กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ ร่วมกับ Maj. Gen. James O.
ผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก และ BG. Kelvin KHONG Boon Leong
เสนาธิการทหารอากาศสิงคโปร์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ, เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ Air Force Training Command
(AFTC) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๐

พลอากาศโท ไพศาล น้ํ า ทั บ ทิ ม รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ (สายงานกํ า ลั ง พล) เป็ น ประธานการประชุ ม
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๐ โดยมี
พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นเลขานุการฯ พร้อมผู้แทนหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒

พิธีลงนามในบันทึกการประชุมภายหลังการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึก COPE TIGER 2018

นาวาอากาศเอก สรรพชัย ศิลานิล ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ ร่วมกับ COL. Ho Kum
Luen ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ กองทัพอากาศสิงคโปร์ และ CAPT. Andrew Taylor ผู้แทน
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ร่วมลงนามในบันทึกการประชุม ภายหลังการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference
: FPC) การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ Multinational Operations and Exercises
Centre (MOEC) ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์

การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) การฝึก COPE TIGER 2018

นาวาอากาศเอก สรรพชัย ศิลานิล ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ ร่วมกับ COL. Ho Kum
Luen ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ กองทัพอากาศสิงคโปร์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกปัญหา
ที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ โดยมี เจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่
กองทัพอากาศสิงคโปร์ เข้าร่วมการฝึกฯ โดยมุ่งเน้นการฝึกการปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง, การป้องกันภัย
ทางอากาศ, การส่งต่อการควบคุมการเตือนภัยและการตอบโต้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการฝึกผสมฯ ระหว่างวันที่ ๕- ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ Temasek Club สาธารณรัฐสิงคโปร์

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

หน้า ๓

โครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรทหารอากาศ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒ มกราคม ๒๕๖๑ สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ (บ้านพักทหารอากาศท่าดินแดง) และโทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๔ (บ้านพักทหารอากาศทุ่งสีกัน)

พิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒ ครบรอบปีที่ ๙๘

พลอากาศเอก ไพบู ลย์ สิ งหามาตย์ ให้ เกี ยรติ เป็ นประธานในพิ ธี บํ าเพ็ ญกุ ศลเนื่ องในวั นคล้ ายวั นสถาปนากองบิ น ๒
ครบรอบปีที่ ๙๘ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายสุปกิต
โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจําการ สมาชิกชมรม
แม่ บ้ า นทหารอากาศกองบิ น ๒ และผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เข้ า ร่ ว มพิ ธี ฯ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ ธั น วาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบิน ครบรอบปีที่ ๗๖

พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนการบิน ครบรอบปีที่ ๗๖ โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนการบิน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมทําความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณบ้านพักทหารอากาศท่าดินแดง เขต ๓

พลอากาศโท คุณทร มณีเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะรองผู้จัดการบริหารหมู่บ้านท่าดินแดงและ
ลาดเป็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการและทหารกองประจําการ ได้จัดทําความสะอาดครั้งใหญ่ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ บริเวณบ้านพักทหารอากาศท่าดินแดง เขต ๓

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔

กรมสวัสดิการทหารอากาศขอแจ้งยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
จํานวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ เมื่อสิ้นเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- สมาชิกทั้งหมด เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖๐,๓๒๗ คน
- ขึ้นทะเบียนใหม่ เก็บเงินสงเคราะห์เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๑๐๑ คน
- ขอคืนสภาพสมาชิก
๕ คน
- สมาชิกถูกถอนสภาพชั่วคราว
- คน
- ลาออกจากสมาชิก
๑๐ คน
จํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ เสียชีวิต ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๘๙ คน หักเงิน
สงเคราะห์จากสมาชิกเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๖๗.-บาท / สมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ จึงให้ผ่อนผันขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิกแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศ และคู่สมรส เป็นอายุไม่เกิน ๖๐ ปี เป็นกรณีพิเศษ ให้สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้สมัครจะต้องชําระเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง นับจากปีที่อายุเกิน ๔๐ ปี จนถึงวันสมัคร
หลักฐานประกอบการสมัครเป็นสมาชิก
- สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
- ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)
- สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของทายาทผู้รับเงินค่าจัดการศพ
- สําเนาหมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทยฯ ในกรณีให้หักเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร
- กรณีนําคู่สมรสสมัคร ให้ใช้สาํ เนาใบสําคัญการสมรสด้วย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๕ - ๖, ๐๒ ๕๓๔ ๓๘๗๒, ๐๒ ๑๕๕ ๒๓๕๙ /www.cremation.rtaf.mi.th

ข่าวบริการ
- กํ า หนดจั ด งานเลี้ ย งสั ง สรรค์ ชุ ม นุ ม นายเรื อ อากาศ ประจํ า ปี ๒๕๖๐ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เวลา ๑๖๓๐ พิธีมอบกระบี่นักเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารรณนภากาศ
เวลา ๑๗๓๐ งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์
- ขอเชิ ญ สมาชิ ก สโมสรทหารอากาศชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ณ ที่ ตั้ง ดอนเมื อ ง ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ แ ละเลี้ ย งสัง สรรค์
ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕๓๐ – ๒๒๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ และลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

www.rtaf.mi.th

