(สําเนา)

ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย
วาดวยการฝกอบรมประจําสัปดาห
พ.ศ.๒๕๕๖
----------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรกําหนดแนวทางการฝกอบรมประจําสัปดาหของสวนราชการ
ใน กองบัญชาการกองทัพไทย ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเปนการสงเสริมและปลูกฝงใหกําลังพลเปนผูมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะสงผลใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สมความมุงหมายของทางราชการ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา
“ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย วาดวยการฝกอบรมประจํา
สัปดาห พ.ศ.๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑)
คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๑๔๖/๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ
พ.ศ.๒๕๕๓ เรือ่ ง การฝกอบรมนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ขาราชการกลาโหมพลเรือน
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย
(๒)
คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๙๕/๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ
พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การฟงพระธรรมเทศนา การปาฐกถาธรรม หรือการบรรยายธรรม
บรรดาระเบียบ คําสัง่ และหลักเกณฑอน่ื ใด ในสวนทีก่ าํ หนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑
“การฝกอบรมประจําสัปดาห ” หมายความวา การใหกําลังพลสังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย ไดประพฤติปฏิบตั เิ กีย่ วกับการออกกําลังกาย การฝกอบรมระเบียบวินยั การอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
๔.๒
“ผูอํานวยการฝกอบรม ” หมายความวา ผูท ไ่ี ดรบั การแตงตัง้ จากหัวหนา
สวนราชการใหเปนผูดําเนินการฝกอบรมประจําสัปดาหใหกับกําลังพลในสังกัด
๔.๓
“ผูรับการฝกอบรม ” หมายความวา กําลังพลทีส่ ว นราชการตนสังกัดจัดให
เขารับการฝกอบรมประจําสัปดาห
๔.๔
“สวนราชการ” หมายความวา หนวยขึน้ ตรง กองบัญชาการกองทัพไทย
๔.๕
“หัวหนาสวนราชการ ” หมายความวา หัวหนาหนวยขึน้ ตรง กองบัญชาการ
กองทัพไทย
/๔.๖

“ขาราชการ ...

-๒๔.๖
“ขาราชการชัน้ สัญญาบัตร ” หมายความวา นายทหารสัญญา บัตรสังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตรทีช่ ว ยราชการกองบัญชาการกองทัพ ไทย และใหหมายความ
รวมถึงขาราชการกลาโหมพลเรือนชัน้ สัญญาบัตรหรือเทียบเทา
๔.๗
“ขาราชการต่าํ กวาชัน้ สัญญาบัตร ” หมายความวา นายทหารประทวนสังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารประทวนทีช่ ว ยราชการกองบัญชาการกองทัพไทย และใหหมายความ
รวมถึงขาราชการกลาโหมพลเรือนต่าํ กวาชัน้ สัญญาบัตรหรือเทียบเทา
๔.๘
“พนักงานราชการ” หมายความวา พนักงานราชการซึง่ เปนผูท ไ่ี ดรบั การจางงาน
ตามสัญญาจางดวยงบบุคลากรและมีระยะเวลาจางสิน้ สุดแนนอน โดยการจางพนักงานราชการจะตองทํา
สัญญาจางกับสวนราชการตนสังกัด
๔.๙
“ลูกจาง ” หมายความวา ลูกจางประจําและลูกจางชัว่ คราวทีจ่ า งจาก
เงินงบประมาณรายจาย
ขอ ๕ ให เจากรมกําลังพลทหาร เปนผูร กั ษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ขอ ๖ ใหสวนราชการจัดใหมีการฝกอบรมประจําสัปดาหใหกับกําลังพลในสังกัด เพื่อใหเปน
ผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง และเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหเปนผูมีระเบียบวินัยดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรูทันตอเหตุการณในปจจุบัน พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอ ๗ การฝกอบรมประจําสัปดาห ไดแก
๗.๑ การออกกําลังกาย
๗.๒ การฝกอบรมระเบียบวินัย
๗.๓ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ ๘ ใหสวนราชการจัดตั้งกองอํานวยการฝกอบรมประจําสัปดาห โดยมีหนาที่ วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน ประเมินผล และควบคุม กํากับดูแลการฝกอบรม ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และ
สามารถกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ติ า ง ๆ เพิม่ เติมไดตามความเหมาะสม โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๙ การกําหนดวันเวลาในการฝกอบรมประจําสัปดาห ใหดาํ เนินการดังนี้
๙.๑ ใหสวนราชการจัดใหมีการฝกอบรมประจําสัปดาหในวันพุธ
๙.๒ สวนราชการใดมีความจําเปนไมสามารถดําเนินการฝกอบรมประจําสัปดาห
ตามขอ ๙.๑ ได ใหหวั หนาสวนราชการพิจารณากําหนดวันเวลาในการฝกอบรมประจําสัปดาหขน้ึ เอง ภายใน
สัปดาหนั้นไดเปนครั้งคราว
๙.๓ หากสวนราชการใดมีความจําเปนตองปฏิบตั งิ านในหนาทีอ่ ยางตอเนือ่ ง
เพือ่ รักษาสมรรถนะของงานใหไดตามเกณฑทก่ี าํ หนดไว ใหหวั หนาสวนราชการพิจารณางดการฝกอบรมประจํา
สัปดาหไดเปนครัง้ คราว
/๙.๔ การฝก ...

