กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก แอรบลู สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๓
โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผูบังคับการกองบิน ๓ พรอมดวยขาราชการกองบิน ๓
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว

ขาวประจําวัน ทอ.

หนา ๒

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๓

ขาวประจําวัน ทอ.
หนา ๔
พิธีเปดโครงการฝกอบรมพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุนที่ ๑๖

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรมพัฒนาสัมพันธ
ระดั บ ผู บ ริ ห าร กองทั พ อากาศ (พสบ.ทอ.) รุ น ที่ ๑๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มี น าคม ๒๕๖๔ ณ ห อ งรั บ รองกองทั พ อากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
โครงการฝ ก อบรมพั ฒ นาสั ม พั น ธร ะดับ ผู บ ริห าร กองทั พ อากาศ (พสบ.ทอ.) รุ นที่ ๑๖ มี ผู เ ข า รับ การฝ ก อบรม
จํานวน ๖๐ คน ประกอบดวย ขาราชการทหาร ผูบริหารองคกรภาครัฐ ผูบริหารองคกรรัฐวิสาหกิจ และผูบริหารองคกร
ภาคเอกชน จํ า นวน ๖๐ คน ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาการฝ ก อบรมฯ ระหว า งวั น ที่ ๒๓ มี น าคม - ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔
เพื่อให ผูเข ารับการฝกอบรมฯ ไดรับ ทราบเรื่องผลประโยชนของชาติ สถานการณปจจุบันของประเทศ ในดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานการเมือง และดานการทหาร ตลอดจนนโยบายการบริหารประเทศ และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของ
สั ง คมในสถานการณ ปจ จุ บั น รวมถึ งเพื่อ สร างโอกาสใหกั บ ผู บ ริ หารระดับ สูง ไดมี ความสัม พัน ธอั นดี ระหว างกั น ในทาง
สรางสรรค มีสวนรวมในการชวยเหลืองานดานกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ การสาธารณกุศลของกองทัพอากาศ
อันจะนําไปสูความรวมมือในการพัฒนาประเทศตอไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการฝกอบรมฯ ในครั้งนี้ จะทําใหผูเขารับการอบรมฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความรู
ความเขาใจ ตระหนักถึงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติและผลประโยชนของชาติในดานตาง ๆ พรอมทั้งใหความรวมมือ
เพื่อแกไขปญหาของชาติและปญหาอื่นในสังคม เปนแกนหลักในการชวยเหลือประชาชนและเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศ ตลอดจนเกิดความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน ผูบริหารองคกรรัฐวิสาหกิจ
ผู บ ริ ห ารองค ก รภาคเอกชน ให เ กิ ดการบู ร ณาการและประสานความร ว มมื อ พั ฒ นากองทั พ อากาศและประเทศชาติ
ใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน

ประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

พลอากาศตรีชูพงศ อารีประชาภิรมย รองผูอํานวยการสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะเขาเยี่ยมคํานับและหารือขอราชการดานความมั่น คงกับ
นายไมตรี ไตรติลานันท ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการ
เดินทางมาประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พันเอกเฉลิม
เนี ย มช ว ย รองผูอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด ฉะเชิง เทราฝา ยทหาร และ นาวาเอกธเนตร อนามธวั ช
รองผูอํานวยการศูนยรัก ษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ มีน าคม
๒๕๖๔ ณ หองรับรองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๕

กรมจเรทหารอากาศ ตรวจการปฏิบตั ิราชการ กองบิน ๑

พลอากาศตรี อนันตชัย ทองเจริญ เจากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจการปฏิบัติร าชการ กองบิ น ๑
โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม รองผูบังคับการกองบิน ๑ ใหการตอนรับ ระหวางวันที่ ๑๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

สํารวจบอน้ําดิบโรงเรียนการบินเพื่อสํารองผลิตน้ําประปาเตรียมความพรอมรับภัยแลง

พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน สํารวจบอน้ําดิบโรงเรียนการบิน เพื่อสํารองผลิตน้ําประปา
เตรียมความพรอมรับภัยแลง แกปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคของกําลังพลโรงเรียนการบิน และประชาชนโดยรอบ
ฐานบินกําแพงแสน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงสูบน้ําดิบ และโรงผลิตน้ําประปา โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการการเงิน ณ กรมชางโยธาทหารอากาศ

นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปยม รองเจากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ
การเงิ น ณ กรมชา งโยธาทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก เรวั ต ทั ตติ ย พงษ รองเจ า กรมช า งโยธาทหารอากาศ
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กรมชางโยธาทหารอากาศ

ขาวประจําวัน ทอ.

หนา ๖

โครงการกองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤต COVID-19

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ
กองบิน ๒ รวมบริจาคโลหิต ในโครงการกองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤต COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ หอประชุมกานตรัตน กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ตรวจสอบสนามบินและหนวยนอกที่ตั้งกองบิน ๕ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ

.
นาวาอากาศเอก สามารถ วองทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามบินและหนวยนอกที่ตั้ง กองบิ น๕
ที่ อยู ในความรั บผิ ดชอบของกองทั พอากาศ และดํ าเนิ นการประชาสั มพั นธ เชิ งรุ กเกี่ ยวกั บการกํ ากั บดู แลความเรี ยบร อย
และความรวมมือกับพี่นองประชาชน และหนวยงานราชการโดยรอบ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สนามบินทายาง อําเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี สนามบินหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพอากาศ ๐๕ อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และสถานีถายทอดโทรคมนาคมเขาใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ขาวบริการ

กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ นาวาอากาศเอก ทัศนะ มานิตย นายทหารปฏิบัติการ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ในวันพุธที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ กําหนดพิธีรดน้ําศพ เวลา ๑๗๐๐ กําหนดพิธีรดน้ําหลวงอาบศพ เวลา ๑๘๐๐ กําหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
ณ ศาลา ๑๒ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

www.rtaf.mi.th

