กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ ยงรับรองเนื่องใน
วันกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายทหาร
ชั้ นผู้ ใหญ่ ของกองทั พอากาศ และภริ ยา ร่ วมให้ การต้ อนรั บ เมื่ อวั นที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

กองทัพอากาศ กําหนดจัดพิธีขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา เนื่องใน “วันสงกรานต์”
ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๔๕ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พิธีบําเพ็ญกุศล เนื่องใน “วันกองทัพอากาศ”

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีบําเพ็ญกุศล เนื่องใน “วันกองทัพอากาศ” เมื่อวันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ “เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน”ประจําปี ๒๕๖๑
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จัดพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
โดยมี ข้าราชการ ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

สํานักผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

โรงเรียนการบิน นครปฐม

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กองบิน ๒ ลพบุรี

กองบิน ๔ นครสวรรค์

กองบิน ๖ ดอนเมือง

กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี

กองบิน ๒๓ อุดรธานี

กองบิน ๔๑ เชียงใหม่

กองบิน ๔๖ พิษณุโลก

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

หน้า ๓

กองทัพอากาศ กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสงกรานต์”
ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรนายทหารอากาศชัน้ ประทวน

งาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตํานานไทย”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก
จอม รุ่ ง สว่ า ง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ ผู้ บั ญ ชาการเหล่ า ทั พ และภริ ย า
ร่ วมงาน “เถลิ งศกสุ ขสั นต์ มหาสงกรานต์ ตํ านานไทย” เพื่ อ ร่ ว มปลู ก ฝั ง
ความกตัญ ญูกตเวที ต่อผู้มี พระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และประเพณี อั นดี งามของชาติ เมื่ อวั นที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๑
พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานงาน
รณรงค์ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ประจํ า ปี ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่
๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเตรียมความพร้อ มให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ในการจัด ซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจํา ปี
๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและสรุปบทเรียนจากการดํา เนิน การจัด ซื้อ จัดจ้า งที่ผ่า นมา
ทั้งในระดับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้บริหารของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ ระหว่า งวัน ที่
๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสํานักงานงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗
พลอากาศเอก หม่อง หม่อง จ่อ (General Maung Maung kyaw)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วยพลอากาศตรี
คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการกองบิ น ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก
อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๑ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พลอากาศตรี วิรัตน์ เอี่ยมสาย ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุง
กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เป็นประธานและผู้บรรยาย ภายใต้ พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่
๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

กองบิน ๕ จัดการฝึกภาคสนามของทหารกองประจําการ ผลัดที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ตรวจเยี่ยมการฝึก
ภาคสนามของทหารกองประจําการกองบิน ๕ ผลัดที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง
กล่าวโอวาท เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ทหารกองประจําการกองบิน ๕ ที่เข้าฝึก
ภาคสนาม เมื่ อวั นที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วั ด นิ ค มคณาราม กิ โลเมตรที่ ๑๔
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สโมสรกีฬาวอลเลย์บอลแอร์ฟอร์ซ มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
แผนกวอลเลย์บอล กองทัพอากาศ พร้อมด้วย สโมสรกีฬาวอลเลย์บอลแอร์ฟอร์ซ
และบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ร่วมสมทบทุนสร้างโรงอาหารและจัดกิจกรรม
มวลชนสัมพันธ์ มอบอุปกรณ์การเรียน-กีฬา และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสูง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
เนื่ อ งในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ ง มี วั น หยุ ด ติ ด ต่ อ กั น หลายวั น ในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ ๑๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปพักผ่อน หรือเยี่ยมญาติในต่างจังหวัด สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ขอให้ข้าราชการ
และครอบครัว ระมัดระวัง รักษาทรัพย์สินของตนเอง ให้อยู่ในที่ปลอดภัย ไม่เก็บสิ่งของที่มีค่าไว้ในบ้าน และฝากบ้านไว้กับ
ห้องข้างเคียง หากประสงค์จะให้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ (สห.ทอ.) ช่วยตรวจตราเป็นพิเศษ ขอให้แจ้งข้อมูลบ้านพัก
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยแจ้งความประสงค์ฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ. ได้ โดยฝากหมายเลขโทรศัพท์ หรือ
ไอดีไลน์ ที่สามารถติดต่อท่านได้ ดังนี้
บ้านพักทหารอากาศ ท่าดินแดง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ – ๔ (สสห.ศยพ.ศปก.ทอ.)
บ้านพักทหารอากาศ ทุ่งสีกันและหลังสถานีรถไฟดอนเมือง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๓ (จุดรับแจ้งเหตุ สห.ทอ.ทุ่งสีกัน)

ข่าวบริการ
- กําหนดพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศเอก จีระ ภู่โกสีย์ บิดาของ พลอากาศเอก ฤทธิชัย ภู่โกสีย์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ ในวันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
- กํ า หนดสวดภาวนาอุ ทิ ศ แด่ เ ทเรซา พั ท ณี ย์ อิ่ ม บั ว มารดาของ พลอากาศเอก อํ า พล อิ่ ม บั ว ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
กองทัพอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๓๐ ณ วัดอัครเทวดามิคาแอล สะพานใหม่ (ซอยหมู่บ้านคงไทย
สะพานใหม่) และ ทําพิธีมิสซาปลงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๐๐ ณ วัดอัครเทวดามิคาแอล
สะพานใหม่ และเคลื่อนศพไปบรรจุ ณ สุสานอาสนวิหารนักบุญอันนา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
www.rtaf.mi.th