-๓๙.๔ การฝกอบรมประจําสัปดาหในรอบ ๑ เดือน ใหสว นราชการตาง ๆ กําหนดใหมี
การออกกําลังกายอยางนอย ๓ ครั้ง และการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ๑ ครัง้ หากในเดือนใดกําหนดใหมี
การฝกอบรมระเบียบวินัย ใหลดการออกกําลังกายในเดือนนั้นเหลืออยางนอย ๒ ครัง้ และสําหรับกําลังพล
ทีไ่ มไดจดั ใหเขารับการฝกอบรมระเบียบวินยั หรือการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ใหจดั เขารับการ
ออกกําลังกายแทน
๙.๕ การเปลีย่ นแปลงวันเวลาในการฝกอบรมประจําสัปดาหตามขอ ๙.๒ หรือ
งดการฝกอบรมประจําสัปดาหตามขอ ๙.๓ ใหหวั หนาสวนราชการรายงานผลการฝกอบรมประจําสัปดาห
พรอมกับชี้แจงเหตุผลและความจําเปนให กรมกําลังพลทหาร ทราบ ทุกครั้ง
ขอ ๑๐ สถานทีใ่ นการฝกอบรมประจําสัปดาห ใหสว นราชการพิจารณากําหนดสถานทีไ่ ด
ตามความเหมาะสม
ขอ ๑๑ ใหสว นราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถออกระเบียบหรือคําสัง่ ได
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
หมวด ๒
การออกกําลังกาย
ขอ ๑๒ ใหสวนราชการจัดใหมีการออกกําลังกาย โดยการเลนกีฬาเปนบุคคลหรือหมูคณะ
หรือจัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในสวนราชการ หรือฝกกายบริหารตามความเหมาะสม และใหมีการทดสอบ
สมรรถภาพรางกายตามระเบียบหลักเกณฑท่ี กองบัญชาการกองทัพไทย กําหนด ไดแก คําสัง่ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด ที่ ๒๘๓/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒ เรือ่ ง กําหนดแนวทางรับราชการของ
นายทหารสัญญาบัตร และคําสัง่ กองบัญชาการทหารสูงสุด ที่ ๗๑๖/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒
เรือ่ ง การทดสอบสมรรถภาพรางกายนายทหารประทวน และเมือ่ มีการปรับปรุงแกไขคําสัง่ ใหม สําหรับ
การแตงกายใหใชชุดกีฬา
ขอ ๑๓ ผูรับการฝกอบรมประจําสัปดาหในวันที่กําหนดใหมีการออกกําลังกาย ไดแก
๑๓.๑
ขาราชการชัน้ สัญญาบัตร ตัง้ แตชน้ั ยศ พันตรี, นาวาตรี และนาวาอากาศตรี ลงมา
๑๓.๒ ขาราชการต่าํ กวาชัน้ สัญญาบัตร
๑๓.๓ พนักงานราชการ
๑๓.๔ ลูกจาง
ขอ ๑๔ ใหสว นราชการจัดผูร บั การฝกอบรมประจําสัปดาหตามขอ ๑๓ ที่มาปฏิบัติราชการใน
วันที่กําหนดใหมีการออกกําลังกาย โดยใหอยูภายในการควบคุมของผูอํานวยการฝกอบรมของสวนราชการ
สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ตั้งแตชั้นยศ พันโท, นาวาโท และนาวาอากาศโท ขึน้ ไป ใหเขารวม
การออกกําลังกายไดตามความสมัครใจ
ขอ ๑๕ หวงระยะเวลาการฝกอบรม ตัง้ แตเวลา ๑๓๓๐ ถึง ๑๖๐๐ สําหรับในวันปฏิบัติราชการ
อื่น ๆ ใหกําลังพลแตงชุดกีฬา เพื่อออกกําลังกายหรือเลนกีฬาได ตั้งแตเวลา ๑๕๐๐ ทั้งนี้ตองไมสงผลกระทบ
กับการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของหนวย
/หมวด ๓ ...

