กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็ นประธานฝายฆราวาส และ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิ ห ารและแม่ ก องธรรมสนามหลวง เป็ น ประธานฝ่ า ยสงฆ์ ในการประกอบพิ ธี พุ ท ธาภิ เ ษก
พระไพรี พิ น าศอากาศโยธิ น (จํ า ลอง) โดยมี พลอากาศโท สุ ร สี ห์ สิ ม ะเศรษฐ์ ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ย
บัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
กทม.

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
ตรวจเยี่ยมประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้แทนผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู้ ต รวจประเมิ น จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ มี นายจาดุ ร
อภิชาตบุตร คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ สําหรับผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล "ระดับดีเด่น" ประเภทนวัตกรรมการ
บริการ เรื่อง การพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการภาพและตรวจจับภาคพื้น/ภาคอากาศ เพื่อการรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Mobile Intelligence Monitoring for Total Area Security) ของโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในการนี้มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video
Tele Conference (VTC) จากกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ โดยมี นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับการ
กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ และคณะ ร่วมตอบข้อซักถาม ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)

กรมช่างอากาศจัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน

พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการจัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือ
ฝึกพระราชทานให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมช่างอากาศ บางซื่อ

ปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

พลอากาศตรี ครรชิต วานิชย์ เลขานุการกองทัพอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการสํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
ร่วมปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ

หน้า ๓

พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อําไพ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
กองทั พอากาศ และทุ นการศึ กษากรมกิ จการพลเรื อนทหารอากาศ ให้ แก่ บุ ตรข้ าราชการ ลู กจ้ าง พนั กงานราชการ
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ

ปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

พลอากาศตรีห ญิง เพชรชมพู เล่ห์ม งคล ผู้ อํา นวยการสํา นั กงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ พร้ อมด้ ว ย
ข้าราชการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณพื้นที่สวนสุขภาพกองทัพอากาศ (ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ พรรษา)

กองบิน ๒ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ
และทุนการศึกษากองบิน ๒ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๕ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔
กองบิน ๗ จัดกิจกรรม Open House

นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Open House
ฝูงบิน ๗๐๑,
ฝูงบิน ๗๐๒ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชน กองบิน ๗ ในการเป็นส่วนหนึ่งของกองบิน ๗
สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อศักยภาพกําลังของกองทัพอากาศ ปลูกฝังความเป็นจิตอาสาในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๕๖ มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 หน้ากาก
อนามัย เจลและแอลกอฮอล์สําหรับล้างมือ และถุงมือยางฆ่าเชื้อ ให้แก่หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

โครงการกิจกรรมกระตุ้นจิตสํานึกด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการกิจกรรมกระตุ้น
จิตสํานึกด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔ ให้แก่ ข้าราชการกองบิน ๔ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
นิรภัยภาคพื้น เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ
การประกวดแบ่งเป็น ๔ ประเภท
๑. ประเภทภายนอกอาคาร (ระดับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง)
๒. ประเภทภายในและรอบอาคาร (ระดับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง)
๓. ประเภทภายนอกอาคาร (ระดับต่ํากว่าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง)
๔. ประเภทพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สาธารณะ (ระดับต่ํากว่าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง)
ระยะเวลาประกวดตั้งแต่ กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๘๐๐
www.rtaf.mi.th

