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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
การประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที ่๒ ประจําป ๒๕๖๕ 

  
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวง 

เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๕ โดยมี พลอากาศตรี นพนันท     

เกิดศิริ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศเขารวมการประชุม กองทัพอากาศไดนําเสนอความกาวหนา

การปรับปรุง สนามบินทาใหม จังหวัดจันทบุรี ในระยะที่ ๒ ซึ่งมีรายละเอียดกับแผนงานและหวงเวลาในการเขาปรับปรุง

สนามบินทาใหม เม่ือดําเนินการแลวเสร็จจะสงผลใหการปฏิบัติการฝนหลวงสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกจะสามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความปลอดภัย เมื่อวันที ่๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

คณะองคมนตรีประชุมติดตามและเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป ๒๕๖๕ 

  
คณะองคมนตรี รวมติดตามการประชุมกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) โดยมี     

พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

เปนประธาน  ในสวนของกองทัพอากาศ ผูบัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผูอํานวยการ            

สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/โฆษกกองทัพอากาศ เขารวมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เปนการสรุปภาพรวม

การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป ๒๕๖๕ และติดตามผลการดําเนินการเตรียมความพรอมรับสถานการณ

อุทกภัยในระดับพ้ืนที่ พรอมรับฟงคําแนะนําและขอหวงใยจากคณะองคมนตรี โดยมีสวนราชการ ผูบริหารกระทรวงมหาดไทย             

และหนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ําเขารวมประชุม เมื่อวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



วันพฤหัสบดทีี่  ๙  มิถนุยายน  ๒๕๖๕                                                             หนา ๓ 

 
การทดสอบการใชกําลังทางอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ 

   

พลอากาศเอก คงศักดิ ์จันทรโสภา ผูบัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ลงพ้ืนที่ตรวจความพรอม

ปฏิบัติการในการทดสอบการใชกําลังทางอากาศ กองทัพอากาศ ทั้ง ๓ แหง เม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  โดยมีรายละเอียด

ดงันี้  

- ตรวจความพรอมหนวยบินที่เขารวมทดสอบฯ และเยี่ยมชมปฏิบัติการเตรียมความพรอมของหนวยบินขับไลสกัดก้ัน  

ที่จะทําการขึ้นบินสกัดกั้นอากาศยานที่ไมทราบฝายเขาล้ํานานฟาของประเทศไทย (Hot scramble) ณ กองบิน ๔         

จังหวัดนครสวรรค 

- ตรวจความพรอมการปฏิบัติการทางอากาศ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา  

- ชมภาพสถานการณการทดสอบใชกําลังทางอากาศ และ ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ณ สนามฝกใชอาวุธ

ทางอากาศชัยบาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

สําหรับการทดสอบการใชกําลังของกองทัพอากาศ (Air Operations) กําหนดข้ึนระหวางวันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕       

โดยมี พลอากาศโท ตากเพชร พินพันธุ รองผูบัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปน ผูอํานวยการทดสอบ        

การใชกําลังของกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในการ

ปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธีตาง ๆ และการปองกันทางอากาศรวมถึงการปฏิบัติการ  รวมกับเหลาทัพอื่น อีกทั้งยังทดสอบในภารกิจ       

ที่มิใชการรบในการทดสอบการลําเลียงผูปวยในระบบการแพทยฉุกเฉิน ดวยเฮลิคอปเตอรกองทัพอากาศรวมกับสถาบันการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) โดยจัดตั้งศูนยควบคุม ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  

ทั้งนี ้กองทัพอากาศ มีความมุงม่ันในการเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยปฏิบัติในการประสานการปฏิบัติระบบปองกันภัย

ทางอากาศ และการควบคุมสั่งการ พัฒนาคน อาวุธ กลยุทธที่ฉลาด และสานตอขีดความสามารถในการชวยเหลือประชาชน 

เพ่ือพิทักษรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติ 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

การอบรมการใชงาน NAPA Application 

   
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ไดรับการอบรมการใชงาน NAPA Application เพ่ือตอบสนองนโยบายของ           

