กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
กองทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๔ โดยมี พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ ดอนเมือง

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
“เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ ทหารกองประจําการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) สํานักงานเขตดอนเมือง สํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และ
ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
เพื่อเตรียมโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ให้พร้อมให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสถาปนากรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบ ๔๑ ปี

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีทําบุญเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบ ๔๑ ปี โดยมี นาวาอากาศเอก คัชโภชน์ จ่าปะคัง
ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๔

พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหาร
ประทวน รุ่นที่ ๘๔ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ กองบิน ๔

พลอากาศตรี อติชาติ ศิลานันท์ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ กองบิน ๔
โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการของ ณ กองบิน ๔๖

พลอากาศตรี ภู ว เดช สว่ างแสง เจ้า กรมจเรทหารอากาศ และคณะ สรุ ป ผลการตรวจการปฏิ บัติ ร าชการของ
ณ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หน้า ๓
โครงการสร้างจิตสํานึกนิรภัยภาคพื้น ให้แก่ทหารกองประจําการ ประจําปี ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีเปิด อบรมโครงการสร้างจิตสํานึก
นิรภัยภาคพื้น ให้แก่ทหารกองประจําการ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ
สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ศึกษาดูงานองค์การสหประชาชาติ (UN)
พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพ
อากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารย์ และ นักศึกษา
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ ไปศึ ก ษาดู ง านองค์ ก ารสหประชาชาติ
ประจํ า ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคาร
องค์การสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

พลอากาศตรี อลงกรณ์ วัณณรถ รองปลัดบัญชีทหารอากาศ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สํานักงานปลัด
บัญชีทหารอากาศ ร่วมทําความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในสํานักงาน พื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณลานจอดรถผู้บังคับบัญชา
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศสู่กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้

พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธาน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศสู่กองทัพอากาศ
แห่งการเรียนรู้ " ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

ร่วมแสดงความยินดี กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ครบ ๑๖ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๑๗)
พลอากาศตรี ฐานั ต ถ์ จั น ทร์ อํ า ไพ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก กิ จ การพลเรื อ นและ
ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ และคณะร่วมแสดง
ความยินดี กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ครบ ๑๖ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๑๗) โดยมี คุณวุฒิ นนทฤทธิ์
บรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์ โ พสทู เ ดย์ ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ข่าว ประจําวัน ทอ.

หน้า ๔
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ณ กองบิน ๒๑

นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
การเงิน ณ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสัมมนาโครงการปลุกจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะ กองบิน ๑

นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ
ปลุกจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กําลังพล กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๖ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ นําข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๖
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทําความสะอาดสถานที่ทํางาน และบริเวณพื้นที่โดยรอบของกองบิน ๖ เพื่อช่วยลด
ฝุ่นละออง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมกองบิน ๗
นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗
มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะครู
นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ตําบลบ้านส้อง อําเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน ๓๔๑ คน เข้าเยี่ยมชมกองบิน ๗
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนพระกุมาร โรงเรียนบ้านตะดอบ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เยี่ยมชม กองบิน ๒๑
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๒๑
ให้การต้อนรับ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนพระกุมาร
จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนบ้านตะดอบ จังหวัดศรีษะเกษ และ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมกองบิน ๒๑ เมื่อวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑ อุบลราชธานี
www.rtaf.mi.th

