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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก พันธภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลท่ีมีพฤติกรรม

ดีเดนดานนิรภัยการบิน ใหแก เรืออากาศเอก วชิระ อาษานอก สังกัด กองบิน ๒ และดานนิรภัย

ภาคพื้น ใหแก พันจาอากาศโท กองทัพ ยุทธนาวี สังกัด กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ       

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบินกองทัพอากาศและนิรภัยภาคพื้นกองทัพอากาศ 

ครั้งที่ ๓/๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมเวหาสยานศิลปสิทธิ์ 
 

  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

กองทัพอากาศ ปรับปรุงโครงสรางการจัด "กรมควบคมุการปฏิบัติทางอากาศ"  

เปน "กองบัญชาการควบคมุการปฏิบัติทางอากาศ"  

เนนความกระชับ ทรงประสิทธิภาพ ทันสมัย คณุภาพเหนือปริมาณ เพื่อพัฒนาสูการเปน 

“กองทัพอากาศคณุภาพ” โดยปรับเกลี่ยอัตรา-จัดกลุมงานใหมภายในหนวย และไมเพ่ิมงบประมาณ 
พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปดเผยถึงรายละเอียดการปรับปรุงโครงสรางหนวยกําลังรบ  

ของกองทัพอากาศ จาก "กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ" ยกระดับขึ้นเปน "กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ" 

ซึ่งที่ประชุมสภากลาโหมมีมติเห็นชอบตามที่กองทัพอากาศ เสนอ ในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เม่ือวันที่     

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกองทัพอากาศ ไดวางแผนและดําเนินการ ใน ๒ สวนสําคัญ คือ (๑) ปรับแกไขชื่อและภารกิจ 

ของหนวย และ (๒) ปรับปรุงโครงสรางการจัด กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงการจัดสวนราชการกลาโหม เม่ือวันที่ ๒๗  เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในการดําเนินการ และ

นํามาสูการอนุมัติหลักการ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ใหกองทัพอากาศ      

แกไขพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการฯ ในการปรับกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปน กองบัญชาการควบคุม        

การปฏิบัติทางอากาศ และปรับปรุงโครงสรางการจัด ในลักษณะคูขนาน นําเขาพิจารณาในที่ประชุมสภากลาโหม  

ทั้งนี้ กองทัพอากาศไดปรับปรุงโครงสรางการจัด กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ใหครอบคลุมมิติทาง

อากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร ถือเปน Multi-Domain Organization เบื้องตน และเริ่มทดลองใชงานเพ่ือพลาง    

ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยใชหลักการปรับเกลี่ยอัตราและจัดกลุมงานใหมของหนวยงานที่มีความจําเปนลดนอยลง 

แลวเพิ่มใหกับหนวยงานท่ีตองการเพ่ิมขีดความสามารถ ซึ่งการปรับโอนอัตรากําลังพลดังกลาว ไมทําใหงบประมาณรายจาย

กําลังพลภาครัฐทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 

การปรับโครงสรางการจัดในครั้งนี้จะสงผลโดยตรงตอการเพ่ิมขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม              

ใหครอบคลุมการปฏิบัติการทั้ง ๓ มิติสามารถรองรับการปฏิบัติการของอากาศยานรบ ยุคที่ 5 ที่วางแผนจะจัดหาในอนาคต 

ทั้งยังสงผลดีตอการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหลาทัพและกองทัพไทย ตอบสนองตอภารกิจ ตามอํานาจหนาที่ของ

กระทรวงกลาโหม ตลอดจนจะใชเปนหนวยนํารองตนแบบ กอนที่จะขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืนของกองทัพอากาศตอไป 

อนึ่ง กองทัพอากาศ ไดดําเนินการปรับโครงสรางหนวยงานใหมีความกระชับ ทรงประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย 

"เนนคุณภาพ เหนือปริมาณ" เพ่ือพัฒนาสูการเปน “กองทัพอากาศคุณภาพ” ในอนาคต โดยใชแนวทางมุงประโยชนสูงสุดใน

การใชงานกําลังพล ดวยการนํากําลังพล ที่มีภาระงานนอยมาปฏิบัติงานใหเหมาะสม เปนการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร

บุคคล เกิดประโยชนตอหนวยงาน กองทัพอากาศ เหลาทัพ และกองทัพไทย ตามนโยบายกระทรวงกลาโหม 

เสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติรวมระหวางเหลาทัพ  

  

พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผูบัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ใหการตอนรับ             

