กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิ ร์ ต ทั พ ฟ้ า คู่ ไทยเพื่ อ “ชั ย พั ฒ นา” ครั้ ง ที่ ๑๑ โดยมี
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง
กรนั น ท์ รุ่ ง สว่ า ง นายกสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ และนายทหารชั้ น ผู้ ใ หญ่ ข อง
กองทัพอากาศ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวัน ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
พิธีมอบรางวัลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจําปี ๒๕๖๑
และการประกวดสุนทรพจน์ “ศาสตร์พระราชานําพาชีวิต”

พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจําปี ๒๕๖๑
ให้กับส่วนราชการจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีหน่วยงานของกองทัพอากาศเข้ารับรางวัล ดังนี้
กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทที่ ๑ หน่วยงานต้นแบบที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
รางวัลชมเชย ประเภทที่ ๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหาร ตํารวจ โดยกองพันอากาศโยธิน
กองบิน ๒๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทที่ ๓ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหาร
ตํารวจ โดยชุมชนกองบิน ๒๓
กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทที่ ๔ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ บ้านท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
เป็นหมู่บ้านเครือข่าย กองบิน ๔๖
กองทัพอากาศ โดย กรมยุทธการทหารอากาศ กําหนดจัดการประชุมเสวนาหัวข้อ
“โดรน/ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมัน่ คง และความปลอดภัยด้านการบิน”
และการจัดแสดงนิทรรศการโดรนและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะศูนย์เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก ชาญยุท ธ ศิริธรรมกุล หั วหน้ าศูนย์เร่งรัดติดตามการจัดซื้ อจัดจ้างของกองทั พอากาศ และคณะ
เดินทางไปติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมแพทย์ทหารอากาศ ในการจัดทําร่าง
ขอบเขตระบบงาน (TOR) แบบอนุมัติ หรือ SPEC รวมทั้งเร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๖๑ ที่ยังไม่สามารถก่อ
หนี้ ผูก พั นของ กรมแพทย์ ท หารอากาศ โดยมี พลอากาศโท นิ รัน ดร พิ เดช เจ้ ากรมแพทย์ ท หารอากาศ ให้ ก ารต้ อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ
โรงเรียนการบิน และกองบิน ๒

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะฯ เดินทางไปตรวจการแข่งขัน
กองทหารเกียรติยศ ในส่วนของ กองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน โดยมี นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญ ชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม
จากนั้นคณะฯ เดินทางไปตรวจการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์
รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

การอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกด้านนิรภัยภาคพื้นกรมยุทธศึกษาทหารอากาศก่อนเทศกาลเข้าพรรษา
พ ลอ าก าศ ตรี น้ อย ภ าค เพิ่ ม รองเจ้ า กรม ยุ ท ธศึ ก ษ า
ทหารอากาศ เป็ น ประธานการอบรมเพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ด้ า นนิ ร ภั ย
ภาคพื้นกรมยุทธศึกษาทหารอากาศก่อนเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM)
และการจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM ) กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก อนั นต์ชั ย ทองเจริญ ผู้อํ านวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ และคณะฯ สรุปผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ประจําปีงบประมาณ ๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นิรุต รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๑ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจําวิทยาลัยการทัพบก เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑

นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ พลตรี ธีระพงษ์ เย็นอุทก ผู้บัญชาการ
วิทยาลัยการทัพบก นําคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจําวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๓ จํานวน ๑๗๐ คน
เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา และบริเวณลานจอดข้าง
หอบังคับการบิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย กองบิน ๒

นาวาอากาศเอก วิ ฑู รย์ ชมจิ ตร เสนาธิ การกองบิ น ๒ ผู้ แทนผู้ บั งคั บการกองบิ น ๒ เป็ นประธานในพิ ธี เปิ ดโครงการ
สร้ างความปรองดองสมานฉั นท์ ของคนในชาติ และฟื้ นฟู ประชาธิ ปไตย กองบิ น ๒ โดยมี ข้ าราชการ ลู กจ้ าง พนั กงานราชการ
ทหารกองประจําการ และครอบครัวกองบิน ๒ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย
รวมถึ งจิ ตสํ านึ กในความรักต่ อประเทศชาติ สร้างความสามั คคี เป็ นน้ํ าหนึ่ งใจเดี ยวกั นในการพั ฒนาประเทศ และกองทั พอากาศ
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ ฯ
นาวาอากาศเอก นิ ฐิ นั ย บุ ญลยางกู ร เสนาธิ การกองบิ น ๔๑ นํ าข้ าราชการ
กองบิ น ๔๑ ร่ วมกิ จกรรมปลู กต้ นรวงผึ้ งและปล่ อยปลาเฉลิ มพระเกี ยรติ
สมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ องในโอกาส
วั นเฉลิ มพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่ อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ อ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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