ผูบัญชาการทหารอากาศ  โดยม ีพลอากาศตรี จักกฤษณ ธรรมวิชัย เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

ในฐานะหัวหนาคณะทํางานพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถของระบบออนไลนกองทัพอากาศ พรอมดวยวิทยากร    

คณะเจาหนาที่ดําเนินการพัฒนา NAPA Application และเจาหนาที่บริษัทผูพัฒนาโปรแกรม ไดดําเนินการอบรม              

สรางความเขาใจการใชงานโมดูลตาง ๆ ของโปรแกรม แนะนําการติดตั้ง สาธิตและทดลองใชงาน พรอมรับฟงขอเสนอแนะ

การใชงานใหแกตัวแทนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง จากหนวยข้ึนตรงกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ           

เพ่ือใหผูที่เขาอบรมนําไปถายทอดแกกําลังพล สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕             

ณ ศูนยบรรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

ตรวจเยี่ยมตดิตามประเมินผลการปฎบิัติงาน กองบิน ๓ 

 

กองบิน ๓ ใหการตอนรับ นาวาอากาศเอก ฉกาจ ทองตะโก รองผูอํานวยการสํานักยุทธการและการฝก กรมยุทธการ

ทหารอากาศ  พรอมดวยคณะฝนหลวง และคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ 
ในโอกาสตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานประจําป ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผูบังคับการ

กองบิน ๓ ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว  

กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องการดับเพลิง 

 
คณะเจาหนาที่ดําเนินงานดานความมั่นคงในชีวิตของกําลังพล (Happy Workplace) กรมกําลังพลทหารอากาศ        

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องการดับเพลิง ใหแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากร

จากกองดับเพลิงและกูภัย กรมชางโยธาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณพ้ืนที่ลานตนไทร กองบัญชาการ

กองทัพอากาศ  



วันพฤหัสบดทีี่  ๙  มิถนุยายน  ๒๕๖๕                                                             หนา ๕ 

 
ขอเชิญชวนกําลังพลกองทัพอากาศรวมกิจกรรม “วันพระบิดาแหงกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”  

เพียงรวมตอบคําถาม เพ่ือ ชิงรางวัลพิเศษ เดินทางเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร เพื่อรําลึกถึงพระบิดา          

แหงกองทัพอากาศ พรอม ดินเนอรสุดเอ็กซคลูซีฟรวมกับแขกคนพิเศษ (๒๐รางวัล) สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๓๔ 

๑๕๔๓ ๐ ๒๕๓๔ ๐๘๓๕ และ ๐๘ ๙๙๒๒ ๘๙๐๒ 

ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ไดท่ีไลน @FATHEROFTHERTAF ไดตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ (เปดลงทะเบียน          

เวลา ๑๐๐๐) โดยกรอก ยศ/ชื่อ/สกุล/ตําแหนง/สังกัด/เบอรโทร และไดรับขอความยืนยันการลงทะเบียน 

รับชมคลิปสารคดชีุด ตามรอยเจาฟา “พระบิดาแหงกองทัพอากาศ” เพ่ือนําความรูที่ไดรับไปตอบคําถาม 

https://www.youtube.com/watch?v=TTI-OJqg3DU 

รวมกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลไดที่ไลน @FATHEROFTHERTAF ในวันจันทรท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐

พรอมกันทั่วประเทศ (คําถามจํานวน ๑๐ ขอ มีเวลาทําขอละ ๒ นาท)ี 

ประกาศผลรางวัลไดที่ไลน @FATHEROFTHERTAF ในวันอังคารที ่๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐  
 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๖ 

 

 
 

ขาวบริการ 
-  กําหนดสวดพระอภิธรรม นาวาอากาศเอก สุจริต ชัยสวัสดิ์ บิดาของ นาวาอากาศเอก กิต ชัยสวัสดิ์ ตั้งแตบัดนี้ – ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพระราชทาน

เพลิงศพ ในวันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐  

-  กําหนดรดน้ําศพ  นาวาอากาศโท ภัทรกร หาวิระ ในวันนี้ (๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๖๐๐ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน

กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแตบัดนี้ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐         

และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอังคารท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐  

 


