
  

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
    

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

         กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมรวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อเป็น

กิจกรรมเริ่มแรกของ กองทัพอากาศในการมีส่วนร่วมตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 

เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 

 

   



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                   หน้า  ๒   
กองทัพอากาศ รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

    
 ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่า ผลกระทบจากการท่ีป่าไม้ได้ถูกทําลายไปเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิด
ปัญหาโลกร้อน เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศไปท่ัวโลก รวมถึงการเกิดภัยพิบัติจากสภาพอากาศท่ีรุนแรง  
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ       
เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันท่ี ๕ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันส่ิงแวดล้อมโลก เพื่อให้เกิดความ
ต่ืนตัวในด้านวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมขึ้นทั่วโลก 
 เมื ่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  มอบหมายให้      
พลอากาศโท ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทน ในกิจกรรม “กองทัพอากาศ รวมใจปลูก
ต้นไม้เนื่องในวันส่ิงแวดล้อมโลก” เพื่อเป็นกิจกรรมเริ่มแรกของ กองทัพอากาศในการมีส่วนร่วมตามโครงการ “รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ ฝูงบินสนามวัฒนานคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การวางพวงมาลา
อนุสาวรีย์วีรชนกองทัพอากาศ ฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) การมอบพันธุ์ไม้มีค่าให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน 
และผู้แทนชุมชน ตลอดจนการปลูกต้นรวงผ้ึง บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนกองทัพอากาศ 

ตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน ณ กองบิน ๒   

   
            พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน 
กองทัพอากาศ พร้อมคณะตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน  ณ กองบิน ๒  โดยมี                      
นาวาอากาศเอก จุมพล  จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวัน ท่ี ๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓                                
ณ กองบังคับการกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี 

 

 



วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                   หน้า  ๓  
โรงเรียนการบิน จัดกิจกรรมจติอาสาพฒันา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา                             

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี

         
            พลอากาศตรี ไวพจน์  เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก คมกฤช เพชรสุข 

ผู้อํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนการบิน นําทหารกองประจําการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้

บริเวณภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันท่ี 

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม 

กองบิน ๑ จดักิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา                             
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี

      
               นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ 
กองบิน ๑ นํากําลังพลจิตอาสากองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาด กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา     
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตัดกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทําความสะอาดสถานท่ี
ด้วยน้ํายาฆ่าเช้ือบริเวณพื้นท่ีวัดหนองไผ่ พร้อมท้ังถวายแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในมาตรการป้องกันเช้ือโวรัส COVID-19 ของวัด
และชุมชน เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดหนองไผ่ ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

พิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการด้วยงานนิรภัย ณ กองบิน ๔ 

            
            นาวาอากาศเอก นพนันท์   เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตทหารกองประจําการด้วยงานนิรภัย ให้แก่ ทหารกองประจําการกองบิน ๔ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

ด้านนิรภัยภาคพื้น เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ณ ห้องประชุม กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ 

จังหวัดนครสวรรค์  



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                 หน้า  ๔ 
กองบิน ๗ รบัมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 

                              
            นาวาอากาศเอก ปรัชญา  ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมรับมอบฯ จํานวน ๕๐ ชุด โดยมี นายวิชวุทย์ 
จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment     
: PPE) สําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ใช้ในการป้องกันยับยั้งจากการติดเช้ือไวรัส COVID-19 เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓             
ณ ห้องตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมพัฒนาท าความสะอาด “ร่วมใจลงแรง ฮักแพงกองบนิ” 

              
            กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด “ร่วมใจลงแรง ฮักแพงกองบิน” กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมพัฒนา                           
ทําความสะอาด “ร่วมใจลงแรง ฮักแพงกองบิน” โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา                          
ทําความสะอาด เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สวนอินทรีสราญ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี 

กองบิน ๕๖ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แกข่้าราชการ 

                            
            นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสด์ิ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคประจําเดือน มิถุนายน 
ให้กับข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖                            
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกําลังใจให้แก่กําลังพล ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19                          
เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบังคับการกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา 

ข่าวบริการ 
            กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นางเสวียน สุทธิวรรณ มารดาของ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษ กองทัพอากาศ (ในวันนี้) ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรี
มหาธาตุ และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐ ณ ศาลาทักษิณา
ประดิษฐ 
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