กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานั ต วงษ์ ว าทย์ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ รั บ เยี่ ย มคํ า นั บ และอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้บัญชาการทหารอากาศ จากผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้แทน
ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑
กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

พลอากาศตรี ชู พ งศ์ อารี ป ระชาภิ ร มย์ รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานประสานภารกิ จ ด้ า นความมั่ น คงกั บ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมคํานับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง
กับ นายชลธี ยังทรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายพลเรือน
ต่อจากนั้นได้เข้าพบ พันเอก สัญลักษณ์ ทั่งศิริ รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายทหาร เมื่อวันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเมื่ อวั นที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เข้ าเยี่ ย มคํ า นั บ และหารื อ ข้ อ ราชการกั บ นาย ภานุ แย้ มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM) รอบที่ ๒
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และคณะ
เจ้าหน้าที่ทํ างานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เข้า ร่ว มนําเสนอผลงานการจัด การความรู้ข องโรงเรียนนายเรื ออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จํานวน ๒ ผลงาน ได้แก่ เรื่อง “กระบวนการเตรียมความพร้อม
นักเรียนนายเรืออากาศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ ๙๐๔ (ฉก.ทม.รอ.๙๐๔)”
โดยกลุ่ม รากหญ้า Air Cadet และ เรื่อง “การพัฒนา UAV ขั้นก้าวหน้า (Advanced) เพื่อความเป็นหนึ่งในอาเซียนและ
การปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศในอนาคต” โดยกลุ่ม Pegasus ซึ่งเป็นการประกวดกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง
กองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจําปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ

กองกําลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดปัตตานี

นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองกําลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ให้การต้อนรับ พลโท พรศักดิ์
พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ /ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าซึ่งกองกําลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวในนามของหน่วยงานด้าน
ความมั่ นคง เพื่ อเป็นการเสริมสร้ างสั มพั นธภาพที่ ดี ต่ อกั น รวมทั้ งปรึกษาหารื อประสานการปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการ
อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ต่อส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน มีส่วนราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองกําลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ประชุมวางแผน และมอบนโยบายการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตํารวจ ในบริเวณพื้นที่กองทัพอากาศ
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นาวาอากาศเอก จเร แสงธาราทิพย์ เสนาธิการสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/ประธานคณะกรรมการ
บริหารนิรภัยภาคพื้น สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานประชุมวางแผน และมอบนโยบายการตั้งจุด
ตรวจกวดขันวินัยจราจร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตํารวจ ในบริเวณพื้นที่กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ตามโครงการนิรภัย
ภาคพื้น ที่ได้รับอนุมัติจาก พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการบริหารนิรภัย
ภาคพื้น กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับ เจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อเป็นการขอบคุณ
ที่ใ ห้ก ารสนับสนุ นในการดํ าเนินการตั้ง จุด ตรวจ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรมทหารสารวั ตรทหารอากาศ
สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

กองบิน ๗ ฝึกซ้อมกองทหารเกียรติยศ

นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจการฝึกซ้อมของกองทหาร
เกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เพื่อรอรับการตรวจสอบและประเมินผลการแสดงทางทหารประกอบดนตรี
"ราชวัลลภเริงระบํา" และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ณ กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ กองบิน ๔๑ “รวมใจ ลดไซส์ ไร้พุง”

นาวาอากาศเอก นรุธ กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดโครงการกองบิน ๔๑ “รวมใจ ลดไซส์ ไร้พุง”
เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการออกกําลังกายในการควบคุมภาวะน้ําหนักเกินที่ถูกต้อง โดยเน้นที่การ
ปฏิบัติเพื่อการส่ง เสริ มให้กํ าลัง พลและครอบครั วกองบิ น ๔๑ ได้ศึกษาปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมอย่ างยั่งยื น โดยมีผู้ร่วม
โครงการ จํานวนกว่า ๑๒๐ คน (เป็นผู้ที่มีร อบเอวและดัชนีมวลกายเกิ นมาตรฐาน) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประจําวัน ทอ.
โครงการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นสําหรับกําลังพล กองบิน ๔
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นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นสําหรับ
กําลังพลกองบิน ๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนด้านการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูดเพื่อให้มี
ความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา

นาวาอากาศเอก ประพั น ธ์ คงเปลี่ ย น เป็ น ผู้ แ ทนผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕ นํ า ทหารกองประจํ า การกองบิ น ๕
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา ในพื้นที่ตําบลอ่าวน้อยโดยองค์การบริหารส่วนตําบล
อ่ า วน้ อ ย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการแพร่ พั น ธุ์ แ ละขยายปริ ม าณอย่ า งรวดเร็ ว ของผั ก ตบชวาและวั ช พื ช เมื่ อ วั น ที่
๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่คลองหมู่ที่ ๓, ๔, และ ๑๕ ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวบริการ
- กําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศโท วิรุฬห์ สุนทราภัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐
ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

www.rtaf.mi.th

