กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เรื่อง "ผู้นําในสถานการณ์วิกฤติ" เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

การประชุมร่วมจัดทําแผนบริหารจัดการป้องกันอุทกภัย ฐานบินปฏิบัติการ กองบิน ๔
เป็นการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ําร่วมกับหน่วยงานภายใน จังหวัดนครสวรรค์

พลอากาศโท ศิริพล ศิริทรัพย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยของ
ฐานบินปฏิบัติการ และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมร่วมจัดทําแผนบริหารจัดการ
ป้องกันอุทกภัย ฐานบินปฏิบัติการ กองบิน ๔ เป็นการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ําร่วมกับหน่วยงานภายใน จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันน้ําท่วมจากอุทกภัย และมีการระบายน้ํา
ลงสู่แหล่งน้ําอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนการดําเนินการป้องกันอุทกภัย ได้แก่ ขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ําต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา รวมถึงขุดเปิดทางน้ําเพิ่มเติม เพื่อเบี่ยงการไหลของน้ํา ตลอดจนปรับปรุงขยายท่อลอด และขุดลอกคูระบายน้ําให้
การไหลของน้ําสะดวกยิ่งขึ้น แผนการขุดแก้มลิงรับน้ําภายในกองบิน ๔ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย
แผนการทําประตูระบายน้ําคลองทหาร ขุดลอกคลองหนู และพนังกั้นน้ําล้นตลิ่งคลองทหาร ตลอดจนแผนจัดสร้างดาดคอนกรีตคู
ระบายน้ํา เพื่อป้องกันวัชพืชและการพังทลายของคูระบายน้ํา โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔
นําข้าราชการ กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการบิน

พลอากาศโท ไพศาล น้ํ าทั บทิ ม รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็ นประธานพิ ธีเปิ ดการเรียกพลเพื่ อฝึ กวิ ชาทหาร ของ
กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

หน้า ๓
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ คณะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ พลโท ชนินทร์
โตเลี้ ยง เสนาธิ การสถาบั นวิ ชาการป้ องกั นประเทศ พร้ อมคณะ เดิ นทางมาตรวจเยี่ ยมคุ ณ ภาพ และสํ ารวจสถานศึ กษา
กระทรวงกลาโหม ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีการประชุมบรรยายสรุปแบ่งกลุ่มปฏิบัติการสัมภาษณ์
สังเกต และชมหลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่ เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นสํ าคั ญ และด้ านระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อวั นที่ ๑๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ กองบิน ๗

พลอากาศตรี นฤพล จักรกลม เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ เดิ นทางไปตรวจเยี่ ยมสายวิทยาการสารบรรณ
ประจําปี ๒๕๖๑ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ด้านบริหาร

พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ
เป็นศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ด้านบริหาร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับการเยี่ยมคํานับจากคณะกองทัพอากาศอินเดีย

นาวาอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร รองเสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกรมควบคุม
การปฏิ บั ติ ท างอากาศ รั บ เยี่ ย มคํ านั บ จากคณะกองทั พ อากาศอิ น เดี ย โดยมี Gp.Capt. Ajveer Singh Minhas ตํ าแหน่ ง
Station Commander of Air Defence Unit เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กรมควบคุมการ
ปฏิบัติทางอากาศ (เฉลิมเกียรติ)

รองประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน กองทัพอากาศ ตรวจสอบมาตรฐานการบิน
และประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน ของกองบิน ๒

นาวาอากาศเอก พงศ์ สมิ ทธ์ สุ ขรวย รองประธานกรรมการควบคุ มงานมาตรฐานการบิ น กองทั พอากาศ และคณะ
เดิ นทางไปตรวจสอบมาตรฐานการบิ น และประเมิ นค่ าหน่ วยในระดั บฝู งบิ น ของกองบิ น ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส
เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ เตรียมความพร้อมในการออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอก อนิ รุทธ์ รัฐพร ผู้ บังคับการกองบิ น ๕ ในฐานะเป็ นผู้อํ านวยการศู นย์ บรรเทาสาธารณภั ย กองบิ น ๕
ชมการสาธิตการฝึกซ้อมและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ เตรียมความพร้อมของกําลังพลและ
อุปกรณ์ในการออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ – ๑๔๐๐
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)
www.rtaf.mi.th

