กรุณาวางรู ปถ่ ายที่
ไม่ เกิน ๑ เดือน
นับถึงวันสมัคร
ใบสมัครเขาโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขนาด ๑x๒ นิว้
พัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุนพิเศษ
๑ ใบ
ระหวาง ๑๙ ก.ค. – ๖ ก.ย.๖๑
ขอมูลสวนบุคคล (กรอกขอความดวยตัวพิมพเทานั้น)
ขาพเจา ยศ / ชื่อ / สกุล
ชื่อเลน
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
สถานที่เกิด จังหวัด
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย
หยา
แยกกันอยู
ทานเคยเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรมพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.)
รุนที.่ ........ป............
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได บานเลขที่/หมูบาน
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพทบาน
โทรศัพทมือถือ
E-mail
สถานที่ทํางาน
สังกัด
ที่อยู เลขที่/อาคาร
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพท
โทรสาร
ตําแหนงงาน
ขอบเขตการทํางานหรือธุรกิจปจจุบันของทาน เกี่ยวกับ

ป

* ทานตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมฯ ไมตํ่ากวารอยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝกอบรมฯ ตามระเบียบ
กองทัพอากาศ วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ หากเวลาเรียน
นอยกวาที่กําหนด กองทัพอากาศจะขอพิจารณาไมมอบใบประกาศและตัดสิทธิ์การเปนสมาชิกชมรม พสบ.ทอ.
ทานยินดีและรับทราบ หรือไม
รับทราบและยอมรับ
รับทราบ ไมยอมรับ
** ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ และมีความประสงคสมัครเขาโครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุนพิเศษ
ลงชื่อ.....................................................ผูสมัคร
(....................................................)
.........../.........../.............

หมายเหตุ - ยื่นใบสมัครดวยตนเองที่ กองนโยบายและแผน สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ตั้งแต ๒๐ – ๒๙ มิ.ย.๖๑ เทานั้น (ในวันและเวลาราชการ)
- กรุณาติดรูปถาย และกรอกใบสมัครโดยใช ตัวพิมพ เทานั้น พรอมแนบหลักฐานตาง ๆ ดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนรถที่จะใชเดินทางมาเขารับการฝกอบรมฯ จํานวน ๑ ชุด
- ประกาศรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมฯ ๑๑ ก.ค.๖๑
- ดาวนโหลดใบสมัครทาง www.rtaf.mi.th และ www.dca.rtaf.mi.th
- มีคาใชจายตลอดโครงการฯ จํานวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ตอคน (ชําระในวันเปดโครงการฯ) ดังนี้
- คาเดินทางและคาที่พัก ในการเขารวมกิจกรรมนอกสถานที่
- คาอาหารและจัดงานเลี้ยง
- คาเบ็ดเตล็ด
- สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ น.ท.เทพฤทธิ์ กลิ่ น ยี่ สุ น โทรศั พ ท ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๖๕
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๖๐ (วันและเวลาราชการ)
...............................................................................................................

กําหนดการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุนพิเศษ
ระหวาง ๑๙ ก.ค. – ๖ ก.ย.๖๑
สัปดาหที่ ๑ วันที่ ๑๙ ก.ค.๖๑
สัปดาหที่ ๒

