในครั้งนั้น ๆ สำหรับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม 
และหน่วยที่แยกออกไปปฏิบัติงานนอกเขตพ้ืนที่ของส่วนราชการต้นสังกัด ให้หัวหน้าส่วน ราชการนั้น ๆ  
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

หมวด ๖ 
การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ของส่วนราชการในพ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๒6  ส่วนราชการในพ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ ได้แก่ 
   ๒6.๑ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
   ๒6.๒ กรมสารบรรณทหารอากาศ 
   ๒6.๓ กรมกำลังพลทหารอากาศ 
   ๒6.๔ กรมข่าวทหารอากาศ 
   ๒6.๕ กรมยุทธการทหารอากาศ 
   ๒6.๖ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ 
   ๒๖.๗ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
   ๒6.๘ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
   ๒6.๙ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
   ๒6.๑๐  กรมการเงินทหารอากาศ 
   ๒6.1๑  กรมจเรทหารอากาศ 
   ๒6.๑๒  สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 
   ๒๖.1๓ ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ 
   ๒๖.๑๔ ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ 
   ๒๖.๑๕ สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๒7  การอบรมชี้แจงก่อนการออกกำลังกายและการฝึกวิชาทหาร 
   ๒7.๑ ให้ส่วนราชการตามข้อ ๒6 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการอบรมชี้แจงให้กับ 
ผู้รับการฝึกอบรมของส่วนราชการในพ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในผนวก ข 
ท้ายระเบียบนี้ 
   ๒7.๒ ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมของส่วนราชการตรวจสอบยอดและนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ในสังกัดไปร่วมฟังการอบรมชี้แจง ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ หากในกรณีสถานที่ดังกล่าวไม่ว่าง 
ให้ใช้สถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๒8  การดำเนินการหลังจากการอบรมชี้แจง ตามข้อ ๒7 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ๒8.๑ การออกกำลังกาย ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมของส่วนราชการนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ในสังกัดไปออกกำลังกาย โดยการเดินและวิ่งรอบอาคารแปดกรม กองบัญชาการกองทัพอากาศ อย่างละไม่น้อยกว่า 
๑ รอบ แล้วจึงให้แยกไปเล่นกีฬา 
 

 
 

28.2  การฝึกวิชาทหาร ... 
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   ๒8.๒ การฝึกวิชาทหาร ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมของส่วนราชการนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ในสังกัดไปรับการฝึกวิชาทหาร ณ บริเวณกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ 
หากในกรณีสถานที่ดังกล่าวไม่ว่าง ให้ใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช หรือสถานที่อ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๒9  การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒9.๑ ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมของส่วนราชการ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสังกัดไปเข้ารับฟัง
การบรรยายและหรือร่วมกิจกรรม หรือปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบ  
ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
   ๒9.๒ ให้ใช้สถานที่ ณ หอประชุมกานตรัตน์ หากในกรณีสถานที่ดังกล่าวไม่ ว่าง ให้ใช้ 
อาคารอเนกประสงค์ของสโมสรนายทหารประทวน หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 ข้อ 30  ส่วนราชการนอกพ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ ให้จัดการฝึกอบรมประจำสัปดาห์
ตามท่ีระเบียบกำหนด โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ วัน เวลา และสถานที่ตามความเหมาะสม 

หมวด ๗ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ข้อ 31  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ของส่วนราชการ  
และมีหน้าที่แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมของส่วนราชการ เพ่ือให้เป็นผู้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ให้กับกำลังพลในสังกัด 

 ข้อ ๓2  ผู้อำนวยการฝึกอบรม มีหน้าที่ดังนี้ 
   ๓2.๑ อำนวยการ กำกับ ดูแล ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมประจำสัปดาห์
ของส่วนราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๓2.๒ จัดทำกำหนดการในการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 
   ๓2.๓ รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมในวันที่มีการฝึกอบรมประจำสัปดาห์
ทุกครั้ง และสรุปยอดผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือรายงานผลการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ตามที่ระเบียบกำหนด 
   ๓2.๔ ในวันที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ ให้จัดส่งผู้รับการฝึกอบรมในสังกัด
พร้อมรายชื่อ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ทุกครั้ง โดยพิจารณาหมุนเวียนให้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน 
และมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ 
   ๓2.๕ ประเมินผลการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ของส่วนราชการ 

