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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force”         

โดยมีผูแทนเหลาทัพ และขาราชการเขารวมการสัมมนาฯ เมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔             

ณ หอสมุดกองทัพอากาศ  

         

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force” 
พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force” โดยมีผูแทนเหลาทัพ และขาราชการเขารวมการสัมมนาฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ  

สําหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force” มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ทบทวนแนวคิดของการใชกําลังทางอากาศทั้งระบบ โดยนําประสบการณ บทเรียน รวมทั้งการฝก และการใชกําลัง           

มาวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือกําหนดความสามารถที่ตองการโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกันของหนวยเก่ียวของและ

เหลาทัพซึ่งจะนําไปสูจุดหมายปลายทางในการใชกําลังของกองทัพอากาศ ในการทําสงครามและนอกเหนือจากสงครามเพื่อ

ยกระดับขีดความสามารถสูการเปน  “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force”        

ทั้งนี้กองทัพอากาศไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในดานความสัมพันธระหวางประเทศมารวมถายทอดความรูและประสบการณ

ของการปฏิบัติภารกิจดานความมั่นคงในอนาคต ตลอดจนผูแทนจากกองทัพไทยและเหลาทัพที่จะไดรวมกันบูรณาการ      

องคความรูและแลกเปลี่ยนมุมมองในการปฏิบัติภารกิจ ในการเตรียมกําลังอันจะนําไปสูแนวทางในการปฏิบัติการรวมบน

พ้ืนฐานความเขาใจและเปาหมายเดียวกัน ซึ่งจะมีผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปองกันประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

การประชุมการจัดคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" คร้ังที่ ๑๓ 

  

พลอากาศเอก อลงกรณ วัณณรถ ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในการประชุมการจัดคอนเสิรต           

ทัพฟาคูไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๑๓ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เมื่อวันที ่๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองเวหาสยานศิลปสิทธิ ์

ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการปรบัปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลําเลียงแบบท่ี ๘  

ณ ศูนยซอมบํารุงอากาศยานตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

   

พลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานกรรมการบริหารโครงการปรับปรุง             

ขีดความสามารถเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130 H) และคณะ ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน ณ ศูนยซอมบํารุงอากาศยานตาคลี    

จังหวัดนครสวรรค โดยมี พลอากาศตรี วิธูร ขําเจริญ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในการดําเนินโครงการปรับปรุงขีด

ความสามารถเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130 H) และ นาวาอากาศตรี จักรพงษ ธงทอง ผูอํานวยการศูนยซอมบํารุง

อากาศยานตาคลี ใหการตอนรับ และบรรยายสรุปความกาวหนาการดําเนินโครงการ พรอมทั้งนําเยี่ยมชมกิจการ เมื่อวันที่ 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ ศูนยซอมบํารุงอากาศยานตาคลี (Takhli Maintenance Center: TKC) บริษัทอุตสาหกรรมการบิน 

จํากัด (Thai Aviation Industries Co.,Ltd.: TAI) จังหวัดนครสวรรค                   



วันศกุรที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                   หนา ๓ 

การประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กออนไลนของกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ 

  

พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

กองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ เปนประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กออนไลนของกองทัพอากาศ              

โดยมีผูแทนกองบินและโรงเรียนการบินรวมประชุมผานระบบการประชุมทางไกล (VTC) เมื่อวันท่ี ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๕      

ณ หองประชุมศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ  

กรมขาวทหารบก  และคณะ เยี่ยมชมกิจการกรมขาวทหารอากาศ 

  

พลอากาศโท พิบูลย วรวรรณปรีชา   เจากรมขาวทหารอากาศ ใหการตอนรับ พลโท เทอดศักดิ์ ดําขํา เจากรมขาว

ทหารบก  และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการกรมขาวทหารอากาศ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ และขยายความรวมมือ      

ดานการขาวระหวางหนวยงาน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกรมขาวทหารอากาศ (ภายในกรมควบคุม    

การปฏิบัติทางอากาศ)  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ ณ กองบิน ๔ 

  
 

พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการกิจการ   

พลเรือนและประชาสัมพันธ ณ กองบิน ๔  และเยี่ยมชม ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔ 

โดยมี นาวาอากาศเอก นพนันท  เมืองมีศรี รองผูบังคับการกองบิน ๔  ใหการตอนรับ ณ กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๔ ณ กองบนิ ๔ จังหวัดนครสวรรค  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ตรวจการปฏิบตัิราชการ ของ กองบิน ๕๖ 

   

          พลอากาศตรี อนันตชัย  ทองเจริญ เจากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการของกองบิน ๕๖ 

ระหวางวันที่ ๑๔ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖               

ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา   

สํานักงานปลัดบัญชทีหารอากาศจัดกิจกรรม  Big cleaning day 

  

พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง รองปลัดบัญชีทหารทหารอากาศ นําขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ 

สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศรวมกิจกรรมทําความสะอาดพื้นท่ีบริเวณโดยรอบสํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ           

เพ่ือความสะอาดเรียบรอย สงเสริมใหมีความสามัคคใีนหมูคณะ ลดการสะสมและปองกันการแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 ทําใหสถานท่ีทํางานมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย และกิจกรรมการปลูกตนไม เพื่อปรับภูมิทัศนใหสวยงาม       

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสวนดานหนาสํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  

   
E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกจิการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


