กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี
เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง
กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ ร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

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

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พร้อมกําลังพลในสังกัดร่วมชมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ได้นําคณะ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เดินทางไปร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" เมื่อวันที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ขอเชิญ ชวนข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการและครอบครั ว กองทัพ อากาศ แต่ ง ชุ ด ไทยย้ อ นยุ ค เที่ย วชมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๒๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู
โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ–ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่
(จํานวน ๒ คัน) และที่ สโมสรทุ่ งสีกั น (หลั งคาแดง) (จํ านวน ๑ คั น) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลั บ ในเวลา ๒๐๓๐
(วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สํารองที่นั่งได้ที่ จ่าอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทรา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕
ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งซุ้มร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกาย
ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

รองปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กองบิน ๑

พลอากาศตรี ไกรสร จั น ทร์ เ รื อ ง รองปลั ด บั ญ ชี ท หารอากาศ และคณะ เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการ
ปลั ดบัญ ชีก องบิน ๑ ประจํ าปี งบประมาณ ๖๑ เพื่ อ ให้หน่ว ยได้รับนโยบายต่า งๆ ที่เกี่ย วข้องในสายวิทยาการปลัดบั ญ ชี
ตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิ ร ะพล เมื อ งน้ อ ย ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๑
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก กองบิน ๕

พลอากาศตรี สําเริง พูลเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป
สายวิทยาการการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หน้า ๓
การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติแห่งอนาคต”

พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธานในการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรม
และเทคโนโลยี อ วกาศกั บ ความมั่ น คงของชาติ แ ห่ ง อนาคต” โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห ลายท่ า น
ร่วมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กองบิน ๔ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอก พูน ศั ก ดิ์ ปิ ย ะรั ตน์ ผู้ บัง คั บ การกองบิ น ๔ นํา ข้ าราชการ ลูก จ้ าง พนัก งานราชการ ทหารกอง
ประจําการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมกับชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ ๓๖, บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน), กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ, บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด, ธนาคารออมสิน, โรงงานชลประทาน
ซีเมนต์ จํากัด, บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน), และบริษัท แดรี่พลัส จํากัด
ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนักเรียน โยมีการจัดชุดแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ชุดช่างตัดผม
ให้บริการตัดผม ซอยผม กําจัดเหา การแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุ การฝึกบินเครื่องบินจําลอง การแสดงดนตรีจากวงดนตรี
กองบิน ๔ อีกทั้ง มอบกระเบื้องปูพื้นโรงอาหารให้แก่ โรงเรียนบ้านสระแก้ว มอบอาคารห้องสมุดและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้แก่ โรงเรียนบ้านสายน้ําทิพย์ พร้อมมอบกระเป๋านักเรียน อุปกรณ์กีฬา และชุดนักเรียน ทุนการศึกษา รถจักรยานแก่นักเรียน
ที่ขาดแคลน มอบยาสามัญประจําตู้ยาให้แก่โรงเรียน วัด และชุมชน ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านสระแก้ว และโรงเรียนบ้านสายน้ําทิพย์ ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๔๖ จัดพิธีเปิดการบรรยายพิเศษในโครงการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ ในโครงการป้องกัน
การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนงานเทิดทูน ป้องกัน และสร้างความเข้าใจ ให้แก่ ข้าราชการ, ทหารกอง
ประจําการ,
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ
ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจําปี ๒๕๖๑จํานวน ๖๖๕ อัตรา
เป็นนายทหารชั้นสั ญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี)จํานวน ๘๘ อัตรา และต่ํ ากว่าชั้ นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./
มัธยมศึกษา ตอนปลาย) จํานวน ๕๗๗ อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ช่องทางเดียว) ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th/

ข่าวประจําวัน ทอ.
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒

หน้า ๔

นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน
เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ช่างอากาศ แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองทัพอากาศเตรียมเข้าร่วมการฝึกผสม Cope Tiger 2018 กับมิตรประเทศ
การฝึกในครั้งนี้ นับเป็นการฝึกครั้งที่ ๒๔ ภายใต้รหัสการฝึก “Cope Tiger 2018” ซึ่งถือเป็นภารกิจการฝึกใช้กําลัง
ทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี กองทัพอากาศ กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดการฝึกฯ ในประเทศไทยเป็นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบิน และหน่วยสนับสนุนทาง
ภาคพื้นที่เข้ารับการฝึกมีความพร้อมรบ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกสําหรับการฝึกการฝึก “Cope Tiger 2018” จะจัดการฝึกภาคสนาม (Field
Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา, สนามฝึกใช้อาวุธทาง
อากาศชัยบาดาล และสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี โดยมีอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก ดังนี้
กองทัพอากาศ ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ /ก (Gripen 39 C/D), เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ /ก (F-16 A/B)
เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (F-5 E/F), เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (APHA JET), เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนแบบที่ ๑
(SAAB-340 AEW), เครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ ๒๐ (DIAMON DA-42),เครื่องบินไร้คนขับตรวจการณ์แบบที่ ๑ (AERO STAR)
กองทัพอากาศสิงคโปร์ ประกอบด้วย F-16 C/D , F-15 SG, G550 AEW, KC-135
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ประกอบด้วย F-16 C/D
นอกจากสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ ให้กระชับแน่นแฟ้
นยิ่งขึ้นแล้ว ในด้านการฝึกภาคสนาม เพื่อเตรียมความพร้อม และฝึกใช้กําลังทางอากาศขนาดใหญ่ ยังมุ่งเน้นการฝึกการปฏิบัติ
เพื่อประยุกต์ใช้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง, การป้องกันภัยทางอากาศ, การส่งต่อการควบคุมการเตือนภัยและการตอบโต้ รวมถึง
การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง ในการฝึ ก ผสม รวมถึ ง ยั ง มี ก ารฝึ ก หน่ ว ยต่ อ สู้ อ ากาศยาน ที่ เ น้ น ย้ํ า
ด้านการบัญชาการและควบคุมการรบ, การเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธี, การฝึกแลกเปลี่ยนยุทธวิธี การป้องกันภัยทางอากาศ
และการฝึกต่อสู้อากาศยาน อีกด้วย
นอกเหนือจากการฝึกกําลังทางทหารแล้ว กองทัพอากาศยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของ การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่การฝึกฯ กองทัพอากาศจึงได้ดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคารตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ โดยมีการ
ก่อสร้างอาคารจอดจักรยานให้กับ โรงเรียนบ้านจาน ตําบล โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีการส่งมอบในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๑ และก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียน บ้านโป่งยอ ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี โดยจะมีการ ส่ง
มอบในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมกันนั้น ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการทาง
การแพทย์ มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, การบริการตรวจวัดสายตา , การบริการตัดผมชาย – หญิง รวมทั้งปฏิบัติการจิตวิทยา
โดยมีการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์กองทัพอากาศ ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนในพื้นที่การฝึก ฯ อีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดตาม
ข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/Copetiger2018/posts/351257272019812
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