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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
น าหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ลงพื้นที่บ้านเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพ
ให้แก่พ่ีน้องประชนชน  

 จากนั้น ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ       
น าคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติภารกิจ ของสถานีรายงานเขาเขียว เพื่อให้ได้ทราบถึงภารกิจ
ของกองทัพอากาศ ด้านการป้องกันทางอากาศ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องอธิปไตย
ของชาติ สร้างความผาสุขแก่พี่น้อง ประชาชน พร้อมท าโป่งเทียมให้ช้างป่า ใช้เป็นแหล่งอาหาร
ต่อไป ณ สถานีรายงานเขาเขียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                   หน้า ๒ 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยสนามและชายแดน กองบิน ๓ 

  
พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญผู้ปฏิบัติราชการ               

ในหน่วยสนามและชายแดน ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร  คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแก้ว  

กองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจ านงในการ       
ร่วมขบัเคลื่อน โครงการ "สร้างคน สรา้งโอกาส สร้างชาติมั่นคง" 

   
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศโท ชัยนาท  ผลกิจ             

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจ านงในการร่วมขับเคล่ือน 
โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง" ภายใต้แนวคิด "ดี เก่ง กล้าด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ" ระหว่างกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ กระทรวงกลาโหม โดยมี นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง         
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี และ นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม    
และความมั่นคงของมนุษย์  

โดยการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง ท่ีอยู่ในความดูแล
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในศูนย์/สถาน/บ้าน/นิคม และเครือข่าย รวมท้ังส่งเสริม             
ให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถพัฒนาตนเอง และมีทักษะด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ น าไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพ          
การท างาน มีรายได้ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและมุมมอง    
ในการด าเนินชีวิตให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกฝ่ายเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม การเกื้อกูล การให้โอกาส การเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเอง เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ท่ีจะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ในโอกาสนี้การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
โดย เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค  วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส) พร้อมน าเสนอ video clip การแข่งขันของเรืออากาศตรีหญิง 
พาณิภัค  วงศ์พัฒนกิจ วันท่ีได้รับเหรียญทองโอลิมปิก เพื่อเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ  โดยได้รับเกียรติ     
จากพลเอก วรเกียรติ  รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บริหารเหล่าทัพคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมห้องประชุมปกรณ์อังศุสิงห์ ช้ัน ๒ อาคารกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ 



วันศุกร์ที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                   หน้า ๓ 

ส านักงานปลดับญัชีทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญช ี

   
พลอากาศโท สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ

กองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง รองปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย      
สายวิทยาการปลัดบัญชีทหารอากาศ เพื่อตรวจตรากิจการด้านงบประมาณ ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ มาตรการ กฎ ระเบียบ ค าส่ังต่าง ๆ รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ เมื่อวันท่ี ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  

กองบิน ๑ รบัการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ประจ าป ี๒๕๖๕ 

   
พลอากาศตรี ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ และคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบ   

และทดสอบแผนป้องกันท่ี ต้ังหน่วย กองบิน ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๕ โดยท าการตรวจสอบความพร้อมของก าลังพล ,                
อาวุธยุทโธปกรณ์, สถานการณ์การป้องกันภัยทางอากาศและการป้องกันฐานบินทางภาคพื้น รวมถึงรับฟังข้อช้ีแจงสรุปผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการ ฯ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี     
๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

กองบิน ๗ จดัโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนโดยรอบพื้นที่กองบิน ๗  

    
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ โครงการ     

ให้ความรู้แก่เยาวชนรอบพื้นท่ี กองบิน ๗ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ GOOGLE MEET เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียน           
ท่ีต้ังอยู่รอบพื้นท่ี กองบิน ๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้าน        
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างเครือข่ายของโรงเรียนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี นางพรทิพย์  นุกูลกิจ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน เข้ารับฟังการบรรยายฯ เมื่อวันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                หนา้ ๔       
ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมอืง ตรวจเยี่ยมเรือนจ าทหารอากาศ  

ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมอืง 

   
นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยมเรือนจ าทหารอากาศ     

ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อรับฟังปัญหา และข้อขัดข้อง โดยมี นาวาอากาศโท จิโรจ สายสวิง ผู้บังคับเรือนจ า
ทหารอากาศ ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ เรือนจ าทหารอากาศ 
ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

ผู้บังคับการกองดุรยิางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  
ตรวจเยีย่มหน่วยสายวทิยาการดุรยิางค์ กองบิน ๔๑  

  
นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ์ ศรีชูรส ผู้บังคับการกองดุริยาง ค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน          

และคณะ ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี    
นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม ่

การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เชิงเทคนิค กองบิน ๔๑ 

  
     นาวาอากาศเอก สหรัฐ เนตรประภา ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการไ ซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ        

บรรยายเกี่ยวกับ การตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงเทคนิคให้กับกองบิน ๔๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ ให้กับ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และทหารกองประจ าการ กองบิน ๔๑  โดยมี นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ 
เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ 
  

E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพ่ือพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