 ข้อ ๓3  หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   ๓3.๑ กรมสารบรรณทหารอากาศ 
     ๓3.๑.๑ สนับสนุนห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ ในการอบรมชี้แจงก่อน
การออกกำลังกายและการฝึกวิชาทหารของส่วนราชการในพ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
     ๓3.1.๒ สนับสนุน พ้ืนที่บริ เวณกองประวัติศาสตร์และพิ พิธภัณฑ์ทหาร  
กรมสารบรรณทหารอากาศ ในการออกกำลังกายและการฝึกวิชาทหารของส่วนราชการในพ้ืนที่กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ 

 
 

๓3.1.๓  สนับสนุน...  
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     ๓3.๑.๓ สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับและเชื้อเพลิง ในการรับส่งเจ้าหน้าที่ 
ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ในการอบรมชี้แจงก่อนการออกกำลังกายและการฝึกวิชาทหาร  
ของส่วนราชการในพ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
   ๓3.๒ กรมกำลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่ อำนวยการ กำกับ ดูแล และควบคุมเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ของส่วนราชการในพ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
   33.3 ให้กรมฝ่ายเสนาธิการ (๖ กรม) กำหนดประธานการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
(ชั้นยศนายพลอากาศ) โดยส่งรายชื่อให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามผนวก ค ท้ายระเบียบนี้ 
   33.4 กรมจเรทหารอากาศ ตรวจสอบการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามข้อ ๓๓.๘   
   ๓3.5 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน สนับสนุนครูฝึกในการฝึกวิชาทหารของส่วนราชการ
ในพ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ และส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ  
   ๓3.6 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ สนับสนุนเครื่องขยายเสียงพร้อม
เจ้าหน้าที่ควบคุม ในการอบรมชี้แจงก่อนการออกกำลังกายและการฝึกวิชาทหารของส่วนราชการในพ้ืนที่
กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
   ๓3.7 กรมขนส่ งทหารอากาศ สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขั บและเชื้ อเพลิ ง 
ในการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการในพ้ืนที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
   ๓3.8 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับผิดชอบในการจัดการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
ของส่วนราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ตามข้อ ๒๔ โดยดำเนินการดังนี้ 
     33.8.1 ให้นายพลอากาศตามขอ้ 33.3 เป็นประธานการฝึกอบรม  
     ๓3.8.๒ สนับสนุนอนุศาสนาจารย์ในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
     33.8.๓ จัดอบรมเดือนละ ๒ ครั้ง      
   ๓3.9 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สนับสนุนอาคารรณนภากาศ  
และสนามกีฬาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
   ๓3.10  กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
       ๓3.10.๑ สนับสนุนสนามกีฬากองทัพอากาศ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 
       ๓3.10.๒ สนับสนุนหอประชุมกานตรัตน์  จัดโต๊ะหมู่บูชา เครื่องกัณฑ์  
ธรรมาสน์ ปัจจัยไทยธรรม และเครื่องรับรองพระสงฆ์หรือผู้บรรยายพิเศษ ในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
ของส่วนราชการในพ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ ในกรณีสถานที่ดังกล่าวไม่ว่าง ให้ใช้อาคารอเนกประสงค์ 
สโมสรนายทหารประทวน หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
   ๓3.11 ส่วนราชการอ่ืน ๆ พิจารณาจัดจำนวนยอดผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 
ตามจำนวนในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๒๓ โดยให้หมุนเวียนกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมการฝึกอบรมครบทุก
ประเภทตามข้อ ๗ ในแต่ละรอบการรายงานผลตามข้อ ๓๔ และให้การสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับ
การร้องขอ  
 
 
 
 

หมวด  ๘ ... 





