
 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ  ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีมอบรางวัล     

เฉลิมอากาศ ใหแกครูการบินผูเปนแบบอยางที่ดี มีความตั้งใจอบรม สอนสั่งศิษย ใหเปนนักบินที่ดี 

ซึ่งเปนครั้งแรกของโรงเรียนการบินท่ีมีการมอบรางวัลนี้ ใหแก นาวาอากาศตรี ณัฐธวัช  ศรีแผว 

นายทหารยุทธการและการฝก ฝูงฝกขั้นปลาย กองฝกการบิน โรงเรียนการบิน และ นาวาอากาศตรี 

ศุภชยั นุชติประสิทธิชัย นายทหารยุทธการและการฝก ฝูงฝกขั้นตน กองฝกการบิน โรงเรียนการบิน 

เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติยศ และขวัญกําลังใจ ของครูการบิน โดยมี พลอากาศตรี เสกสรร คันธา     

ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน  เปนผูกลาวรายงาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรอง

กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
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การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการและคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔ 

  
พลอากาศโท ชากร ตะวันแจง รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานกําลังพล) ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและ

กํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพอากาศ เปนประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ

กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔ โดยมี พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการ

กองทัพอากาศ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐของกองทัพอากาศ พรอมอนุกรรมการและเลขานุการรายหมวดของกองทัพอากาศที่เก่ียวของเขารวม

ประชุม เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชมุฝายเสนาธิการทหารอากาศ ๒ 

หลักสูตรจติวิทยาความมั่นคง เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

   
พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหการตอนรับ พลตรี 

ชํานาญ  ชางสาต ผูอํานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

พรอมคณะผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สําหรับผูบริหารการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุนที่ ๘ ในโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และเยี่ยมชม

กิจการอุโมงคลมความเร็วต่ํากวาเสียงเพ่ือการวิจัย, Flight SIM ,นวัตกรรมดาวเทียมขนาดเล็ก (Nano Satellite)          

และอากาศยานไรคนขับพลังงานแสงอาทิตย (M Solar-X UAV) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ    

นวมินทกษัตริยาธิราช  

ตรวจสอบความพรอมรบและทดสอบแผนปองกันท่ีตั้ง ณ สถานีรายงานกาญจนบรุี 

 
พลอากาศตรี สรรพชัย  ศิลานิล  รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน  เปนประธานคณะตรวจสอบ      

ความพรอมรบและทดสอบแผนปองกันที่ตั้งหนวยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานกาญจนบุรี โดยมี นาวาอากาศโท 

ชาตรี  จันทรชูชื่น ผูบังคับสถานีรายงานกาญจนบุรี นํากําลังพลเขารับการตรวจสอบฯ เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๔          

ณ สถานีรายงานกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ี  
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ตรวจสอบมาตรฐานการบินทางทหาร 

  
     พลอากาศตรี จักรวัชร จงสืบสุข ผูอํานวยการสํานักงานการบินกองทัพอากาศ พรอมคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน

การบินทางทหาร ตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินคาหนวยบิน สังกัดกองบิน ๔๑ และหนวยบิน ๒๐๓๓ พรอมทั้ง

ตรวจสอบมาตรฐานสนามบินและการบริการเดินอากาศ ระหวางวันที ่๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ พรอมทั้งรวมรับฟงบรรยายสรุป

การตรวจสอบมาตรฐานการบินทางทหาร โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ ทิมเกิด ผูบังคับการกองบิน ๔๑ ใหการตอนรับ   

เมื่อวันที ่๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ  กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม  

ชุดประสานงานกองทพัอากาศและหนวยบิน บร.ต.๑  

รวมปฏิบัติภารกิจแกไขสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองในเขต ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ 

   
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ชุดประสานงานกองทัพอากาศและหนวยบิน บร.ต.๑ ไดจัดอากาศยานไรคนขับบินลาด

ตระเวณตรวจคนจุดเกิดไฟปาบริเวณจังหวัดเชียงใหมตามพิกัดที่ไดรับจากกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควัน

และฝุนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ สวนหนา พรอมสงภาพ Video Downlink แบบ Near Real Time            

มายังกองบัญชาการและควบคุมฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจยืนยันเปาหมายจุดเกิดไฟปา โดยมีเจาหนาท่ีชุดแปลความ