-๔หมวด ๓
การฝกอบรมระเบียบวินัย
ขอ ๑๖ ใหสวนราชการจัดใหมีการฝกอบรมระเบียบวินัยแกกําลังพลในสังกัด อยางนอย
เดือนละ ๑ ครั้ง โดยแบงกําลังพลออกเปน ๒ ผลัด หมุนเวียนเขารับการฝกอบรมสลับกันไปทุกเดือน ซึ่งผูเขารับ
การฝกอบรมจะตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา ๖ ครัง้ ในรอบปงบประมาณ จึงจะถือวาผานการฝกอบรม
ขอ ๑๗ ผูรับการฝกอบรมประจําสัปดาหในวันที่กําหนดใหมีการฝกอบรมระเบียบวินัย ไดแก
๑๗.๑
ขาราชการชัน้ สัญญาบัตร ตัง้ แตชน้ั ยศ พันตรี, นาวาตรี และนาวาอากาศตรีมาลง
๑๗.๒ ขาราชการต่าํ กวาชัน้ สัญญาบัตร
๑๗.๓ พนักงานราชการ
๑๗.๔ ลูกจาง
ขอ ๑๘ การฝกอบรมระเบียบวินยั ขาราชการชัน้ สัญญาบัตร ใหดาํ เนินการดังนี้
๑๘.๑ ใหสว นราชการจัดใหมกี ารฝกอบรมระเบียบวินยั ขาราชการชัน้ สัญญาบัตร
ตามขอ ๑๗.๑ ณ ที่ตั้งหนวย สวนราชการใดที่มีขอจํากัดในการจัดใหมีการฝกอบรมระเบียบวินัย เนื่องจาก
กําลังพลทีจ่ ะเขารับการ ฝกอบรมมีจาํ นวนนอย ใหประสานกับสวนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย อืน่
เพือ่ ฝากใหทาํ การฝกอบรมได และแจงให กรมกําลังพลทหาร ทราบ สําหรับการแตงกายใหใชชดุ ปฏิบตั งิ าน
๑๘.๒ หวงระยะเวลาการฝกอบรม ใหทาํ การฝกอบรมในสัปดาหท่ี ๒ ของเดือน
ตัง้ แตเวลา ๑๓๓๐ ถึง ๑๕๓๐
๑๘.๓ การกําหนดชือ่ เรือ่ งในตารางการฝกอบรม ใหแบงเปน ๒ หัวขอ ไดแก
การฝกบุคคลทาเบือ้ งตน และการอบรมใหความรู โดยเนนในเรือ่ งการแสดงการเคารพ การแตงกาย มารยาท
ทางสังคม การใชกระบีใ่ นโอกาสตาง ๆ การรายงานเวร หรือเรือ่ งอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสําคัญในการปฏิบตั ติ นของ
ขาราชการชัน้ สัญญาบัตร
ขอ ๑๙ การฝกอบรมระเบียบวินยั ขาราชการต่าํ กวาชัน้ สัญญาบัตร พนักงานราชการ และ
ลูกจาง ใหดาํ เนินการดังนี้
๑๙.๑ สวนราชการที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจงวัฒนะ)
รวมทั้งสํานักงานผูบังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย ให กรมกําลังพลทหาร เปนหนวยรับผิดชอบ
ดําเนินการฝกอบรมใหแกกําลังพลของสวนราชการดังกลาวรวมในพื้นที่เดียวกัน
๑๙.๒ สวนราชการที่มีที่ตั้งนอกพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจงวัฒนะ)
รับผิดชอบดําเนินการฝกอบรมใหแกกําลังพลของหนวย ณ ที่ตั้งปกติ
๑๙.๓ หวงระยะเวลาในการฝกอบรม ตัง้ แตเวลา ๐๘๓๐ ถึง ๑๕๓๐
ขอ ๒๐ ใหสวนราชการสงรายชื่อผูเขารับการอบรมระเบียบวินัยให กรมกําลังพลทหาร ทราบ
ภายในตนเดือนตุลาคมของทุกป และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงยอดกําลังพล เพื่อควบคุมยอดและจํานวนครั้ง
การเขารับการฝกอบรม และพิจารณาแตงตัง้ ผูร บั ผิดชอบการฝกอบรมของหนวย เพือ่ ทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงานกับเจาหนาทีก่ องอํานวยการฝกอบรม รวมทัง้ ตรวจสอบยอดผูเ ขารับการฝกอบรมของหนวย
ทั้งกอนและหลังการฝกอบรม ใหตรงตามการตรวจสอบของเจาหนาที่กองอํานวยการฝกอบรมทุกครั้ง
/ขอ ๒๑ ให ...