ผนวก ก 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

กำหนดการฝึกวิชาทหารของข้าราชการกองทัพอากาศ 

 ๑. ให้ส่วนราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง กำหนดให้มีการฝึกวิชาทหาร ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ในเดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม ได้แก่ 
   ๑.๑.๑ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
   ๑.๑.๒ กรมสารบรรณทหารอากาศ 
   ๑.๑.๓ กรมกำลังพลทหารอากาศ 
   ๑.๑.๔ กรมข่าวทหารอากาศ 
   ๑.๑.๕ กรมยุทธการทหารอากาศ 
   ๑.๑.๖ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ 
   ๑.๑.7 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
   ๑.๑.8 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
   ๑.๑.9 สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
   ๑.๑.๑๐  กรมการเงินทหารอากาศ 
   ๑.๑.11  กรมจเรทหารอากาศ 
   ๑.๑.๑2  สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
   ๑.๑.๑3  สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ 
   ๑.๑.๑4  สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 
   1.1.15  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ  
   ๑.๑.๑6  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
   ๑.๑.๑7  กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
   ๑.๑.๑8  สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
   1.1.19  สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
   1.1.20   ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ 
   1.1.21  ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ 
   1.1.22  สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 
   1.1.23  สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ 
   1.1.24  สำนักงานยุทธศาสตร์และหลักนิยมกองทัพอากาศ (เพ่ือพลาง)  
  ๑.๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ 
   ๑.๒.๑ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
   ๑.๒.๒ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
   ๑.๒.๓ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ 
   ๑.๒.4 กองบิน ๖ 
   ๑.๒.5 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   ๑.๒.6 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
    

1.3  ในเดือนมิถุนายน ... 
 



                                                            - ๒ - 
 
  ๑.๓ ในเดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ได้แก่ 
   ๑.๓.๑ กรมช่างอากาศ  
   ๑.๓.๒ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  
   ๑.๓.๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
   ๑.๓.๔ กรมพลาธิการทหารอากาศ  
   ๑.๓.๕ กรมช่างโยธาทหารอากาศ  
   ๑.๓.๖ กรมขนส่งทหารอากาศ  
   ๑.๓.๗ กรมแพทย์ทหารอากาศ  
   1.3.๘ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ  
   ๑.๓.๙ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

 ๒. ส่วนราชการอ่ืนที่มิได้กำหนดไว้ในข้อ ๑ ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมของส่วนราชการนั้น ๆ 
พิจารณากำหนดและจัดให้มีการฝึกวิชาทหารตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการอบรมชี้แจงก่อนการออกกำลังกายและการฝึกวิชาทหาร 
ของส่วนราชการในพ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 
ลำดับ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ เดือน หมายเหตุ 

๑ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ, ศูนย์อำนวยการ
เครื่องบินพระราชพาหนะ และศูนย์อำนวยการ
เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ 

มิถุนายน 
- ให้สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
กับ ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราช
พาหนะ และ ศูนย์อำนวยการ
เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ,  
กรมสารบรรณทหารอากาศ กับ 
สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ, 
กรมข่าวทหารอากาศ กับ  
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, 
สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ กับ
กรมการเงินทหารอากาศ,  
กรมจเรทหารอากาศ กับ สำนักงาน
พัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ  
ตกลงกันเป็นการภายในเกี่ยวกับ 
วันและเวลาที่จะอบรมชี้แจง 
ในเดือนมิถนุายน, กรกฎาคม, กันยายน, 
ธันวาคม และมกราคม ตามลำดับ 

๒ กรมสารบรรณทหารอากาศ  
และสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 

กรกฎาคม 

๓ กรมกำลังพลทหารอากาศ 
 

สิงหาคม 

๔ กรมข่าวทหารอากาศ 
และกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

กันยายน 

๕ กรมยุทธการทหารอากาศ 
 

ตุลาคม 

๖ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ 
 

พฤศจิกายน 

๗ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
และกรมการเงินทหารอากาศ 

ธันวาคม 

๘ กรมจเรทหารอากาศ  
และสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 

มกราคม 

๙ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทหารอากาศ  

กุมภาพันธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

     สว่นราชการที่รับผิดชอบในการส่งรายชื่อนายพลอากาศเป็นประธานการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
ของส่วนราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง 

 
ลำดับ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ เดือน 

๑ กรมกำลังพลทหารอากาศ มกราคม และกรกฎาคม 
2 กรมข่าวทหารอากาศ กุมภาพันธ์ และสิงหาคม 
3 กรมยุทธการทหารอากาศ มีนาคม และกันยายน 
4 กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เมษายน และตุลาคม 
5 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  พฤษภาคม และพฤศจิกายน 
6 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ  มิถุนายน และธันวาคม 

 
 หมายเหตุ   ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบส่งรายชื่อนายทหารชั้นยศนายพลอากาศให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   
                ในเดือนที่รับผิดชอบ เดือนละ ๒ คน 



ผนวก ง 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวา่ด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

