กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัล โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน นักบริหารดีเด่นแห่งปี สตรีตัวอย่าง
แห่ งปี และองค์ กรดี เด่ นแห่งปี ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่ อวันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุ ม
กองทัพอากาศ (ทองใหญ่) ในส่วนกองทัพอากาศมีบุคคลและหน่วยงานได้รับรางวัล ดังนี้
พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๒ สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร
นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ รับประกาศเกียรติคุณ
รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๒ สาขาบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี”
พุทธศักราช ๒๕๖๒ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข

ข่าวประจําวัน ทอ.
กองทัพอากาศชี้แจงข่าวพลทหารยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

หน้า ๒

จากกรณี พลทหาร ทวี ท รั พ ย์ ปิ่ น ทอง ได้ ยื่ น หนั ง สื อ ขอความเป็ น ธรรมต่ อ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดติดตามคดีและเรียกร้องมาตรการเยียวยาฟื้นฟูจากการประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขนย้าย
สิ่งของ นั้น
พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจ การพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ กล่ าวว่ า
จากการสอบถามไปยังหน่วยต้นสังกัด ทราบว่า พลทหาร ทวีทรัพย์ ฯ เป็นทหารกองประจําการ สังกัดหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน ผลัด ๒/๒๕๖๐ ซึ่งกําลังจะปลดประจําการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขณะเกิดเหตุเมื่อช่วงปลายปี ๒๕๖๑
พลทหาร ทวีทรัพย์ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ทหารบริการประจําหน่วย โดยเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้รับมอบหมายให้ขนย้ายตู้
เอกสารของหน่วย ซึ่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เกิดอุบัติเหตุตู้เอกสารไถลมากระแทกขาและตกจากรถยนต์จนได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นได้เข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยในระหว่างที่รักษาตัว ผู้บังคับบัญชาของ พลทหาร ทวีทรัพย์ ฯ ได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจ และมอบเงินเยียวยาให้จํานวนหนึ่ง
สํ า หรั บ สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาล พลทหาร ทวี ท รั พ ย์ ฯ ใช้ สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เช่ น เดี ย วกั บ
ทหารกองประจํ าการทุ ก นาย โดยระหว่ า งประจํา การได้ มีก ารย้า ยสิ ท ธิ มาที่ โรงพยาบาลภู มิพ ลอดุ ล ยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ อยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาในเรื่องค่ารักษาพยาบาล และยังได้รับการดูแลจากทางโรงพยาบาลเป็นพิเศษเนื่องจาก
ถือว่าเป็นบุคลากรในหน่วยงานของกองทัพอากาศ ซึ่งที่ผ่านมาทางแพทย์ผู้ทําการรักษาก็ได้มีการนัดตรวจอย่างต่อเนื่อง
โดยหลังจากปลดประจําการแล้ว พลทหาร ทวีทรัพย์ ฯ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ ต่อไป หรือจะย้ายสิทธิกลับไปที่โรงพยาบาลเดิม ซึ่งกรณีนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรหากต้องมี
การรักษาต่อเนื่อง
ส่วนข้อเรียกร้องให้ดําเนินการสอบสวนทางวินัยกับ พันจ่าอากาศเอก กรวิชญ์ เรืองริวงศ์ ผู้ขับรถในวันที่เกิดอุบัติเหตุนั้น
ทางหน่วยต้นสังกัด ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได้ลงทัณฑ์ พันจ่าอากาศเอก กรวิชญ์ ฯ ไปแล้วตั้งแต่หลังเกิด
อุบัติเหตุใหม่ๆ
ส่วนเรื่องคดีที่ พลทหาร ทวีทรัพย์ ฯ ได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจดอนเมืองให้ดําเนินคดีกับ พันจ่าอากาศเอก
กรวิชญ์ ฯ ขอยืนยันว่า ทางกองทัพอากาศไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยทางสถานีตํารวจดอนเมืองได้มีหนังสือมาถึงหน่วยต้นสังกัดของ
พันจ่าอากาศเอก กรวิชญ์ ฯ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบสถานภาพทหารของ พันจ่าอากาศเอก กรวิชญ์ ฯ
ซึ่งทางหน่วยต้นสังกัดได้มีหนังสือตอบกลับตามกระบวนการ และทางผู้บังคับบัญชาก็ได้ให้ พันจ่าอากาศเอก กรวิชญ์ ฯ
เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว

พิธีมอบของที่ระลึกการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2019

พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2019 เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
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ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

พลอากาศโท สุพจน์ สุขสําราญ ผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พันเอกหญิง กอบกุล โภควรรณวิทย์ ผู้แทนรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

กองทัพอากาศอาเซียน ๑๐ ชาติ จับมือยกระดับสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน

กองทั พ อากาศจั ด ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะทํ า งานด้ า นการฝึ ก ศึ ก ษากองทั พ อากาศอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๖
(6th ASEAN Air Force Education and training working Group : 6th AAFET-WG) โดยมี กองทัพอากาศบรูไนเป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุม ภายใต้หัวข้อ "การยกระดับความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม"
(Elevating ASEAN Solidarity through Practical Cooperation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ
Simulation Assisted Table Top Exercise (SATTX) และทดสอบมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพอากาศชาติอาเซียน (ASEAN Air Forces Standard Operating
Procedure on Humanitarian Assistance and Disaster Relief : AAF SOP on HADR) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ทั้งนี้ ทางคณะผู้แทนกองทัพอากาศ นําโดย นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธุ์ ผู้อํานวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษ
สํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะเลขานุการ สํานักงานอาเซียนกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ
ผู้เข้าร่วมการประชุม รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้แทนถาวรจากกองทัพอากาศ ในคณะทํางานด้านการฝึกศึกษากองทัพอากาศ
อาเซียน ยังได้เข้าร่วมหารือประเด็นอื่นๆ ในการจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ (16th ASEAN
Air Chief Conference : 16th AACC) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๒
นอกจากนี้ กองทัพอากาศบรูไนยังได้จัดสาธิตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพอากาศ
บรูไน และสิงค์โปร์ รวมถึงลําเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วย
สําหรับประโยชน์ที่ทางกองทัพอากาศจะได้รับคือการเสริมสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติการด้านการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็น
การช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงอีกด้วย

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
พิธีเปิด โครงการ "๑๐๑ อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคั บการกองบิน ๕ นําข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕
เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ "๑๐๑ อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ได้น้อมนํา "ศาสตร์พระราชา" ตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ส่งเสริมประชาชนให้มีโอกาสพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อให้มีอาชีพ รายได้ที่มั่นคง และประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การดํารงชีวิตอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
การปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา และการฝึกอาชีพ เมื่อวันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนราษฎร์ภักดี เขื่อนย่านซื่ อ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีคณะครูอาจารย์ผู้กํากับ
และลูกเสือ - เนตรนารี เหล่าอากาศจากโรงเรียนหนองหานวิทยา และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เข้ารับการฝึกอบรม
จํานวน ๒๘๘ คน โดยการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ ภาควิชาการ ฝึกอบรบวิชาอากาศพลศาสตร์ และภาคปฏิบัติ
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