-๕ขอ ๒๑ ใหสว นราชการทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการฝกอบรมระเบียบวินยั พิจารณาจัดทําตาราง
การฝกอบรมไดตามความเหมาะสม แลวสงคําสั่งการจัดตั้งกองอํานวยการฝกอบรม รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
และตารางการฝกอบรม ให กรมกําลังพลทหาร ทราบ
ขอ ๒๒ ใหสวนราชการหรือผูควบคุมการฝกอบรมระเบียบวินัยหรือครูฝก พิจารณาผอนผัน
ใหแกผูเขารับการฝกอบรมระเบียบวินัยที่มีอายุคอนขางมาก หรือมีสมรรถภาพรางกายไมสมบูรณเทาที่ควร
โดยแยกการฝกอบรมตางหากจากผูที่มีสภาพรางกายปกติ
ขอ ๒๓ ใหสว นราชการสนับสนุน กรมกําลังพลทหาร ในการจัดตัง้ กองอํานวยการฝกอบรม
ระเบียบวินัยขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจาง ของสวนราชการที่มีที่ตั้งอยูใน
กองบัญชาการกองทัพไทย (แจงวัฒนะ) รวมทั้งสํานักงานผูบังคับบัญชา ตามที่ไดรับการรองขอ ดังนี้
๒๓.๑ สํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดครูฝก และอุปกรณ
ตาง ๆ ทีใ่ ชในการฝกอบรมระเบียบวินยั เจาหนาทีส่ ารวัตรทหาร และจัดทําตารางการฝกระเบียบวินยั ในรอบป
๒๓.๒
สํานักสวัสดิการทหาร สํานักผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด สนับสนุนสถานทีแ่ ละ
อุปกรณตา ง ๆ ทีใ่ ชในการฝกอบรมระเบียบวินยั
๒๓.๓ กรมยุทธบริการทหาร จัดรถพยาบาล และเจาหนาทีเ่ ตรียมพรอมในระหวาง
การฝกอบรมระเบียบวินัย
๒๓.๔ สํานักงานปลัดบัญชีทหาร พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพือ่ เปนคาใชจา ย
สําหรับการฝกอบรมระเบียบวินยั ตามความเหมาะสม
๒๓.๕ สวนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ใหการสนับสนุนตามทีไ่ ดรรบั อการ
งขอ
หมวด ๔
การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ ๒๔ ใหสวนราชการจัดใหมีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดยการใหกําลังพลในสังกัด
ไดฟงพระธรรมเทศนา การปาฐกถาธรรม การบรรยายธรรม และ/หรือรวมกิจกรรมตามหลักคําสอนของศาสนา
ขอ ๒๕ ใหสวนราชการกําหนดวัน เวลาในการจัดใหมีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
เดือนละ ๑ ครัง้ สําหรับในเดือนทีม่ วี นั สําคัญทางพระพุทธศาสนา หากสวนราชการใดมีความประสงคจะจัด
ใหมีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ ใหกระทําไดตามความเหมาะสม
ขอ ๒๖ กําหนดการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
๒๖.๑ สวนราชการที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจงวัฒนะ) ให
กรมกําลังพลทหาร เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการฝกอบรมใหแกกําลังพลของสวนราชการดังกลาวรวมในพื้นที่
เดียวกัน โดยใชสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๖.๒ สวนราชการที่มีที่ตั้งอยูนอกพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจงวัฒนะ)
ใหหนวยพิจารณาดําเนินการฝกอบรมไดตามความเหมาะสม
ขอ ๒๗ ประธานในพิธี
๒๗.๑ นายทหารสัญญาบัตรชัน้ ยศ พลตรี, พลเรือตรี หรือพลอากาศตรี
๒๗.๒ ในกรณีประธานในพิธี ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีอาวุโสสูงสุดที่เขารับ
การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เปนประธานในพิธี
/ขอ ๒๘ ผูรับ ...

