กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทน
ผู้บั ญ ชาการทหารอากาศ ร่ ว มในพิ ธีเ ปิด ศู น ย์ป ฏิบั ติก ารป้อ งกัน และลดอุ บัติ เหตุท างถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ขอเชิญเที่ยวงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ "

พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ นําข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
และครอบครัว กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ " เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และบริเวณสนามเสือป่า

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน กองบิน ๔๖

พลอากาศโท ภู มิใ จ ชั ย พั น ธุ์ ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น และคณะ ตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการ
อากาศโยธิน กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

กรมการเงินทหารอากาศ จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ร่วมกับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สังกัด กรมการเงินทหารอากาศ จัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ และในโอกาสนี้ จัดกิจกรรมทําความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณลานจอดรถ และอาคารสํานักงาน กรมการเงินทหารอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการข่าว ณ กองบิน ๒๓ และกองบิน ๒๑

หน้า ๓

พลอากาศตรี พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
ด้านการข่าว กองบิน ๒๓ ประจําปี ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
และ พลอากาศตรี พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการข่าว
กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนการบิน มอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชน

พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ
แก่พี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมรัง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหลุมรัง
อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามแผนงานความร่วมมือด้านความมั่งคงในกรอบอาเชียน
ณ กองบิน ๒ และกองบิน ๔

พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้า
สํ า นั ก งานอาเชี ย นกองทั พ อากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มการดํ า เนิ น งานตามแผนงานความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ ง คง
ในกรอบอาเชี ย น เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การอาเซี ย น
ในการดํ า เนิ น งานความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ ง คงในกรอบอาเชี ย นกองทั พ อากาศ กองบิ น ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก
สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี
และ พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ
ตรวจเยี่ยม กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

ข่าว ประจําวัน ทอ.
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จําพวกกําลังพล กองบิน ๒
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พลอากาศตรี ประกาศิต เจริญยิ่ง ผู้อํานวยการสํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ
และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จําพวกกําลังพล กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร
รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

วันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานผูบ้ ังคับทหารอากาศดอนเมือง

พลอากาศตรี ไกรสิงท์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ลูกจ้าง
พนั กงานราชการสํ านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมื อง ร่วมพิ ธีทํ าบุญเลี้ย งพระเพื่ อเป็นสิ ริม งคลและอุทิศส่ วนกุ ศล
แก่ผู้ล่วงลับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับหน่วยงาน
ที่ชนะเลิศกิจกรรม ๕ ส. และ รางวัลบุคคลดีเด่นของสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน

นาวาอากาศเอก สุชาติ อินทร์สมบูรณ์ ฝ่ายเสนาธิการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และคณะ
ร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามแผนฯของหน่วย รวมถึงการใช้
เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เหมาะสมกับหน่วย โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการ
กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว
นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓
นําศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
มอบเครื่องห่มกันหนาว ให้แก่พี่น้องประชาชนตําบลหนองไฮ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนองไฮ ตํ า บลหนองไฮ อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี
www.rtaf.mi.th