แบบรายงานผลการฝึกอบรมประจำสัปดาห ์
ส่วนราชการ ………………………………… 
ในรอบเดือน …………………. พ.ศ. ……… 

 

ลำดับ 
ประเภท 

การฝึกอบรมประจำสัปดาห ์

จำ
นว

นค
รั้ง

 ยอดผู้รับการฝึกอบรมที่มาปฏิบัติราชการในวันที่มีการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 
(คิดเฉลี่ยในรอบเดือน) 

ยอดผู้รับการฝึกอบรม 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมประจำสปัดาห์ 

สรุปผล 
การฝึกอบรม 
ประจำสัปดาห ์

หมายเหต ุ

จำนวนทั้งสิ้น จำนวนผู้ที่ได้รับการยกเว้น จำนวนผู้รับการฝึกอบรม จำนวน ร้อยละ 
๑ การออกกำลังกาย 

- น.สัญญาบัตร 
- น.ประทวน 
- ลูกจา้ง พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร   

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 

 รวม         
๒ การฝึกวิชาทหาร 

- น.สัญญาบัตร 
- น.ประทวน 
- ลูกจา้ง พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร  

        

 รวม         
๓ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 

- น.สัญญาบัตร 
- น.ประทวน 
- ลูกจา้ง พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร  

        

 รวม         

 
          ตรวจถูกต้อง 
          (ลงช่ือ) ………………………………………………………… 
          (ตำแหน่ง) ……………………………………………………… 

 
 
 
 

(๑๐) 

(ผู้อำนวยการฝึกอบรมของส่วนราชการ) 

(๑) 



คำอธิบาย 
วิธีการกรอกในแบบรายงานผลการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 

 
หมายเลข (๑) : ให้ลงช่ือของส่วนราชการที่รายงานผลการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 
หมายเลข (๒) : ในช่อง “จำนวนครั้ง” ให้ลงจำนวนครั้งท่ีส่วนราชการจัดให้มีการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ในแตล่ะประเภท 
หมายเลข (๓) : ในช่อง “จำนวนทั้งสิ้น” ให้ลงจำนวนผู้รับการฝึกอบรมทั้งหมดที่มาปฏิบัติราชการในวันที่มีการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 
หมายเลข (๔) : ในช่อง “จำนวนผู้ที่ได้รับการยกเวน้” ให้ลงจำนวนผู้รับการฝึกอบรมที่มาปฏิบัตริาชการในวันท่ีมีการฝกึอบรมประจำสัปดาห์ ซึ่งปฏิบตัิหน้าท่ี 
  เวร-ยามประจำส่วนราชการ หรือป่วยไมส่ามารถเข้ารับการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ได้ หรือปฏบิัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการกองบิน 
  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
หมายเลข (๕) : ในช่อง “จำนวนผู้รับการฝึกอบรม” ให้ลงจำนวนผู้รับการฝึกอบรมทีม่าปฏิบัตริาชการในวันท่ีมีการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ ซึ่งมไิด้เป็นผูท้ี่ได้รับการยกเว้น 
  โดยให้นำจำนวนในหมายเลข (๓) ลบกับจำนวนในหมายเลข (๔) 
หมายเลข (๖) : ในช่อง “จำนวน” ให้ลงยอดผู้รับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดส่งเขา้รับการฝึกอบรมในวันท่ีมีการฝึกอบรมประจำสัปดาห ์
หมายเลข (๗) : ในช่อง “ร้อยละ” ให้ลงจำนวนร้อยละทีไ่ด้จากการนำจำนวนในหมายเลข (๖) มาคดิเป็นจำนวนร้อยละของจำนวนในหมายเลข (๕) 
หมายเลข (๘) : ในช่อง “สรุปผลการฝึกอบรมประจำสัปดาห์” ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมของส่วนราชการ สรุปผลการฝกึอบรมประจำสัปดาห์ในแต่ละประเภทว่าเรียบร้อยหรือไม ่
  อย่างไร 
หมายเลข (๙) : ในช่อง “หมายเหตุ” ให้ลงเหตผุลในกรณีที่ส่วนราชการจัดส่งผูร้ับการฝึกอบรมในวันท่ีมีการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ มีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดไว้ 
  หรือให้ลงข้อเสนอแนะ 
หมายเลข (๑๐) : ให้ลงลายมือช่ือของผู้อำนวยการฝกึอบรมของส่วนราชการ 
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