กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของกองทัพอากาศและนายทหารฝ่ายอํานวยการ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในฐานะ
แขกของกองทั พ อากาศสิ ง คโปร์ ตามคํ า เชิ ญ ของ พลอากาศตรี เมอร์ วิ น ตั น เวย มิ ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ พร้อมร่วมพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน
ชั้นกิตติมศักดิ์กองทัพอากาศสิงคโปร์ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ได้ประดับให้แก่
คณะนายทหารชั้ น ผู้ ใ หญ่ ข องกองทั พ อากาศ เข้ า เยี่ ย มคํ า นั บ และหารื อ ข้ อ ราชการกั บ
พลโท เพอร์รี ลิม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ และได้เข้าเยี่ยมคํานับ นายแพทย์ เอิง เอ็ง
เฮ็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมสิ ง คโปร์ ระหว่ า ง ๒๗ - ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
ในโอกาสนี้ได้นําคณะเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เยี่ยมชมบริเวณ
งานและร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

กิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา มุ่งหน้าสู่กองทัพอากาศ
เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ

พลอากาศโท ณั ฐพงษ์ วิ ริ ยะคุ ปต์ รองเสนาธิ การทหารอากาศ สายงานกิ จการพลเรื อนและกิ จการพิ เศษ ร่ วมกั บ
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอําเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา มุ่งหน้าสู่กองทัพอากาศ
เพื่อประชาสัมพั นธ์ สถาบันการศึ กษาของกองทัพอากาศ ได้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิ นทกษัตริ ยาธิ ราชวิ ทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ และ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โดยมี นายมาโนช รวยลาภ ผู้อํานวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานด้านไบโอดีเซลของกองบิน ๒

นาวาอากาศเอก สุ นิ จ ใจหาญ นายทหารปฏิ บั ติ ก ารประจํ า กรมกํ า ลั ง พลทหารอากาศ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการ
กรมช่างอากาศ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล พร้อมคณะ เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานด้านไบโอดีเซลของกองบิน ๒ ซึ่งมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมกันนี้ได้
เยี่ยมชมโครงการต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะแบบแห้ง โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุทธ์ จันทราชา
รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับและนําเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี
กรมขนส่งทหารอากาศ จะทําการทดลองให้บริการรถรับ - ส่งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ
ใช้เส้นทางผ่านถนนเทพรักษ์ ถนนสุขาภิบาล ๕ และถนนสายไหม ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยรอบเช้า รถออกจาก
ข้างห้างบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ เวลา ๐๖๐๐ และรอบเย็นรถออกจาก กรมขนส่งทหารอากาศ เวลา ๑๖๑๐ เฉพาะวันราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศโท บัณฑิต วิทยาลัย โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๑๓๓ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๖๑๓๕

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
การสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โรงเรียนการบิน ปี ๒๕๖๑

พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ โรงเรียนการบิน ปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศโท มาโนช มีบํารุง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ คําแสด ริเวอร์แควรีสอร์ท ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กรมขนส่งทหารอากาศ จัดกิจกรรมตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นาวาอากาศเอก หัตถยุทธ ถาวรประเสริฐ รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้ารับ
การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ (ป.ป.ส.ทอ.) และกองพันสารวัตรทหารอากาศ
เข้ามาทําการตรวจกรมขนส่งทหารอากาศ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการตรวจ
สารเสพติดกําลังพลของกรมขนส่งทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรมขนส่งทหารอากาศ

รองผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน กองบิน ๑

นาวาอากาศเอก ประกรณ์พัธณ์ ปัญญวัฒนะ รองผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะเดินทางไปชี้แจง
แนวทางการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการตรวจสอบภายใน กองบิ น ๑ เพื่ อรั บฟั งปั ญหาข้ อขั ดข้ องและให้ ข้ อเสนอแนะแก่ หน่ วยรั บ
ตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๑ จัดกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจําปี ๖๑

นาวาอากาศเอก วชิ ระพล เมื องน้ อย ผู้ บั งคั บการกองบิ น ๑ เป็ นประธานในกิ จกรรมป้ องกั นการล่ วงละเมิ ดสถาบั น
พระมหากษัตริย์ ประจําปี ๖๑ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ กองบิน ๑ เพื่อปลูกฝังค่านิยม
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ
และการปกป้ องสถาบั นพระมหากษั ตริย์ มิ ให้ ผู้ ใดล่ วงละเมิ ด รวมถึ งการน้อมนํ าพระราชดํารั สไปปฏิ บั ติ ในชี วิ ตประจํ าวั นโดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ตรึงตา แหลมสมุทร คณบดีคณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะฯ
ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่กําลังพล กองบิน ๒

นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก่กําลังพล กองบิน ๒ เพื่อปลูกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตและสร้าง
จิตสาธารณะให้ แ ก่ กําลั งพล กองบิ น ๒ โดยมี นางสาวนั น ทวั ณณ์ หอมทรั พย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุ จริตชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจําจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒

พิธีทําบุญอาคารที่พักสวัสดิการทหารอากาศ อ่าวมะนาว

นาวาอากาศเอก อนิ รุ ทธ์ รั ฐพร ผู้ บั งคั บการกองบิ น ๕ เป็ นประธานในพิ ธี ทํ าบุ ญอาคารที่ พั กสวั สดิ การทหารอากาศ
อ่าวมะนาว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารที่พักสวัสดิการทหารอากาศ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีปล่อยบินเดี่ยวนักบินโจมตีแบบที่ ๗ ALPHA JET ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓

นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีปล่อยบินเดี่ยว (Last Solo Class XXIV )
ให้กับนักบินสังกัดฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓
จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ขอเชิญ ชวนข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการและครอบครั ว กองทัพ อากาศ แต่ ง ชุ ด ไทยย้ อ นยุ ค เที่ย วชมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๒๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยมีรถยนต์
โดยสารปรับอากาศ รับ–ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ (จํานวน
๒ คั น) และที่ ส โมสรทุ่ งสี กัน (หลั งคาแดง) (จํ า นวน ๑ คั น ) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรั บกลั บ ในเวลา ๒๐๓๐
(วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สํารองที่นั่งได้ที่ จ่าอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทรา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕
ภายในงานจะมี กิ จ กรรมการแสดงอบอวลไปด้ ว ยบรรยากาศย้ อ นยุ ค ให้ ช มอย่ า งมากมาย อาทิ เ ช่ น การแสดงดนตรี
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งซุ้มร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกาย
ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)
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