พลโท วรวุฒิ วุฒิศิริ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก และคณะ ในโอกาสเขาเยี่ยมคํานับ       

เพื่อเปนการสรางสัมพันธระหวางหนวยงานและเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติรวมระหวางเหลาทัพ เมื่อวันท่ี           

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 



วันพธุที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                                              หนา ๓ 

พิธีเปดการเรียกพลเพือ่ตรวจสอบและฝกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ 

 
พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ รองเจากรมกําลังพลทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ   

และฝกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ กําหนดเรียกกําลังพลสํารอง ของกองทัพอากาศ โดยใหกองบิน ๔๖ 

เปนหนวยรับการฝกทบทวนวิชาทหารของทหารกองหนุน เหลาทหารอากาศโยธิน ที่ปลดประจําการจาก กองบิน ๔๖       

รุนป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ จํานวน ๖๐ คน เขารับการอบรมความรู ทบทวนวิชาทหาร เพื่อสรางศักยภาพความพรอมในการ

ปองกันฐานบิน รับทราบขอมูล ขาวสารดานสิทธิ และหนาที่กําลังสํารองในปจจุบัน ในระหวางวันท่ี ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ใหการตอนรับ และกลาวรายงานวัตถุประสงค       

เมื่อวันที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก   

"โต ศักดิส์ิทธิ์" รวมซอมกับวงซิมโฟนีออรเคสตรา  

กองทัพอากาศ เตรียมแสดงในคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๑๓ 

   
พลอากาศตรี สมพร  แตพานิช ผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ               

ในฐานะกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการจัดคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพ่ือ “ชัยพัฒนา” ครั้งท่ี ๑๓  ใหกําลังใจ       

และรวมชมการฝกซอมของวงซิมโฟนีออรเคสตรา กองทัพอากาศ ซึ่งมี คุณศักดิ์สิทธิ์  เวชสุภาพร (โต) หนึ่งในนักรองรับเชิญ                    

ที่จะรวมแสดงในคอนเสิรตทัพฟาคูไทยฯ ครั้งนี้ รวมฝกซอมการแสดง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕    ณ กองดุริยางคทหารอากาศ       

หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  

ทั้งนี้ กองทัพอากาศกําหนดจัดคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งท่ี ๑๓  ในวันที่ ๒๒ – ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๕                   

ณ  หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย โดยจะมีการแถลงขาวในวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

ตรวจตดิตามประเมินผลโรงไฟฟาพลังงานกาซชวีมวล จากระบบหมักยอยขยะอินทรียแบบแหง กองบิน ๒ 

  
พลอากาศตรี ธีรพล  สนแจง เจากรมขนสงทหารอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ 

ดานพลังงานชีวมวล พรอมคณะดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลโรงไฟฟาพลังงานกาซชีวมวล จากระบบหมักยอย  

ขยะอินทรียแบบแหง กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่         

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี   

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกบันักบินพรอมรบ เครื่องบินลําเลียงแบบท่ี ๘ 

 
นาวาอากาศเอก อธิราช ศิริทรัพย ผูบังคับการกองบิน ๖ เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี

กับนักบินพรอมรบกับเครื่องบินลําเลียงแบบที ่๘ เมื่อวันที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง   

ศนูยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑  เตรียมความพรอมชวยเหลือพี่นองประชาชน 

 
นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑  ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑

ตรวจสอบสภาพความพรอมของกําลังพล และอุปกรณของศนูยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑  ทั้งนี้เพ่ือใหมีความพรอม ในการชวยเหลือ

ผูประสบภัยในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี 

พิธีปดการยังชีพในปาใหกับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปท่ี ๒ 

 
นาวาอากาศเอก ปกรวิช ทองรอด ผูอํานวยการกองการศึกษาโรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีปดการยังชีพในปา      

ใหกับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปที่ ๒ จํานวน ๕๗ คน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ แผนกฝกการยังชีพ     

กองการศกึษา โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

พิธีมอบประกาศนยีบัตรและแสดงความยินดีแกนกับินพรอมรบเครื่องบินโจมตแีบบที่ ๗ รุนที่ ๓๑ 

 
นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓ เปนประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดี       

กับนักบินพรอมรบ เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ รุนที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธาน ี 

ขาวบริการ 
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมกระแสร  ตะวันแจง มารดาของ พลอากาศเอก ชากร ตะวันแจง หัวหนาคณะ

นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคบับัญชา ตั้งแตบัดนี้ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๔ ฌาปนสถาน

กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในเวลา ๑๗๓๐ และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ     

เปนกรณีพิเศษ ในวันเสารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  


