
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก พันเอก 

Maruta  Yuichiro ผูชวยทูตทหารญี่ปุน/กรุงเทพฯ  เพ่ือแสดงความยินดีกับผูบญัชาการทหารอากาศ          

ในโอกาสเขารับตําแหงใหม เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการ

กองทัพอากาศ  

 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

พิธลีงนามในขอตกลงคุณธรรม โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบากองทัพอากาศ 

 
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาของโครงการ              

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ รองศาสตราจารย ดร.คณิต วัฒนวิเชียร และ อาจารยวิชา เมฆตระการ ในฐานะผูสังเกตการณ     

ตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และคุณธนบดี พันธุมโกมล ในฐานะผูประกอบการ รวมพิธีลงนามขอตกลงคุณธรรม 

(Integrity Pact) โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการ

กองทัพอากาศ  

สําหรับสาระสําคัญในหนังสือลงนาม เปนเรื่องของการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ โดยคณะผูสังเกตการณฯ จะสามารถ

เขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของโครงการ เชน แผนการจัดซื้อจัดจางของโครงการ ขอบเขตของงาน การประกาศการจัดซื้อ

จัดจาง/ประกาศเชิญชวน จนถึงกระบวนการสุดทายของโครงการ คือการตรวจรับงาน การเบิกจาย ครอบคลุมไปถึง        

ขอรองเรียนและผลการพิจารณาขอรองเรียน ซึ่งมีการเผยแพรไวในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน และ

กรมบัญชีกลาง ผานระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส เปนการเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงและมีสวนรวม

ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐได 

โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบาของกองทัพอากาศ เปนหนึ่งในหลายโครงการที่ถูกกําหนดไวตามแผนความตองการ

ระยะ ๑๐ ป ในสมุดปกขาว มีวัตถุประสงคเพ่ือทดแทนเครื่องบินขับไลและฝกแบบที่ ๑ ที่ถูกใชงานมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๗   

ซึ่งตามแผนจะครบกําหนดปลดประจําการ ใน พ.ศ.๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๒๘ ป จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว 

กองทัพอากาศจึงตองเตรียมการและจัดหาเครื่องบินทดแทนตามแผนที่กําหนด เพื่อดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติ

ภารกิจการโจมตีทางอากาศ การคนหาและชวยชีวิตในพ้ืนที่การรบ รวมถึงการบูรณาการความรวมมือในการสนับสนุน     

การปองกันประเทศ และรักษาผลประโยชนแหงชาติรวมกับเหลาทัพอื่น อยางไรก็ตาม กองทัพอากาศไดมีการพิจารณา   

อยางรอบคอบ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่รัดกุม เพ่ือกําหนดหนทางปฏิบัติท่ีดีที่สุด ภายใตกรอบงบประมาณแผนดิน    

ซึ่งมาจากภาษีของประชาชนใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 

ทั้งนี้ พิธีลงนามตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา จะเปนจุดเริ่มตนของ

ประวัติศาสตรแนวใหมและถือเปนความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศ ที่ไดใหความสําคัญดานคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของธรรมาภิบาล เปนการลดชองวางทางความคิด เพ่ิมความเขาใจใน “ความเปนกองทัพอากาศ” 

ทั้งยังทําใหประชาชนม่ันใจไดวา ยุทโธปกรณท่ีกองทัพอากาศจัดหามาใชงานจะมีความโปรงใส ตรวจสอบได และสามารถ

ตอบสนองตอภารกิจสําคัญที่ไดรับมอบไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

พิธีเปดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๔ 

 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 

 



วันจันทรที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                                                                                                                             หนา  ๓ 

พิธีเย่ียมบํารุงขวัญ และรับฟงสารอวยพรวันขึ้นปใหมของผูบญัชาการทหารอากาศ  

 
พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปนผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธี

เยี่ยมบํารุงขวัญแกผูปฏิบัติราชการในหนวยสนามและชายแดน และอานสารอวยพรปใหมของผูบัญชาการทหารอากาศ 

ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ทาอากาศยานกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม  

 
พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเยี่ยมบํารุงขวัญแกผูปฏิบัติราชการ  

