กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท สิ ท ธิ ชั ย แก้ ว บั ว ดี เจ้ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ
เป็ น หั ว หน้ า คณะนํ า ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นาสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห าร
กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓ ศึกษาดูงานสถานีรายงานดอยอินทนนท์และ
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยนําอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
และเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรทัศน์ อุปกรณ์กีฬา
หนังสือ ฯลฯ ไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านขุนแตะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายงานด้านยุทธการฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕
และติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองบิน ๕

พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายงานด้านยุทธการ
ของ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจของฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ และให้แนวทางในการแก้ไข
พร้อมกันนี้ในฐานะที่เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเป็นหัวหน้าสํานักงานศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ
ได้มาตรวจติดตามและประเมินผล การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองบิน ๕ รวมถึงการดําเนินการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดกองบิน ๕ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ และได้เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านส่งกําลังบํารุง กองบิน ๔๖

พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จํานง เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
ด้านส่งกําลังบํารุงกองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมช่างอากาศ

พลอากาศโท เสนาะ พรรณพิกุล ปลัดบัญชีทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมช่างอากาศ เพื่อชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานด้านงบประมาณ โดยมี พลอากาศตรี อภิรุม
จันทรกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ กรมช่างอากาศ

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้นให้แก่ข้าราชการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม
ให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้นให้แก่ข้าราชการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมีวิทยากรจากสํานักงานนิรภัย
ทหารอากาศ เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ๒

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านสวัสดิการโรงเรียนการบิน

พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านสวัสดิการ
โรงเรียนการบิน โดยมี นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

พิธีปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๘ (นนอ.ชั้นปีที่ ๒)

พลอากาศตรี มนั ส ฤทธิ รงค์ ผู้ บั งคั บการศู นย์ การทหารอากาศโยธิ น หน่ วยบั ญชาการอากาศโยธิ น เป็ นประธาน
ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๘ (นนอ.ชั้นปีที่ ๒) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ
เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี สุ พจน์ สุ ขสํ าราญ ผู้ อํ านวยการสํ านั กประสานการปฏิ บั ติ ด้ านความมั่ นคง สํ านั กงานประสานภารกิ จ
ด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ชฤทธิพร คําหอม รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน
และอวกาศกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

กองบิน ๗ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๗๐๑

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีทําบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ฝูงบิน ๗๐๑ ประจําปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกําลังใจแก่ข้าราชการ ฝูงบิน ๗๐๑ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย

นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน๒๑
จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย ชุดเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย,ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลกองบิน ๒๑
ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมอบถุงยังชีพ น้ําดื่ม และให้บริการด้านการแพทย์ แก่ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๑ ณ บ้านดอนทับช้าง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

กองบิน ๔๖ ต้อนรับนักเรียนเข้าศึกษาดูงานกิจการด้านการบิน

นาวาอากาศเอก ภานุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ์
อํ าเภอน้ํ าปาด จั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ และโรงเรี ยนบ้ านวั งพรหม อํ าเภอวั งทอง จั งหวั ดพิ ษณุ โลก เมื่ อวั นที่ ๘ มี นาคม ๒๕๖๑
และโรงเรียนบ้านนาขุมคัน , โรงเรียนบ้านซําตะเคียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจอมทอง , โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
กรมสวัสดิการทหารอากาศขอแจ้งยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. จํานวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศเมื่อสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- สมาชิกทั้งหมด เมื่อสิ้น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖๐,๓๒๑ คน
- ขึ้นทะเบียนใหม่ เก็บเงินสงเคราะห์เดือน ก.พ.๖๑
๓๓ คน
- ขอคืนสภาพสมาชิก
๑๑ คน
- สมาชิกถูกถอนสภาพชั่วคราว
- คน
- ลาออกจากสมาชิก
๓ คน
๒.จํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศเสียชีวิต ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑จํานวน ๙๒ คน หักเงิน
สงเคราะห์จากสมาชิกเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗๖.-บาท / สมาชิก
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๕๓๔ ๓๘๑๕ - ๖, ๐๒ ๕๓๔ ๓๘๗๒, ๐๒ ๑๕๕ ๒๓๕๙ /www.cremation.rtaf.mi.th

กองเวชศาสตร์ป้องกัน ของดการให้บริการเพื่อจะทําการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้ากองทัพอากาศ
เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาและ
เข้ารับราชการ ช่วงเวลา ๐๗๓๐ – ๑๒๐๐ จึงของดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท ในวันดังนี้
๑. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องประเมินผล กองเวชศาสตร์ป้องกัน โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐

ข่าวบริการ
- ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองทัพอากาศ ทุกท่าน เข้ารับบริการตัดผมฟรี โดยช่างตัดผมมืออาชีพ
ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๐๐ ณ โรงยิม ๒ ชั้น ๒ ข้างสนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
www.rtaf.mi.th

