กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

RTAF

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี
เมอร์วิน ตัน เวยมิง (Major General Mervyn Tan Wei Ming) ผู้บัญชาการทหารอากาศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ พลอากาศจัตวา ทอด เอ โดซิเออร์ (Brigadier General Todd A
Dozier) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ ฐานทัพอากาศ PayaLabar สาธารณรัฐสิงคโปร์

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมกิจการ Air Power Generation Command ฐานทัพอากาศ Tengah

RTAF

RTAF

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับกิจการของกองทัพอากาศสิงคโปร์ โดยมี นาวาอากาศเอก ลิม ชินยิว ผู้บังคับการฐานทัพอากาศ Tengah ให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ Air Power Generation Command ฐานทัพอากาศ Tengah สาธารณรัฐสิงคโปร์

มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจําปี ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ
มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจําปี ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ และกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จังหวัดอํานาจเจริญ

พลอากาศโท พงษ์ ศั ก ดิ์ เสมาชั ย เจ้ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ เป็ น ผู้ แ ทนกองทั พ อากาศ พร้ อ มด้ ว ย
หม่ อ มราชวงศ์ จิ ย ากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอํ า นวยการ มู ล นิ ธิ ส งเคราะห์ เ ด็ก ของสภากาชาดไทย ทพ.ยงชั ย
หวังรุ่งทรัพย์ ประธานมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) นําหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม อําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

และระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ชุดแพทย์ พยาบาล หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ พบพี่น้องประชาชนได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกัน จึงได้เข้าทําการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนประสานนําส่งโรงพยาบาลต่อไป

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๒๑

หน้า ๓

พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ
กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการทหารสารวัตร กองบิน ๗

พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการทหารสารวัตร
กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการจัดทําสารคดี เรื่อง “ตามรอยเจ้าฟ้าฯ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”

พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อําไพ ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพั นธ์ กรมกิจการพลเรือ น
ทหารอากาศ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage and winter palace) เพื่อศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลในการจัดทําสารคดี “ตามรอยเจ้าฟ้าฯ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” โดยมี รองผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ให้ ก ารต้ อ นรั บ ในการนี้ นาวาอากาศเอก นิ ทั ศ น์ ยู ป ระพั ฒ น์ ผู้ ช่ ว ยทู ต ฝ่ า ยทหารอากาศ ประจํ า กรุ ง มอสโก
สหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมเดินทางและประสานงาน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage and
winter palace) สหพันธรัฐรัสเซีย

ประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี
พลอากาศตรี อาทิตย์ อู่วิเชียร ผู้อํานวยการสํานักประสานการปฏิบัติ
ด้านความมั่นคง สํานักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ และคณะ ประสานภารกิจ
ด้านความมั่ นคงกั บ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจั งหวัดชลบุรี
พร้อมเข้าเยี่ยมคํานับหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นายอัครธรณ์ เทียน
ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมี พันเอกธราดล พูลสาทรกูล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน จังหวัดชลบุรี

ข่าว ประจําวัน ทอ.
ตรวจเยี่ยมกิจการอาเซียน ณ กองบิน ๔๑ และ กองบิน ๔๖

หน้า ๔

พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้า
สํานักงานอาเซียนกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจการอาเซียน ณ กองบิน ๔๑ และ กองบิน ๔๖ ระหว่างวันที่
๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
กิ จ การอาเซี ย นของหน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศ ในการดํ า เนิ น งานความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงในกรอบอาเซี ย น
กองทั พ อากาศ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยตามนโยบายผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
กองทัพอากาศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๕

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าถ่ายรูป จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก ชัยณรงค์ พันธุ์เทศ รองผู้บังคับการศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าถ่ายรูป จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ กองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการ
กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA 4.0)

นาวาอากาศเอก มนั ส จั น ทร์ แ ดง รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น เป็ นผู้ แ ทนผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สุชาติ อินทร์สมบูรณ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และ
คณะ ในโอกาสให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บการพั ฒนาระบบราชการของสํ านั กงานพั ฒนาระบบราชการกองทั พอากาศ ตามนโยบาย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA 4.0) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ในวันเดียวกัน นาวาอากาศเอก พิทูร เจริญยิ่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุม
กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม
สํานักงานนิรภัยทหารอากาศกําหนดจัดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดบอร์ดนิรภัย การฟังบรรยายจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับรางวัลจํานวนมาก
www.rtaf.mi.th

