
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ ตรวจเย่ียมกองบิน ๒       

โดยมี  นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้ มพงษ  ผูบั งคับการกองบิน ๒ นํ าข าราชการ ลูกจ าง          

พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน ๒              

ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุร ี
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ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เยี่ยมบํารุงขวัญผูปฏบิตัิราชการสนามและชายแดน 

  
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เปนผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ        

เปนประธานในพิธีมอบของขวัญปใหม ใหแกผูปฏิบัติราชการหนวยสนามและชายแดน และพิธีฟงสารอวยพรวันขึ้นปใหม     

ผูบัญชาการทหารอากาศ โดยม ีนาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ และขาราชการ ใหการตอนรับ        

เมื่อวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา  

กองทัพอากาศมอบผาหมชวยเหลือผูประสบภยัหนาว 

  
พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในกิจกรรมมอบผาหม ชวยเหลือ

ผูประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบานปง ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน โดยมี คณะเจาหนาที่จากศูนยบรรเทา     

สาธารณภัยกองทัพอากาศ และคณะผูบริหารของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) รวมในกิจกรรม ตามที่ไดเกิดสภาวะ

อากาศหนาวเย็นขึ้นในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ขาดแคลนเครื่องหมกันหนาว 

รวมทั้งขาดอุปกรณจําเปนตอการดํารงชีพ กองทัพอากาศตระหนักในความเดือดรอนของประชาชน จึงไดจัดกิจกรรมใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยหนาวรวมกับธนาคารไทยพาณิชย ฯ โดยนําผาหมกันหนาว จํานวน ๑,๐๐๐ ผืน แบงเปนผาหม       

กันหนาวจากกองทัพอากาศ จํานวน ๕๐๐ ผืน และผาหมกันหนาวจากธนาคารไทยพาณิชย ฯ จํานวน ๕๐๐ ผืน เดินทางไป

มอบใหกับพี่นองประชาชนที่ประสบภัยหนาว รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน และประชาชนที่มารวม

กิจกรรม เมื่อวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบานปง ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
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ตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการการตรวจสอบภายใน ณ กองบิน ๔๑ 

 
พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์  ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยม    

และชี้แจงแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการการตรวจสอบภายใน ณ กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ ทิมเกิด             

ผูบังคบัการกองบิน ๔๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม  

การประชุมชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลแหงชาต ิ

  
พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เปนประธานการประชุม

ชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy 

and Country Reform : eMENSCR) โดยมีผูรับผิดชอบโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศของกองทัพอากาศ           

และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งโครงการสําคัญรองรับแผนปฏิบัติการ 

ระยะที่ ๑ เขารวมประชุมเพ่ือรับทราบวิธีการนําเขาขอมูลโครงการของกองทัพอากาศ ในระบบ eMENSCR เม่ือวันที ่       

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมฝายเสนาธิการทหารอากาศ ๒ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการทหารสารวัตร ณ กองบิน ๒๑ 

 
พลอากาศตรี วรกฤต  มุขศรี  ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการทหารสารวัตร 

ณ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคบัการกองบิน ๒๑ ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี  

นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสมียนการเงิน รุนที ่๑๓ ศึกษาดูงานกองบนิ ๔ 

 
นาวาอากาศเอกหญิง นิศานาศ เสาวมน ผูอํานวยการกองวิทยาการ กรมการเงินทหารอากาศ และคณะนายทหาร

นักเรียนหลักสูตรเสมียนการเงิน รุนที่ ๑๓ ศึกษาดูงานสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก จักราวุธ    

ศรีสุวรรณ รองผูบังคบัการกองบิน ๔ ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค  
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ตรวจเยี่ยมกิจการอาเซยีน โรงเรียนการบิน 

 
นาวาอากาศเอก นรินทร  หงสกุล รองผูบัญชาการโรงเรียนการบิน ใหการตอนรับ นาวาอากาศเอก อังคาร อินทรา 

รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ/ รองหัวหนาสํานักงานอาเซียนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยม

กิจการอาเซียน โรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๔ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน 

  
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ /ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ 

นําขาราชการกองบิน ๔ ลงพ้ืนที่มอบผาหมใหแกประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนซึ่งประสบภัยหนาว เพ่ือเปนการชวยเหลือ

บรรเทาความเดือดรอน และเสริมสรางความสัมพันธอันดี เม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ องคการบริหารสวนตําบลตาคลี 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๗ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

  
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗/ผู อํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗            

นําเจาหนาที่มอบถุงยังชีพ ใหแก นายฉัตรชัย บรรลังค ผูชวยผูใหญบานหมูที่ ๗ ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ท่ีประสบอุทกภัย 

จํานวน ๒๐๐ ชุด พรอมทั้งมอบนมกลอง จํานวน ๑๐๐ ลัง และน้ําดื่ม จํานวน ๒๐๐ แพค เพื่อเปนการบรรเทา           

ความเดือดรอนในเบื้องตน และเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการดํารงชีพตอไป เมื่อวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ตําบลทาขาม 

อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๕๖ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

  
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ / ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ 

จัดเจาหนาที่ออกใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย พรอมมอบถุงยังชีพ ใหแกผูประสบอุทกภัย ผูสูงอายุ และผูปวยติดเตียง 

รวมทั้ง การออกใหบริการของหนวยแพทยเคลี่อนที่ออกตรวจรักษาพยาบาล บริการทําฟน ตัดผม และการพัฒนา           

ทําความสะอาด เม่ือวันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ตําบลคลองร ีตําบลคขูุด และตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
www.rtaf.mi.th 


