กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก สิ ท ธิ ชั ย แก้ ว บั ว ดี ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธาน
เปิ ด โครงการปรั บ ปรุ ง ใต้ อ าคารเรี ย นเป็ น ห้ อ งประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนบ้านสําโรง หมู่ที่ ๑๒ ตําบลบ้านขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

พิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ
สร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติ

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โปรยเมล็ดพันธ์พืชทางอากาศ สร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ การฝนหลวง เฉลิมพระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม มีกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช
และตรวจเยี่ ยมให้กํ าลั ง ใจแก่เจ้า หน้าที่ ปฏิบัติ งานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมี นาวาอากาศเอก ภาณุวั ตร
เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๓

พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ)/ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๓
พร้อมสรุปผลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ โดยมี พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา
ระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ
กองทัพอากาศเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๖/๖๓

พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานต้อนรับเยาวชนในโครงการ
เยาวชนไทยใต้ ฟ้าเดียวกั น จากสามจัง หวั ดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๖/๖๓ ระหว่างวั นที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
หน้า ๓
การตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรมจเรทหารอากาศ

พลอากาศตรี ภู วเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไ ข
ตามข้ อเสนอแนะของ กรมจเรทหารอากาศ ประจํ า ปี ๒๕๖๓ ของฝู งบิ นอิส ระปฏิ บัติ ราชการสนาม ๑๐๖ (อู่ ตะเภา)
โดยมี นาวาอากาศโท ศิ ริ พ งษ์ สิ ท ธิ พ ร ผู้ บั ง คั บ ฝู ง บิ น อิ ส ระปฏิ บั ติ ร าชการสนาม ๑๐๖ (อู่ ต ะเภา) ให้ ก ารต้ อ นรั บ
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อู่ตะเภา) จังหวัดระยอง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)

พลอากาศตรี ห ญิ ง เพชรชมพู เล่ ห์ ม งคล ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะ
เข้าสังเกตการณ์พื้นที่ดําเนินการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) และรับฟังการบรรยายสรุปผล
การดําเนินงานในภาพรวม เพื่อจัดทํารายงานการตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) โครงการปรับวางที่ตั้ง
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) โดยมี พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช/ผู้บัญชาการศูนย์รักษาการณ์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
(มวกเหล็ก) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
จังหวัดสระบุรี

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการนิรภัย กองบิน ๒๓

พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ
นิรภัย กองบิน โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

การประชุมสายวิทยาการช่างโยธา ผ่านระบบ Video Tele Conference

พลอากาศตรี เรือ งวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสายวิทยาการ
ช่างโยธา ผ่านระบบ Video Tele Conference กับหัวหน้าหน่วย กองบิน และ โรงเรียนการบิน เพื่อรับฟังชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติงานสายวิทยาการช่างโยธา และ รับทราบข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานสายช่างโยธาของหน่วย เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรมช่างโยธาทหารอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔
ตรวจเยี่ยมหน่วยบิน ๒๐๓๑

นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรั บ นาวาอากาศเอก จุ มพล จันทขัมมา
ผู้บังคับการกองบิน ๒ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยบิน ๒๐๓๑ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับข้าราชการในสังกัด
หน่วยบิน ๒๐๓๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หน่วยบิน ๒๐๓๑ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

พิธีกล่าวคําปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นาวาอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ธรรมาธร รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานนําข้าราชการ ลูกจ้า ง
พนั ก งานราชการ สํา นั ก งานผู้ บั ง คั บ ทหารอากาศดอนเมื อง กล่ า วคํา ปฏิญ าณตนและสั ญญาไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
ตาม "โครงการกล่าวคําปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง" เมื่อวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ และโรงเรียนต่าง ๆ รอบพื้นที่กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

โครงการปรับปรุง และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ)

นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุง และพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
www.rtaf.mi.th