-๖ขอ ๒๘ ผูรับการฝกอบรมประจําสัปดาหในวันที่กําหนดใหมีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ไดแก
๒๘
.๑ ขาราชการชัน้ สัญญาบัตร ตัง้ แตชน้ั ยศ พันเอก, นาวาเอก และนาวาอากาศเอก
มา ลง
๒๘.๒ ขาราชการต่าํ กวาชัน้ สัญญาบัตร
๒๘.๓ พนักงานราชการ
๒๘.๔ ลูกจาง
ขอ ๒๙ การปฏิบตั ขิ องสวนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ดําเนินการดังนี้
๒๙.๑ สวนราชการที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจงวัฒนะ)
๒๙.๑.๑ สํานักสวัสดิการทหาร สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด
๒๙.๑.๑.๑ กําหนดวัน เวลา การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
๒๙.๑.๑.๒ นิมนตพระภิกษุผูทรงคุณวุฒิ มาแสดงพระธรรม
เทศนา ปาฐกถาธรรม หรือบรรยายธรรม แลวแตกรณี
๒๙.๑.๑.๓
พิจารณาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู
ความสามารถ ซึ่งไมใชพระภิกษุ มาบรรยายหรืออบรมศีลธรรม หรือใหความรูเกี่ยวกับธรรม สลับกับการนิมนต
พระภิกษุผูทรงคุณวุฒิไดตามความเหมาะสม
๒๙.๑.๑.๔ จัดสถานที่ จตุปจ จัยไทยธรรมหรือของทีร่ ะลึก
พิธกี ารตาง ๆ และจัดอนุศาสนาจารยเปนพิธกี ร
๒๙.๑.๒ กรมกําลังพลทหาร
๒๙.๑.๒.๑ แจงใหสวนราชการที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ กองบัญชาการ
กองทัพไทย (แจงวัฒนะ) สงรายชื่อผูเขารับการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ ๒๘ ตามที่ สํานัก
สวัสดิการทหาร สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด กําหนดใหมีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ทราบ กอนวัน
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ลวงหนาอยางนอย ๗ วัน
๒๙.๑.๒.๒ พิจารณาจัดนายทหารสัญญาบัตร ชัน้ ยศ พลตรี,
พลเรือตรี หรือพลอากาศตรี จากหนวยทีเ่ ขารับการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม หมุนเวียนกันเปนประธาน
ในพิธี และแจงใหสว นราชการนัน้ ๆ ทราบ
๒๙.๑.๒.๓ ควบคุม กํากับ ดูแล ผูเ ขารับการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามจํานวนที่ผูอํานวยการฝกอบรมของสวนราชการกําหนด
๒๙.๑.๓ กรมยุทธบริการทหาร จัดยานพาหนะรับ
– สง พระภิกษุหรือ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
๒๙.๑.๔
สวนราชการที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจงวัฒนะ)
๒๙.๑.๔.๑ จัดนายทหารสัญญาบัตรชัน้ ยศ พลตรี, พลเรือตรี
หรือพลอากาศตรี เปนประธานในพิธกี ารอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่
กรมกําลังพลทหาร แจงใหทราบ
๒๙.๑.๔.๒ จัดผูเ ขารับการฝกอบรมตามขอ ๒๘ หมุนเวียนเขา
รับการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม มีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๒๕ โดยใหอยูภายใตการควบคุมของ
ผูอํานวยการฝกอบรมของสวนราชการ
๒๙.๑.๔.๓ จัดผูค วบคุมเพือ่ รับผิดชอบในการตรวจสอบยอด
กําลังพลของหนวยและสงยอดใหผูควบคุมของ กรมกําลังพลทหาร กอนกําหนดเวลาการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม อยางนอย ๑๕ นาที
/๒๙.๒ สวนราชการ ...