ภาพถายของกองทัพอากาศรวมปฏิบัติการในการยืนยันจุดเกิดไฟปา โดยผลการปฏิบัติตรวจพบจุดความรอน จํานวน ๖ จุด 

(ลักษณะไฟปาไมรุนแรง) ซึ่งการยืนยันพิกัดเปาหมายจุดเกดิไฟปาจะทําใหเจาหนาที่ดับไฟปาภาคพื้นสามารถเขาพื้นที่ไดอยาง

แมนยําและรวดเร็วมากขึ้น 
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สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมืองตดิตามจับกุมคนรายโจรกรรมรถยนต 

 
เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ไดนํา           

จาอากาศเอกหญิง ชาลินี นิลเกษม ขาราชการสังกัดกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ เจาของรถยนตท่ีถูกโจรกรรมมา

ตรวจสอบทรัพยสิน ภายหลังเจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศไดติดตามและประสานงานกับตํารวจในพ้ืนท่ีจนสามารถติดตาม

ผูกระทําความผิดและนําทรัพยสินที่ถูกโจรกรรมสงคืนเจาของ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)  

เมื่อวันจันทรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สํานักงาน      

ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ไดรับแจงเหตุโจรกรรมรถยนตบริเวณลานจอดรถ สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา) 

เมื่อเวลาประมาณ ๑๒๔๕  ซึ่งรถยนตดังกลาวเปนของ จาอากาศเอกหญิง ชาลินี นิลเกษม ขาราชการสังกัดกรมสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ โดยไดนํารถยนตมาจอดไวตั้งแตชวงเชา กระทั่งเวลาประมาณ ๑๒๓๐  ไดกลับมาที่ลานจอดรถ

แตไมพบรถยนตจึงคิดวาถูกโจรกรรมจึงไดเขาแจงเหตุดังกลาว 

หลังจากไดรับแจงเหตุโจรกรรม ผูบังคับทหารอากาศดอนเมืองไดสั่งการใหชุดติดตามสถานการณตรวจสอบเสนทาง

การหลบหนี และติดตามพฤติกรรมของคนรายจากกลองวงจรปดที่ติดตั้งอยูบริเวณลานจอดรถ และสถานที่อื่น ๆ ที่คาดวา 

จะเปนเสนทางหลบหนีของคนราย อีกทั้งยังไดประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจสถานีดอนเมืองอยางใกลชิดในกรณีที่คนราย

อาจขับรถหลบหนีไปยังถนนสาธารณะ กระทั่งวันอังคารท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ไดรับรายงานความคืบหนาวาคนรายไดนํา

รถยนตที่โจรกรรมไปไวยังบานพักเอ้ืออาทร เพ่ิมสิน จึงไดสนธิกําลังในการเขาจับกุมบุคคลดังกลาว โดยนําตัวมาทําแผน

ประกอบคํารับสารภาพและนําตัวสงสถานีตํารวจดอนเมืองเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ฝากเนนย้ําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ตลอดจน

ครอบครัวทหารอากาศ ใหเพิ่มความระมัดระวังในทรัพยสินใหมากขึ้น เพ่ือปองกันการเกิดเหตุดังกลาวซ้ําขึ้นอีก และไดสั่งการ

ใหเจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศ เขมงวดในการตรวจตราบุคคลเขา-ออก ในพื้นที่กองทัพอากาศ ทั้งในสวนที่ตั้งดอนเมือง

และที่ตั้งกองบินตาง ๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัว

ทหารอากาศ และมั่นใจไดวาเจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศพรอมเฝาระวังและดูแลความปลอดภัยใหทานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
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โครงการปฏิญาณตนและสัญญาไมยุงเกี่ยวกบัยาเสพติด กองบิน ๓ 

 
นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผูบังคับการกองบิน ๓ นําขาราชการ และพนักงานราชการ สังกัด กองบิน ๓      

เขารวมกิจกรรมโครงการปฏิญาณตนและสัญญาไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด กองบิน ๓ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 

๒๕๖๔ ณ องคพระพุทธธูปะเตมียมงคล กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว   

ขาวบริการ 
-  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก พีรพัฒน (นิวัติ) ชาวนาฟาง ตั้งแตบัดนี้ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔       

เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ       

ในวันเสารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๒    

-  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก สหชัย พวงจินดา  ในวันจันทรท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐          

ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอังคารท่ี ๑๖ มีนาคม 

๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑    
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