
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานผาพระกฐิน 

ใหกระทรวงกลาโหม นําไปถวาย ณ วัดนางนองวรวิหาร โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานในพิธีถวายผาพระกฐิน พรอมดวย 

พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท  รองผูบัญชาการทหารอากาศ และผูแทนผูบัญชาการเหลาทัพ    

เขารวมพิธี เมื่อวันที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 

  

  

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

บรรยายพิเศษในหัวขอ “ประสบการณในการทํางานและแนวทางในการปฏิบัติราชการ” 

  
พลอากาศเอก อลงกรณ วัณณรถ ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวขอ “ประสบการณในการทํางาน

และแนวทางในการปฏิบัติราชการ” หลักสูตรผูบังคับหมวดของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปที่ ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

และนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันทางทหารตางประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                    

ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ ครั้งที ่๑/๖๔ 

  
พลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ        

ของกองทัพอากาศ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔ เพ่ือรับทราบ

ผลการดําเนินการตามแผนแมบท การพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของกําลังพลหารอากาศ ระยะ ๔ ป        

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตลอดจนพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของกําลังพลทหารอากาศ 

ระยะ ๖ ป (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และ (ราง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของกําลังพล

ทหารอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการเขารวมประชุม และผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Zoom Cloud Meeting) 

เมื่อวันที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมฝายเสนาธิการทหารอากาศ ๒            

 



วันศกุรที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                          หนา ๓  

โครงการจัดหาเครื่องบนิโจมตีแบบเบา (AT-6) จํานวน ๘ เครื่อง 

 
พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปดเผยเก่ียวกับโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา รุน AT-6 

ของกองทัพอากาศ เพ่ือรักษาอธิปไตยของชาติตามที่กฎหมายกําหนด สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี ้ 

๑. เปนการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จํานวน ๘ เครื่อง พรอมอุปกรณอะไหล ระบบสนับสนุนการฝกอบรม 

และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่จําเปน เพ่ือทดแทนเครื่องบินแบบ L-39 ซึ่งมีอายุการใชงานนานกวา ๒๕ ป และไดปลดประจําการแลว 

สําหรับรองรับภารกิจการโจมตีทางอากาศ การคนหาและชวยชีวิตในพ้ืนท่ีการรบ รวมถึงบูรณาการความรวมมือในการ

สนับสนุนการปองกันประเทศ และรักษาผลประโยชนแหงชาติกับหนวยงานอ่ืน วงเงินงบประมาณ ๔,๕๐๐ ลานบาท 

(143,396,000 USD) ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณอาจมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินในหวงนั้น (หากอางอิงตามอัตรา

แลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ เปนเงิน ๔,๖๘๘,๒๖๐,๕๒๒ บาท) ซึ่งเปนโครงการผูกพันงบประมาณ ๕ ป ระหวางป 

พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘  

๒. การพิจารณาเลือกเครื่องบินโจมตีแบบเบา AT-6 ของบริษัท Textron Aviation Defense LLC ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีขอพิจารณาที่สําคัญประกอบดวย ความประหยัด ในการสงกําลังและซอมบํารุงจากการใชอะไหลรวมกันได 

กับอากาศยานที่มีอยูกอนแลว ระยะเวลาในการฝกที่ลดลงเนื่องจากเปนอากาศยานในตระกูลเดียวกับที่ใชฝก แตเพ่ิมขีด

ความสามารถใหสูงข้ึน และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจบริเวณแนวชายแดนในการลาดตระเวนติดอาวุธ เปนตน  

๓. โครงการนี้กองทัพอากาศไดรับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจางในการเขารวมจัดทําขอตกลงคุณธรรมจาก

คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต และกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และไดดําเนินการลงนาม

ขอตกลงคุณธรรมความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ระหวางกองทัพอากาศ หนวยงานของรัฐเจาของ

โครงการ, ผูประกอบการ (บริษัท Textron Aviation Defense LLC สหรัฐอเมริกา) และคณะผูสังเกตการณ จํานวน ๓ ทาน 

(คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต)ประกอบดวย พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร และ อาจารย

วิชา เมฆตระการ ทั้งนี้ คณะผูสังเกตการณไดเขามารวมตรวจสอบข้ันตอนและกระบวนการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา   

โดยมีการรายงานผลอยางตอเนื่อง พบวา กองทัพอากาศดําเนินการไดอยางถูกตองและโปรงใส  

๔. ความกาวหนาของโครงการในปจจุบันไดดําเนินการในกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว 

กองทัพอากาศไดลงนามในสัญญาจัดซื้อแลว เมื่อ ๒๔ ส.ค.๖๔  

ทั้งนี ้โฆษกกองทัพอากาศ ยืนยันวาการดําเนินโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) ในครั้งนี้ เปนไปเพ่ือดํารง

ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติหนาที่ปกปองอธิปไตยของชาติตามที่กฎหมายกําหนด การจัดหาทุกขั้นตอน

เปนไปดวยความโปรงใส คํานึงถึงความคุมคา และประโยชนสูงสุดของประเทศเปนสําคัญ 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรเชิงเทคนิค กองบิน ๗  

 
พลอากาศตรี สมพร รมพยอม ผูอํานวยการศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ เปนประธานการตรวจสอบความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรเชิงเทคนิค และการบรรยายเสริมสรางความตระหนักรูเก่ียวกับภัยคุกคามทางไซเบอรใหแกกําลังพลของ

กองบิน ๗ โดยม ีนาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

บรรยายพิเศษในหัวขอ “ประสบการณในการทํางานและแนวทางในการปฏิบัติราชการ” 

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน บรรยายพิเศษในหัวขอ  “ประสบการณในการทํางานและ

แนวทางในการปฏิบัติราชการ” ในหลักสูตรผูบังคับหมวดของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปท่ี ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

และนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันทางทหารตางประเทศ เมื่อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔              

ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร กองการศกึษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

กองบิน ๔ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชนหลังไดรับผลกระทบจากอทุกภัย 

    

นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔ นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทําความสะอาด จัดระเบียบสิ่งของ บริเวณพ้ืนที่ ตําบลโพนางดําออก       

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อเปนการฟนฟูสถานที่ที่ไดรับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโซนรอน “เตี้ยนหมู”    

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  และนํากําลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทําความสะอาด จัดระเบียบสิ่งของ บริเวณพื้นที่ 

ตําบลโพนางดําออก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 
www.rtaf.mi.th 


