กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวสโมสรฟุตบอล AIRFORCE CENTRAL FC
ฤดู ก าล ๒๐๑๘ เมื่ อ วั น ที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งรั บ รองกองทั พ อากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการด้านยุทธการ
และตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองบิน ๒๓

พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการ
ด้านยุทธการ และตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร
อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ตรวจสอบความรู้ ความสามารถของผู้ทําการในอากาศส่วนการถ่ายภาพทางอากาศ ฝูงบิน ๕๐๑

พลอากาศตรี ทองใบ นิลจันทึก ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และคณะ
เดินทางไปตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ของผู้ทําการในอากาศ ส่วนการถ่ายภาพทางอากาศ ของหมวดถ่ายรูป ฝ่ายยุทธการ
ฝูงบิ น ๕๐๑ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศโท สุ วิทย์ สงขาว ผู้บังคับฝูงบิน ๕๐๑ กองบิ น ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๗

พลอากาศตรี ประยูร ธรรมาธิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน ๗ และฟังบรรยายสรุป โดยมี นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์
เสนาธิการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารย์และ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสนี้ ได้จัดกิจกรรม “ปันน้ําใจ
พี่ให้น้อง” ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา, มอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์การศึกษา - กีฬา, อาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ ๒๙
มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ตําบลบ้านกลาง จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีอัญเชิญพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคลเพื่อปรับปรุงและบูรณะหอพระ

หน้า ๓

พลอากาศตรี สํ าเริ ง พู ล เพิ่ ม รองเจ้ ากรมยุ ทธศึ ก ษาทหารอากาศ เป็น ประธานพิ ธีอั ญ เชิ ญ พระพุ ทธปั ญ โญภาส
อากาศมงคล ไปประดิ ษฐาน ณ พุ ทธสถาน กรมยุทธศึ กษาทหารอากาศ เพื่อจะทํ าการปรับปรุงและบูรณะหอพระพุ ทธปัญโญภาส
อากาศมงคล เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การประชุมติดตามคณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมติดตาม
คณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพอากาศ (PMQA) ครั้งที่ ๑/๖๑ โดยมีผู้รับผิดชอบรายหมวด
ของกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาระบบราชการ
กองทัพอากาศ

รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ ตรวจแผนบริหารความเสี่ยง(RM) และการจัดการความรู้(KM) กองบิน ๕

นาวาอากาศเอก พงศ์สมิทธ์ สุขรวย รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจแผนบริหารความเสี่ยง
(RM) และการจัดการความรู้ (KM) กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบินกองทัพอากาศ
ตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบินของฝูงบิน ๕๐๑

นาวาอากาศเอก พงศ์สมิทธ์ สุขรวย รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศในฐานะรองประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐาน
การบินกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบินของฝูงบิน ๕๐๑
กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐ พร ผู้ บังคั บการกองบิน ๕ ให้ การต้อนรั บ เมื่อวั นที่ ๕ กุ มภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กองทัพอากาศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๑

กองทัพอากาศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ประกอบด้วย
กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ นําเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “เปลล้างพิษจาก
ยางในรถยนต์” ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล Innovation award ประเภท KM ระดับกองทัพอากาศ
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ นําเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “โปรแกรมซ่อนข้อมูลลับแบบล่องหน”

ขอเชิญสั่งจองเช่าบูชาและบริจาคจัดสร้างองค์พระรูปหล่อจําลอง
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
กองทัพอากาศ จะจั ดสร้างองค์พระรูปหล่ อจํา ลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจัก รพงษ์ภูวนารถ
กรมหลวงพิ ศ ณุ โ ลกประชานารถ (พระบิ ด า ทอ.) ประทั บ ยื น พร้ อ มฐาน เนื้ อ โลหะขนาดสู ง ๑๖ นิ้ ว เพื่ อ น้ อ มระลึ ก
ในพระกรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณในฐานะองค์พระบิดากองทัพอากาศและองค์ผู้ริเริ่มระบบการศึกษาวิชาการทหาร
แผนใหม่แห่งกองทัพไทย โดยจัดสร้างไว้ให้ กองทัพอากาศใช้มอบให้บุคคลสําคัญที่มาเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารอากาศและ
มอบในพิธีหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพอากาศ และครอบครัว
ตลอดจนบุคคลทั่วไป เช่าบูชาองค์พระรูปหล่อจําลองฯ อัตราเช่าบูชาองค์ละ ๔,๙๙๙ บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และสิ้นสุด
การสั่ ง จองเช่ า บู ช าภายในวั น ที่ ๑๕ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๑ โดยกํ าหนดประกอบพิ ธีมหามังคลาภิเษกองค์พระรู ปหล่อจําลองฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ โดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงนั่งปรกและได้เรียนเชิญ
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษก
ทั้งนี้สามารถประสานรายละเอียดการสั่งจองเช่าบูชาได้ที่ เรืออากาศเอกหญิง พรสวรรค์ ดีอ่วม นายทหารการเงิน
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ โทร ๐ ๒๕๓ ๒๘๗๗ หรื อ ๐๖ ๓๑๘๖ ๓๘๒๑ และ
อีเมล์ pronsawan151980@gmail.com โดยสามารถติดตามข่าวสารการดําเนินงานได้ที่ http://awc.rtaf.mi.th/th/prabida.html

ขอเชิญร่วมงาน "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
โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ – ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ
อาคารทองใหญ่ (จํานวน ๒ คัน) และที่สโมสรทุ่งสีกัน (หลังคาแดง) (จํานวน ๑ คัน) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลับ
ในเวลา ๒๐๓๐ (วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศ
ย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาค
ของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้น
กัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งซุ้มร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณ
งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

ข่าวบริการ
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก นิสิต โขเมษฐวัฒน์ รองผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ตั้งแต่บัดนี้ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑๖ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗๐๐ ณ เมรุ ๑
- กําหนดพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศโท ไพบูลย์ ศัพทเสวี บิดา เรืออากาศโท ตรัยพิพัฒน์ ศัพทเสวี ข้าราชการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในวันนี้ ( ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ) เวลา ๑๖๐๐ ณ ศาลา ๔ วัดเจริญธรรมาราม สายไหม
www.rtaf.mi.th