-๗๒๙.๒ สวนราชการที่มีที่ตั้งอยูนอกพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจงวัฒนะ)
ใหดําเนินการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหกําลังพลของหนวยไดตามความเหมาะสม
๒๙.๓ สํานักงานปลัดบัญชีทหาร ใหการสนับสนุนงบประมาณ เพือ่ เปนคาใชจา ย
สําหรับการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของสวนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ตามความเหมาะสม
หมวด ๕
ผูไ ดรบั การยกเวนไมตอ งเขารับการฝกอบรมประจําสัปดาห
ขอ ๓๐ ผูไ ดรบั การยกเวนไมตอ งเขารับการฝกอบรมประจําสัปดาห ไดแก
๓๐.๑ ผูปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณหรือเขาเวรประจําในหนาที่
๓๐.๒ ผูที่จะตองไปปฏิบัติราชการพิเศษตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๓๐.๓ ผูที่เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตามคํารับรองแพทย
๓๐.๔ ผูที่มีคําสั่งใหปฏิบัติราชการนอกหนวย
๓๐.๕ ผูที่มีคําสั่งใหไปศึกษา อบรม
หมวด ๖
หนาที่และความรับผิดชอบ
ขอ ๓๑ หัวหนาสวนราชการเปนผูร บั ผิดชอบในการฝกอบรมประจําสัปดาหของสวนราชการ
และมีหนาที่แตงตั้งขาราชการในสังกัดเปนผูอํานวยการฝกอบรมของสวนราชการ เพื่อใหเปนผูดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝกอบรมประจําสัปดาหใหกับกําลังพลในสังกัด
ขอ ๓๒ ผูอํานวยการฝกอบรม มีหนาที่ดังนี้
๓๒.๑ อํานวยการ กํากับ ดูแล ควบคุม และดําเนินการเกีย่ วกับการฝกอบรมประจํา
สัปดาหของสวนราชการ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓๒.๒ พิจารณาจัดทํากําหนดการในการฝกอบรมประจําสัปดาห
๓๒.๓ รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อผูเขารับการอบรมในวันที่มีการฝกอบรมประจํา
สัปดาหทุกครั้ง
๓๒.๔ จัดสงผูเขารับการฝกอบรมประจําสัปดาหในสังกัดพรอมรายชื่อ เพื่อเขารับ
การฝกอบรมประจําสัปดาหทุกครั้ง โดยใหมีจํานวนไมนอยกวาที่กําหนดไว
๓๒.๕ ประเมินผลการฝกอบรมประจําสัปดาหของสวนราชการ
ขอ ๓๓ กรมกําลังพลทหาร มีหนาที่ดังนี้
๓๓.๑ อํานวยการ กํากับ ดูแล และควบคุมการฝกอบรมประจําสัปดาหของ
สวนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย
๓๓.๒ จัดชุดตรวจเยี่ยมการฝกอบรมระเบียบวินัยของ สวนราชการใน กองบัญชาการ
กองทัพไทย เพือ่ กํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนมาตรฐานเดียวกันไดตามความเหมาะสม
/หมวด ๗ ...

