กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่ ง สว่ า ง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ รั บ มอบผ้ า ห่ ม กั น หนาว
จากนายเขมทั ต ต์ พลเดช กรรมการผู้ อํ า นวยการใหญ่ บริ ษั ท อสมท จํ า กั ด (มหาชน)
ในโอกาสที่ กองทั พ อากาศ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท อสมท จํ า กั ด (มหาชน) และจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ร่วมกิ จ กรรมช่ว ยเหลือพี่ น้องประชาชนที่ประสบภัย หนาว ในโครงการ “อสมท. ปันน้ํ า ใจ
ต้านภัยหนาว” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒
กองบิน ๖ ดอนเมือง

ข่าวประจําวัน ทอ.
พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๑

หน้า ๒

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศ
ยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สําหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยบิน
หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสบับสนุนการรบ รวมทั้งประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของนักบิน ตลอดจนประเมิน
การปฏิบัติภารกิจของนักบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน และหน่วย โดยจะนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการฝึกและการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการแข่งขันในปีนี้ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา ได้แก่ การแข่งขันการบินประกอบกําลังเป็น Package ในภารกิจการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การนําอาวุธต่อสู้
อากาศยานของกองทัพบกเข้าร่วมการแข่งขัน และการนําเครื่องบินขับไล่กริพเพนเข้าร่วมการสาธิตการใช้กําลังทางอากาศ
โดยการแข่งขันได้เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะสิ้นสุดในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ การแข่งขันการปฏิบัติการทาง
อากาศยุทธวิธี ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท ๑๔ ชนิด ดังนี้
ประเภทที่ ๑ เป็นการแข่งขันทั่วไป จํานวน ๙ ชนิด ได้แก่ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน, การใช้อาวุธทางอากาศ
ยุทธวิธีประเภทระเบิด, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด, การบินประกอบกําลัง, การบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ
การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ, การบินรับ-ส่งข่าวสาร, การบินรับ-ส่งบุคคลสําคัญ, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการบิน
ประเภทที่ ๒ เป็นการแข่งขันภายในหน่วย จํานวน ๕ ชนิด ได้แก่ การบินลําเลียงทางอากาศยุทธวิธี, การบินควบคุม
ไฟป่า, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการรบ, การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ
ยุทธวิธี
สําหรับการแสดงสาธิตการใช้กําลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยรบในวันนี้ มีจุดมุ่งหมายให้หน่วยเกี่ยวข้องและ
ประชาชนได้ประจักษ์ในคุณลักษณะขีดความสามารถ และศักยภาพของกําลังทางอากาศตลอดจนเชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศมี
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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การประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
“บูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง”

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝัง
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ “บูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง” เมื่อวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบุศราคัม หอประชุมกองทัพอากาศ
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบนโยบายเกี่ยวกับ “การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ สู่ความเป็น
Smart People อย่างยั่งยืน” ให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนค่านิยมหลักในหน่วย
จํานวน ๑๐๐ คน ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในวันนี้ด้วย ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “กองทัพอากาศ ได้กําหนด
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีคําย่อว่า “AIR” ประกอบด้วย A คือ Airmanship – ความเป็นทหาร
อากาศ I คือ Integrity and Allegiance – ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี R คือ Responsibility – ความรับผิดชอบ ซึ่งทุกหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพอากาศ ได้ให้ความสําคัญและกํากับดูแลกําลังพลให้ยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนในการรับราชการ ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของกองทัพอากาศ ในขณะเดียวกันกองทัพอากาศได้รับการยกระดับองค์ความรู้ให้เท่า
ทั น การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี และปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของกํ า ลั ง พลในทุ ก สายวิ ท ยาการ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ อันจะนําไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม การปลูกฝัง
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยต่างๆ ในการเป็น
ต้นแบบปฏิบัติที่ดี เพื่อให้กําลังพลภายในหน่วยไม่มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติ และช่วยให้กําลังพลตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมตาม
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ จนสามารถเพิ่มจํานวนกําลังพล ที่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และเพิ่มความถี่ใน
การปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศในคราวเดียวกัน ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจให้แก่ผู้ร่วมประชุ มสัมมนา รวมถึงมีแนวทางในการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศให้เป็นรูปธรรม และเป็น
ประโยชน์ต่อกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้น” ทั้งนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ - บรรยายพิเศษเรื่อง "จิตวิญญาณ
ทหารอากาศกับความผูกพันในองค์กร" โดย พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ - บรรยายพิเศษเรื่อง
"การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ สู่ความเป็น Smart People แบบยั่งยืนในหน่วยงาน" โดย พลอากาศโท สุทธิพันธุ์
ต่ายทอง เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบูรณาการงานในยุค Thailand 4.0 แนวคิดสู่การปฏิบัติให้
สัมฤทธิ์ผลในแบบ Smart People"

ข่าวประจําวัน ทอ.
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พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพืน้ ช่วงเทศกาลปีใหม่บริการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ

พลอากาศตรี ดําเนิน พุ่มเจริญ เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น
ช่วงเทศกาลปีใหม่ บริการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ ฟรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ แผนกซ่อมบํารุง กองโรงงาน
กรมขนส่งทหารอากาศ โดยกิจกรรมดังกล่าว กรมขนส่งทหารอากาศ จะให้บริการระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และกําลังพล ๒๕ คน รถบรรทุกเล็ก จํานวน ๑ คัน รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จํานวน ๑ คัน ร่วมกับ
กลุ่มดีเจศิลปินอาสาจังหวัดสงขลา มอบข้าวสาร จํานวน ๒๑ กระสอบ ถุงยังชีพ จํานวน ๖๕๐ ชุด น้ําดื่ม ๑,๐๐๐ โหล ให้กับ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ตําบลคูขุด ตําบลคลองรี และตําบลท่าหิน อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา

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
- โรงเรี ยนอนุ บาลฤทธิยะวรรณาลัย รับ สมัค รนักเรียนชั้ นอนุ บาล ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๑ เปิ ดขายใบสมัค ร
ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ สอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๒๑๕๕ ๑๕๔๐
โครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรทหารอากาศ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒ มกราคม ๒๕๖๑ สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ (บ้านพักทหารอากาศท่าดินแดง) และโทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๔ (บ้านพักทหารอากาศทุ่งสีกัน)
www.rtaf.mi.th