สัปดาหที่ ๓
สัปดาหที่ ๔

สัปดาหที่ ๕
สัปดาหที่ ๖
สัปดาหที่ ๗
สัปดาหที่ ๘

พิธีเปดการฝกอบรมฯ พบปะ ผบช.ระดับสูงของ ทอ.
ฟงบรรยายพิเศษ โดย ผช.ผบ.ทอ. เรื่อง ความสําคัญภารกิจของ ทอ.
ที่เกี่ยวของกับชาติ ศาสน กษัตริย และประชาชน
วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๑
ฟงบรรยายพิเศษ โดย
- พล.อ.อ.ธงชัย แฉลมเขตร คณก.สนช. แนะนํากิจการ
และความสําคัญของลูกเสืออากาศ
- นาย วิวัฒน ศัลยกําธร รมต.ชวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง ศาสตรพระราชากับประชารัฐ การชวยเหลือประชาชน
แบบยั่งยืน
- น.อ.ฐากูร นาครทรรพ รอง ผอ.สกป.กร.ทอ. แนะนําโครงการ
มิตรประชา การชวยเหลือประชาชน แบบยั่งยืน
วันที่ ๒ - ๓ ส.ค.๖๑ เดินทางไปปฏิบัติกิจกรรมสัมพันธ จากทีมงานวิทยากรภายนอก
ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ
วันที่ ๙ ส.ค.๖๑
ฟงบรรยายพิเศษ เรื่อง
- โครงการสรางฝายแมวชะลอน้ํา
- นําเสนอกิจกรรมที่มอบหมาย โครงการมิตรประชา การชวยเหลือ
ประชาชน แบบยั่งยืน
วันที่ ๑๖ - ๑๗ ส.ค.๖๑ เดินทางไปทํากิจกรรมโครงการมิตรประชา แบบยั่งยืน
ณ ต.ดงแคนใหญ อ.คําเขื่อนแกว จว.ยโสธร และเยี่ยมชมโครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณบานหนองอึ่ง
วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๑
จัดกลุมสัมมนาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบานหนองอึ่งกับ ทอ.
และนําเสนอกิจกรรมที่มอบหมาย โครงการสรางฝายแมวชะลอน้ํา ณ จว.นาน
วันที่ ๓๐ - ๓๑ ส.ค.๖๑ เดินทางไปทํากิจกรรมสรางฝายแมวชะลอน้ํา ณ ลําน้ําหวยลา
ต.สถาน อําเภอปว จ.นานจว.นาน
วันที่ ๖ ก.ย.๖๑
จัดกลุมประเมินและนําเสนอผลการประเมิน ๒ หัวขอ ดังนี้
- โครงการฝกอบรมฯ และกิจกรรมโครงการฯ
- แนวทางพัฒนา พสบ.ทอ.
และรวมพิธีปดการฝกอบรมฯ

*ปรับแกไขหวงเวลา เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๑ และขออภัยมา ณ ที่นี้

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองทัพอากาศ รุนพิเศษ
คั ด เลื อ กจากผู ที่ เคยผ า นการฝ ก อบรมพั ฒ นาสั ม พั น ธ ร ะดั บ ผู บ ริ ห าร กองทั พ อากาศ และ
มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๑. เปนผูที่ทําประโยชนใหกับสังคม มีความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรค และมีความเต็มใจให
ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมของ ทอ.
๒. เปนผูที่ไดรับความยินยอมใหเขารับการศึกษาตามสายการบังคับบัญชา จากหัวหนาสวนราชการ
หรือหนวยงาน
๓. เปนผูที่ไดผานการตรวจสอบพฤติกรรมบุคคล จากหนวยงานรัฐวาไมเปนภัยตอความมั่นคง
ของชาติ
๔. เป นผู ที่ มี สุ ขภาพร างกาย และจิ ตใจแข็ งแรงสมบู รณ ไม เป นผู มี ความบกพร องทางจิ ต หรื อ
ทุพพลภาพ เปนอุปสรรคตอการอบรม
๕. ผูเขารับการฝกอบรมดังกลาวตองสามารถเขารวมกิจกรรมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ ๘๕
๖. ผูเขารับการฝกอบรมดังกลาวตองสามารถเขารวมกิจกรรมนอกสถานที่จํานวน ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
จว.ประจวบคีรีขันธ
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จว.ยโสธร
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จว.นาน
๗. ผูเขารับการฝกอบรมดังกลาวตองรับผิดชอบคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม จํานวนเงิน
๒๔,๐๐๐ บาท ตอคน
๘. ผูเขารับการฝกอบรมดังกลาวตองพรอมรวมสนับสนุนกิจกรรมของหลักสูตร ในรูปแบบตาง ๆ