-๘หมวด ๗
การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการฝกอบรมประจําสัปดาห
ขอ ๓๔ การรายงานผลการฝกอบรมประจําสัปดาห ใหใชแบบรายงานตามผนวกแนบทายระเบียบนี้
ขอ ๓๕ ใหสว นราชการทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการฝกอบรม ประจําสัปดาห รายงานผลการฝกอบรม
สงให กรมกําลังพลทหาร ทุกรอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เม.ย. และวันที่ ๑๕ ของเดือน ต.ค.
สําหรับการฝกอบรมระเบียบวินยั ขาราชการต่าํ กวาชัน้ สัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจาง และการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม ของสวนราชการที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจงวัฒนะ) ให
กรมกําลังพลทหาร เปนหนวยรับผิดชอบการรายงานผลการฝกอบรม
ขอ ๓๖ กรมกําลังพลทหาร ดําเนินการดังนี้
๓๖.๑ สรุปผลการฝกอบรมประจําสัปดาหของสวนราชการใน กองบัญชาการ
กองทัพไทย ตามขอ ๓๕ นําเรียน ผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด เพือ่ ทราบ
๓๖.๒ ตรวจสอบและวิเคราะหผลการฝกอบรมประจําสัปดาหของสวนราชการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย พรอมกับใหขอ เสนอแนะ เพือ่ ใหการฝกอบรมประจําสัปดาหของสวนราชการตาง ๆ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมความมุงหมายของทางราชการ
ขอ ๓๗ การฝกอบรมระเบียบวินยั ใหสว นราชการทีร่ บั ผิดชอบการฝกอบรมหรือ
กองอํานวยการฝกอบรม ทําการติดตามประเมินผลการฝกอบรม ภายหลังเสร็จสิน้ การฝกอบรม หากพบวา
ผูเ ขารับการฝกอบรมไมประพฤติ หรือปฏิบัติตนใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมทหาร ใหสวนราชการที่รับผิดชอบ
การฝกอบรมหรือกองอํานวยการ ฝกอบรมจัดใหผนู น้ั เขารับการฝกอบรมวินยั ทหารเปนการเพิม่ เติมได และ
ใหรายงานผลการฝกอบรมสําหรับผูที่ไมผานการประเมินผลใหหนวยตนสังกัดทราบ เพื่อใหหนวยนําไป
ประกอบการพิจารณาบําเหน็จประจําปตอ ไป
หมวด ๘
บทลงโทษ
ขอ ๓๘ ผูร บั การฝกอบรมผูใ ดขาดการฝกอบรมประจําสัปดาหโดยไมมเี หตุผลอันสมควร
ใหผบู งั คับบัญชาตนสังกัดพิจารณาดําเนินการทางวินยั ตามทีท่ างราชการกําหนดไว และนําไปเปนขอมูลประกอบ
ในการพิจารณาบําเหน็จประจําป
ประกาศ

ณ

วันที่

(ลงชื่อ) พลเอก

กรมกําลังพลทหาร

๑๘

กุมภาพันธ

พ.ศ.๒๕๕๖
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
(ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
ผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด

ผนวก แบบรายงานผลการฝกอบรมประจําสัปดาหของสวนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกอบระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย วาดวยการฝกอบรมประจําสัปดาห พ.ศ.๒๕๕๖
แบบรายงานผล.........................................
สวนราชการ ..............................
ในรอบเดือน ................................ พ.ศ. ..........
๑. ยอดกําลังพลทีต่ อ งเขารับการฝกอบรมทัง้ หมด จํานวน ............... นาย แบงเปน
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จํานวน ............... นาย
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จํานวน ............... นาย
๒. ยอดกําลังพลทีเ่ ขารับการฝกอบรม
จํานวน ............... นาย คิดเปนรอยละ ................
๓. ยอดกําลังพลทีไ่ มเขารับการฝกอบรม
จํานวน ............... นาย คิดเปนรอยละ ................
๔. ผลการปฏิบตั ิ ดีมาก ดี พอใช
เหตุผลประกอบ .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ ..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) ...............................................
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ผูอ าํ นวยการฝกอบรม

