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             กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ และ E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก ชานนท  มุงธัญญา ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) 

เปนประธานการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบราชการของสํานักงานพัฒนาระบบราชการ

กองทัพอากาศ  ประจําป ๒๕๖๕ เรื่อง การพัฒนาระบบราชการดวยเคร่ืองมือการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม โดยมีผูแทนหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศเขารวมประชุม เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ ณ หองบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันที่ 

๓๑ พฤษภาคม - ๑ มถิุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
กองทัพอากาศรับการประเมินผลงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
พลเอก สุวิทย เกตุศรี ผู อํานวยการศูนยประสานงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริและความมั่นคง 

กองบัญชาการกองทัพไทย (ผอ.ศปร.บก.ทท.) ประธานคณะทํางานประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กองบัญชาการกองทัพไทย ประจําป ๒๕๖๕ นําคณะทํางานประเมินผลงานฯ ลงพ้ืนที่แฟลตกองทัพอากาศ ทุงสีกัน         

เพื่อประเมินผลงานประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานชุมชนบริเวณบานพักในหนวยทหารหรือตํารวจ) โดยมี           

พลอากาศโท ฐากูร นาครทรรพ ผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ        

ในฐานะประธานชุมชนแฟลตกองทัพอากาศ ทุงสีกัน พรอมดวย พลอากาศตรี สมพร แตพานิช ผูอํานวยการสํานักกิจการ   

พลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในนามตัวแทนหนวยผูสงผลงานเขารวมการประกวดฯ        

รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ แฟลตกองทัพอากาศทุงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ  

 



วันอังคารที่  ๗  มิถุนยายน  ๒๕๖๕                                                            หนา ๓ 

ตรวจเยี่ยมความพรอมของชุดคนหาและชวยชีวิตกอนการฝก C-SAR  

และการฝกทบทวนการปฏิบัติของเจาหนาที่คนหาและชวยชีวิต 

    
พลอากาศตรี กรกฎ ทิมไสว ผูบัญชาการศูนยคนหาและชวยชีวิต กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ 

ตรวจเยี่ยมความพรอมของชุดคนหาและชวยชีวิตกอนการฝก C-SAR โดยมี นาวาอากาศเอก ชวพณ ยิ้มพงษ  ผูบังคับการ

กองบิน ๒ ใหการตอนรับ  เม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี และจัดใหมีการฝกทบทวนการปฏิบัติของ

เจาหนาที่คนหาและชวยชีวิต กอนการทดสอบใชกําลังกองทัพอากาศ ๒๕๖๕ ณ หอสูง ๓๔ ฟุต กองดับเพลิง กรมชางโยธาทหารอากาศ  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานการนิรภัย 

 
พลอากาศตรี ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เปนหัวหนาคณะตรวจเยี่ยม         

หนวยสายวิทยาการดานการนิรภัย เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ รับทราบผลการปฏิบัติงาน

และปญหาขอขัดของของหนวย เม่ือวันที ่๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง   

คณะอาจารยและนักศกึษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๕๖ 

ดูงานและศึกษาภมูิประเทศภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  
พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์ ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารยและ

นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๕๖ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก เมื่อวันที ่๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ หนวยงานที่เก่ียวของกับพลังอํานาจดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมจิตวิทยาที่อาจสงผลกระทบ

ตอความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความรวมมืออันดีของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เชน สระแกว 

จันทบุรี ระยอง และชลบุรี  

นาวาอากาศเอก อัมพร  เพ็ชราช รองผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารย

และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๕๖ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับพลังอํานาจดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมจิตวิทยา

ที่อาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ ตลอดจนความรวมมืออันดีของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เชน จังหวัดอุบลราชธาน,ี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

รวมแสดงความยินดีในโอกาสครบ ๒๒ ป สถานีโทรทัศนเนชั่นทีวี 

 
นาวาอากาศเอก นิโรจน จําปาแดง รองผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือน

ทหารอากาศ ในฐานะผูแทนกองทัพอากาศ พรอมคณะ รวมแสดงความยินดีในโอกาสครบ ๒๒ ป สถานีโทรทัศนเนชั่นทีว ี  

โดยมี คุณสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุป (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ใหการตอนรับ      

เมื่อวันที ่๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน)  

พิธีเปดการศึกษาการฝกการยังชีพสําหรับผูทําการในอากาศขั้นทบทวน รุนที่ ๑๖๙ 

 
นาวาอากาศเอก กาลิทัส กมุทชาติ รองผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีเปดการศึกษาการฝกการยังชีพ

สําหรับผูทําการในอากาศขั้นทบทวน รุนที่ ๑๖๙ จํานวน ๑๕ คน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ แผนกฝกการยังชีพ      

กองการศกึษา โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

การใหความรูในการปองกันยาเสพติดกับเยาวชนในสถานศึกษาโดยรอบพ้ืนท่ีกองทัพอากาศ 

 
นาวาอากาศเอก ธนินรัฐ ภูพงศพยัคฆ รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พรอมดวย คณะทํางานดานการปองกันและประชาสัมพันธ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ 
ศอ.ปส.ทอ.(กร.ทอ.) จัดกิจกรรมการใหความรูในการปองกันยาเสพติดกับเยาวชนในสถานศึกษาโดยรอบพ้ืนที่กองทัพอากาศ  

เมื่อวันที ่๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรต ิเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

การฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศ (กฌ.ทอ.)  ขอความรวมมือกําลังพลกองทัพอากาศ

และครอบครัว ที่ประสงคจะสมัครเขารวมสมัครเปนสมาชิก กฌ.ทอ.เปนกรณีพิเศษ เนื่องจาก    

มีอายุเกินกวาเกณฑ ที่ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศกําหนด เพ่ือนําไปพิจารณา

แนวทางการรับสมั ครกํ าลั งพลกองทัพอากาศและครอบครั วที่ มี ค วามสนใจต อไป                 

โดยตอบแบบสอบถามตามลิ้งคหรือ QR code สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ แผนกฌาปนกิจ     

กองการฌาปนกิจสงเคราะห กองการสงเคราะห กรมสวัสดิการทหารอากาศ โทร. ๒-๓๘๗๒, ๓–๒๓๕๙๐ 

หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๕–๖ 


