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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศโท พิบูลย วรวรรณปรีชา เจากรมขาวทหารอากาศ เปนประธานในการประชุม

ชี้แจงคณะผูชวยทูตทหารตางประเทศ/กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกันใหแนนแฟนย่ิงขึ้น

และไดมีโอกาสชี้แจงระบบการติดตอประสานงานกับกองทัพอากาศ รวมทั้งแนะนําผูบังคับบัญชา

ของกองทัพอากาศ ภารกิจของหนวยขึ้นตรงของกองทัพอากาศใหม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ขอมูล และขอเสนอแนะในการติดตอประสานงานระหวางกันโดยไดรับการตอบรับ     

เปนอยางดีจากคณะผูชวยทูตทหารตางประเทศ/กรุงเทพฯ มีผูเขารวมการประชุมจาก ๒๐ ประเทศ 

รวมถึงจัสแมกไทย จํานวนทั้งหมด  ๓๒ คน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ

กองทัพอากาศ  
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พิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบตัิการเจาหนาที่เจรจาตอรองเพื่อแกไขสถานการณวิกฤต ิ

 
พลอากาศโท ชัยนาท  ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เจาหนาที่ เจรจาตอรองเพ่ือแกไขสถานการณวิกฤติ  เมื่อวัน ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสักกเทวราช               

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

กองทัพอากาศ มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดรอนแกพี่นองประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

ในพื้นท่ีอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผูอํานวยการศูนยประสานงานพลเรือนทหาร 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ มอบถุงยังชีพกองทัพอากาศ จํานวน ๔๐ ถุง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชน

ที่ประสบอุทกภัย ในพ้ืนที่อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผูแทนประชาชนในพื้นที่เปนผูรับมอบ         

เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

กรมชางอากาศ ตรวจเย่ียมหนวยสายวิทยาการชางอากาศ  

  
พลอากาศโท กิจสม  พันธุโกศล เจากรมชางอากาศ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการชางอากาศ ณ กองบิน ๑ โดยม ี      

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ กองบิน ๑ 

จังหวัดนครราชสีมา และพลอากาศตรี กฤษฎา  เสียงกอง รองเจากรมชางอากาศ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการชางอากาศ  

ณ กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศวิวัติ วัฒนวรางกูร ผูบังคับการกองบิน ๔๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม  
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กจิกรรม “ปลูก ปน ปนรัก” เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันชาติ และวันพอแหงชาติ   

   

พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พรอมขาราชการ      

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมกิจกรรม "ปลูก ปน ปนรัก" เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ           

กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมปนรัก ไดแก การมอบถุงยังชีพ ผาหม และเครื่องอุปโภคบริโภค ใหความชวยเหลือ          

นายวันทอง กระกัน บริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล กิจกรรมปนจักรยานเพื่อเสริมสรางความสามัคคีใหแกกําลังพล      

พรอมทั้งสํารวจติดตามความกาวหนา การกอสรางโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทษัตริยาธิราช และกิจกรรมปลูกตนไม     

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

พิธีเปดโครงการศึกษาหลักสูตร “กองทัพอากาศกาวสูการเปนองคการ ๔.๐ อยางย่ังยืน” 

 

พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เปนประธานในพิธีเปด

โครงการศึกษาหลักสูตร “กองทัพอากาศกาวสูการเปนองคการ ๔.๐ อยางยั่งยืน” มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรู 

ความเขาใจเชิงลึกเก่ียวกับการสรางองคการ ๔.๐ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยเนนการจัดทําแผนพัฒนา

องคการ เพ่ือชวยลดชองวางในการดําเนินการตามแนวคิด PMQA 4.0 เพื่อใหสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง    

และมีความพรอมที่จะผลักดันตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อใหกองทัพอากาศมีความสามารถในการยกระดับองคการ

ดวยการไดรับการรับรองสถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ ได โดยมีผูรับผิดชอบงานการพัฒนาองคการ ของหนวยข้ึนตรง

กองทัพอากาศ และผูรับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธใน PMQA 4.0 เขารวมสัมมนา จํานวน ๖๐ คน ระหวางวันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๔ ณ หองนภัศวิน อาคารสโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
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เย่ียมคํานับและหารือขอราชการดานความมั่นคงกับผูวาราชการจังหวัดระยอง 

  
พลอากาศตรี ชูพงศ อารีประชาภิรมย รองผูอํานวยการสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เขาเยี่ยมคํานับและหารือขอราชการดานความม่ันคงกับ   

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผูวาราชการจังหวัดระยอง/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ณ หองรับรองผูวา

ราชการจังหวัดระยอง โดยมี  นาวาเอก รังสรรค  แตงฉิม รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง           

ฝายทหาร และนาวาเอก ธีรวัฒน  แสนใจรักษ นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับ

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ รวมใหการตอนรับและบรรยายสรุปภัยคุกคามความมั่นคง

จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมอุตรกิจพิจารณ ศาลากลางจังหวัดระยอง   

วันคลายวันสถาปนา ครบ ๑๐๓ ป โรงเรียนการบิน  

   

พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน พรอมดวยขาราชการโรงเรียนการบิน และสมาชิกชมรม

แมบานทหารอากาศโรงเรียนการบิน รวมพิธีเนื่องในวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนการบิน ประจําป ๒๕๖๔ ครบ ๑๐๓ ป   

(๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  
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วันคลายวันสถาปนา กองบิน ๔  

  
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และชมรม

แมบานทหารอากาศ กองบิน ๔ ประกอบพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา กองบิน ๔  เพ่ือรําลึก และอุทิศบุญ

กุศลใหแก อดีตขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการทหารกองประจําการและบรรพชนวีรชนที่ไดเสียสละปกปองผืนดินจนถึง

ปจจุบัน พิธีประกอบไปดวย พิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรียพระบิดาแหงกองทัพอากาศ พิธีสักการะเจาพอเขาโพลง         

และพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา กองบิน ๔ เมือ่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค   

พิธีสวมแหวนรุนนักเรียนจาอากาศ ชั้นปที่ ๑ 

   
นาวาอากาศเอก สิรวีร  มณีวงษ ผูบังคับการโรงเรียนจาอากาศ ประธานในพิธีสวมแหวนรุนนักเรียนจาอากาศ        

ชั้นปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนักเรียนจาอากาศ ชั้นปที่ ๑ และ ชั้นปที่ ๒ จํานวน ๙๑๙ คน เม่ือวันท่ี            

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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