ในหนวยสนามและชายแดน และอานสารอวยพรปใหมของผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําป ๒๕๖๔  โดยมี นาวาอากาศ

เอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผูบังคับการกองบิน ๔๖ พรอมดวย ขาราชการ ลูกจาง ทหารกองประจําการ พนักงานราชการ        

ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก   

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานสงกําลังบาํรุง ณ กองบิน ๓   

 
พลอากาศโท นพดล  เพราเพริศภิรมย เจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ

ดานสงกําลังบํารุง ณ กองบิน ๓  โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร  คงเสถียร ผูบังคับการกองบิน ๓ ใหการตอนรับ            

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๓  จังหวัดสระแกว  

พิธีเปดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตักิาร ชุดปฏบิตักิารเคมี ชีวะและกมัมันตรังสีสายแพทย ครั้งที่ ๑ 

 
พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา  เจากรมแพทยทหารอากาศ เปนประธานพิธีเปดโครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะและกัมมันตรังสีสายแพทย ครั้งท่ี ๑  และรวมรับชมการฝกปฏิบัติตามสถานการณจําลอง 

โดยมี พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแพทยทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ เขารวมพิธ ี

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศนูยปฏิบัติการแพทยทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ 

 

 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๔  

เดินหนาโครงการ “นานฟาโมเดล ๒๐๒๑” 

ดวยกิจกรรมวิ่งการกุศลกองทัพอากาศเพื่อชุมชน “นานฟารัน ๒๐๒๑” 

 
พลอากาศโท ณรงค อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช/รองประธานกรรมการ

อํานวยการ โครงการนานฟาโมเดล ๒๐๒๑ เขาพบ นายนิพันธ บุญหลวง ผูวาราชการจังหวัดนาน เพ่ือหารือถึงการบูรณาการ

ความรวมมือขับเคลื่อนโครงการ “นานฟาโมเดล ๒๐๒๑”ณ ศาลากลางจังหวัดนาน 

สําหรับโครงการ “นานฟาโมเดล” เปนโครงการที่กองทัพอากาศ มุงหวังสรางตนแบบชุมชนปาตนน้ํา โดยจะมีการ

ฟนฟูและ พัฒนาครอบคลุมทั้งการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม การสรางแหลงน้ํา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในชุมชน ซึ่งไดนําเทคโนโลยี ยุทโธปกรณ และขีดความสามารถในดาน ตาง ๆ เขาสนับสนุนแกไขปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี ้การดําเนินโครงการ “นานฟาโมเดล ๒๐๒๐” ในปที่ผานมา ไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขาย และประชาชน

ในชุมชนเปนอยางดี จึงถือไดวาประสบความสําเร็จใน “กาวแรก” ของการริเริ่มดําเนินโครงการ โดยเฉพาะในพ้ืนที ่      

ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน ซึ่งไดรับเลือกใหเปนพ้ืนที่ตนแบบแปลงสาธิต โดยกองทัพอากาศ จะยังคงพัฒนา   

สานตอโครงการ “นานฟาโมเดล ๒๐๒๑” เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน และสรางคณุภาพชีวิตที่ดีใหแกพี่นองประชาชนตอไป 

โดยหนึ่งในโครงการ “นานฟาโมเดล ๒๐๒๑” คือกิจกรรมวิ่งการกุศลกองทัพอากาศเพื่อชุมชน “นานฟารัน ๒๐๒๑” 

ซึ่งจะจัดข้ึนในวันอาทิตยที ่๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน เพ่ือสงเสริมสุขภาพ สงเสริม

การทองเที่ยว และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน โดยรายไดจากการจัดกิจกรรมจะนําไปมอบใหแกชุมชนเพ่ือใช

ในกิจกรรมสาธารณกุศลตอไป สามารถติดตามรายละเอียดไดที่ https://www.facebook.com/rtafnanfahrun 

พิธีปดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนการเงิน รุนที่ ๑๓ 

 
พลอากาศตรี สรวิชญ สุรกุล เจากรมการเงินทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตร             

ใหแกนักเรียนหลักสูตรเสมียนการเงิน รุนที่ ๑๓  เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเหลาทหารการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ  

 
www.rtaf.mi.th 

 

 


