
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ  เปนประธานในพิธี

เกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

 
กองทัพอากาศเปนเจาภาพจัดการประชมุผูบัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ 

กองทัพอากาศเปนเจาภาพจัดการประชุมผูบัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th ASEAN Air Chief Conference : 

18th AACC) โดยกําหนดจัดการประชุมทางไกล (VTC) ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ภายใตแนวคิดหลัก “ระดมสรรพกําลัง             

และขีดความสามารถ พรอมกับความรวมมือระหวางกันในระดับสูงสุด ในการตอสูกับความทาทายรูปแบบใหม” (Optimizing 

Capabilities and Cooperation against New Challenges) โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางความรวมมือในเรื่อง การ

แกไขปญหาการแพรระบาดของโควิด-๑๙ การชวยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร ซึ่ง

ไดจัดการประชุมทางไกลของคณะเจาหนาที่ทํางานดานการศึกษาและการฝก ทอ.อาเซียน ครั้งที่ ๘ (8th ASEAN Air Forces Education 

and Training Working Group : 8th AAFET-WG) ไปแลวระหวางวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ซึ่งมีกรอบความรวมมือสําคัญ ๒ กรอบ ไดแก ความรวมมือดานความ

มั่นคงในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) ซึ่งกระทรวงกลาโหมเปนหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ และความรวมมือดานความมั่นคงในกรอบการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟก (ASEAN Regional Forum: ARF) ซึ่งมีกระทรวงตางประเทศเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งทั้งสองสวนอยูภายใต

คณะกรรมการดําเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง 

ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน กระทรวงกลาโหมไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติในการรองรับการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเชื่อมั่น และลดความหวาดระแวงระหวางประเทศในภูมิภาค            

สรางความโปรงใสในดานการปองกันประเทศ อันจะลดความหวาดระแวงระหวางประเทศในภูมิภาค และเปนการสงเสริมความสัมพันธ

และพัฒนาความรวมมือทางทหารกับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งมีการดําเนินการท่ีสําคัญ ๓ ดาน ไดแก การพัฒนาดานกําลังพล              

การพัฒนาดานการจัดทํางบประมาณ และการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  

กองทัพอากาศเปนเจาภาพจัดการประชุมผูบัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑ เม่ือ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๗ โดย พลอากาศเอก คงศักดิ ์

วันทนา ผูบัญชาการทหารอากาศขณะนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือกระชับความสัมพันธ และเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกองทัพอากาศ

อาเซียน ซึ่งจะสงผลใหเกิดความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งกําหนดประเด็นหลักคือ การแลกเปลี่ยนขาวสารดานการกอการราย (Terrorism) 

และเปนเจาภาพจัดการประชุมผูบัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหวาง ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดุสิตรีสอรต 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยกําหนดประเด็นหลักคอื การเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงของกองทัพอากาศอาเซียน 

มุงสูประชาคมอาเซียนในป ค.ศ.๒๐๑๕ “Strengthening Security Cooperation of ASEAN Air Forces towards ASEAN Community 

2015” สอดคลองกับการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน เปนหนึ่งในสามเสาหลักความรวมมือสําคัญ               

ของประชาคมอาเซียน โดยการประชุมผูบัญชาการทหารอากาศอาเซียนไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพมาอยางตอเนื่อง 

 

 



วันพธุที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๔                                                              หนา ๓  

 
กองทัพอากาศเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลที่มีความรู ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติ

ภารกิจเฉพาะที่สําคัญและเรงดวน จํานวน ๕๗ อัตรา แบงเปน 

๑. นายทหารประทวนเลื่อนเปนสัญญาบัตร รวม ๑๕ อัตรา (ปริญญาโท ๑ อัตรา และ ปริญญาตรี ๑๔ อัตรา) โดยมี

คุณวุฒิและสาขาวิชาตามที่กําหนด 

๒. พนักงานราชการทั่วไป สังกัดหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เปนนายทหารประทวน จํานวน ๔๒ อัตรา 

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑๐ อัตรา และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๒ อัตรา) โดยมี

คุณวุฒิและสาขาวิชาตามที่กําหนด 

สมัครสอบทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

ถึงวันศกุรที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ 

รับมอบชดุอุปกรณปองกันสวนบุคคล(PPE) เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย  

                                            
นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผูบังคับการกองบิน ๔๖ รับมอบชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคล(PPE)       

จากนายประดับพงษ แสนบุตร นายกสโมสรโรตารี่ลุมน้ําเข็ก พรอมดวยสโมสรโรตารี่พิษณุโลก สโมสรโรตารี่พุทธชินราช และ

ศูนยพักคอยโควิดพิษณุโลก มอบชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคล(PPE) เพื่อสนับสนุนการทํางาน ของบุคลากรทางการแพทย

โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

 
ขอเชิญชวนผูมีสุขภาพแข็งแรงบริจาคโลหิต 

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ยังคงตองการเลือดทุกกรุป  เปนจํานวนมาก ขอเชิญชวนผูมีสุขภาพแข็งแรง

บริจาคโลหิต ไดท่ี กองบริการโลหิต อาคารศูนยมะเร็ง ชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ เปดทําการวันจันทร 

- วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐น. ปดรับบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น. (ไมหยุดพักกลางวัน) หยุดวันเสาร - วันอาทิตย และวันหยุด

นักขัตฤกษ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตองการบริจาคโลหิต  เปนหมูคณะติดตอโทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๘๓๐ 

ดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครผูบริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/3c4yHRX 

ดาวนโหลดแบบฟอรมยินยอมผูปกครองใหบริจาคโลหิต (สําหรับผูท่ีอาย ุ๑๗ ปบริบูรณ) คลิก https://bit.ly/3o68TsG 

ดาวนโหลดแบบคัดกรองตนเองเพ่ือประเมินความเสี่ยงในการแพรเชื้อไวรัส COVID-19คลิก https://bit.ly/2WdB1ws  

คุณสมบัติผูบริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2waeyr2 

 
www.rtaf.mi.th 


