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บน.  จัดพิธีวันที่ระลึก
สดุดีวีรชน   ธันวาคม 

(อ่านต่อหน้า ๖)

พิธีรับมอบเคร่ืองห่มกันหนาว 
และกิจกรรมปล่อยขบวนรถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

(อ่านต่อหน้า ๗)

๕
๘ ๒๔๘๔

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี  
สทุธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพธิวีนัท่ีระลกึ “สดดุวีรีชน ๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔” ประจ�าปี 
๒๕๖๓ โดยมีนาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ในการน้ี นายชาตรี  
จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ วีรชนพร้อมครอบครัว  
หน่วยงานท้ังภาครฐั และภาคเอกชน เข้าร่วมพธิวีางพวงมาลา ณ อนุสาวรย์ีวรีชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบนิ ๕  
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ เม่ือวนัที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓

 พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธิวรรณ ผู้บญัชาการทหารอากาศ เป็นประธาน 
ในพธิรีบัมอบเครือ่งห่มกนัหนาว จากธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) และ
กจิกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลอืผู้ประสบภยัหนาว รวมท้ังรบัมอบเงินสนบัสนนุ
โครงการจัดหาน�้าอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จากธนาคาร 
ไทยพาณชิย์ ฯ และบรษัิท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ากดั โดยมีนายทหาร 
ชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ  
ร่วมในพิธ ีเมือ่วนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบญัชาการกองทพัอากาศ

ตามท่ีได้เกดิสภาวะอากาศหนาวเย็นขึน้ในพ้ืนทีภ่าคเหนอืของประเทศไทย ท�าให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครือ่งห่มกันหนาว
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หน้า ๓ 

วิ

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th

คณะผู้จัดท�ำ

ผู้อ�านวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ฐานัตถ์  จันทร์อ�าไพ

 พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  พล.อ.ต.สมพร  แต้พานิช
 พล.อ.ต.วิสุทธิ์  สมภักดี

 น.อ.นิโรจน์  จ�าปาแดง
 น.อ.นินาท  มูลจนะบาตร์
 น.อ.อภิรัตน์  รังสิมาการ

 น.ท.หญิง มุตสิตา  มาหะศักดิ์ 
 น.ท.หญิง รัชนก  เกิดสุข

 พ.อ.อ.พันธกานต์  พูลผล
 น.ส.รสสุคนธ์  บุญประเทือง
ฝ่ายศิลป์

ฝ่ายการผลิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

๒๔๘๔

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก แอร์บูล  
สุทธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพธิบี�าเพญ็กศุล 
และตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช 
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
ณ ห้องรบัรองกองทัพอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ 

ส�าหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีบ�าเพ็ญกุศล  
(พระสงฆ์ จ�านวน ๑๐ รปู จากวดัดอนเมอืง) และตกับาตรพระสงฆ์ 
(จ�านวน ๔๐ รปู จากวดัชจูติธรรมาราม มหาวทิยาลยัมหาจฬุา 
ลงกรณราชวิทยาลัย) โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ก�าลังพล
ของกองทพัอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมพธิี
อย่างพร้อมเพรียง 

พร้อมกนันีไ้ด้จัดกจิกรรมบรจิาคโลหติ ณ อาคารศนูย์มะเรง็ 
โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช และบรกิารตรวจสขุภาพฟร ีอาท ิ
การตรวจคดักรองสขุภาพเบือ้งต้น การวัดความดนัโลหติ การวดั
ระดบัน�า้ตาลในเลอืด การตรวจวดัสายตา การตรวจวัดมวลกระดกู 
การตรวจคดักรองการได้ยนิ เอก็ซเรย์ปอด การฝังเข็มปรบัสภาพ
ร่างกาย คลนิกิกายภาพบ�าบดั Office Syndrome รวมถงึเมน ู
ชูสุขภาพ ณ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

ส�าหรับกองบิน ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน  
ได้จดักิจกรรมเนือ่งในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิโดยพร้อมเพรียงกนั

ทอ.จดักจิกรรมเนือ่งในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๓
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พล.อ.ต.ธรรมรงคเดช  เจริญสุข รอง จก.กร.ทอ.และ
คุณสุรินทร  กฤตยาพงศพันธุ กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจ
โทรทัศน สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ เปนประธานในพิธีปด
และมอบหนังสือรับรอง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การใหสมัภาษณ สาํหรบัผูบรหิารระดบัสงูของ ทอ.ประจาํป ๖๔ 
เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๓ ณ หองอบรม ชั้น ๙ อาคารมาลีนนท สถานี
โทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓

พล.อ.ต.กรกฎ  ทมิไสว ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ
เขาเยี่ยมคํานับและหารือขอราชการดานความมั่นคงกับ 
นายวรณัฎฐ  หนูรอต รอง ผวจ.สงขลา/รอง ผอ.กอ.รมน.
จว.สงขลา เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุมสํานักงานสัสดี 
จว.สงขลา 

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน 
เปดกิจกรรม Big Cleaning Day ของ พอ.เน่ืองในวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เมือ่วนัท่ี ๔ ธ.ค.๖๓ 
ณ บริเวณหนาอาคาร กองบังคับการ พอ.

พล.อ.ท.มนทั  ชวนะประยูร จก.ขว.ทอ.เปนประธานในพธิี
เปดการประชุมช้ีแจงคณะผูชวยทูตทหาร ตางประเทศ/กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน
ใหแนนแฟนยิง่ขึน้ เมือ่วันที ่๑ ธ.ค.๖๓ ณ หองบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.อ.เดชอุดม คงศรี ผช.ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษ 
เรือ่ง “ระบบการศกึษาของทหารอาชพี” ใหแก นทน.หลกัสตูร
นายทหารชั้นผูบังคับฝูง รุนท่ี ๑๓๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒ ธ.ค.๖๓ 
ณ หองบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.เกตไุผท  ศรบีญุญเกษ จก.สพ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใชปนพก
ใหแกขาราชการ ทอ.เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ ณ หอประชุม 
สพ.ทอ.

พล.อ.ต.ไพฑูรย  ไลเลิศ จก.สบ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีปดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณใหม รุนที่ ๕ 
เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม บก.ทอ.๑ 

พล.อ.ท.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
และคณะ ประชุมหารือดานการวิจัยและพัฒนารวมกัน 
และเปนการกระชับความสัมพันธระหวางหนวยงานวิจัยพัฒนา
ระหวาง เหลาทัพ โดยมี พล.ร.ต.อะดุง  พันธุเอี่ยม ผอ.สวพ.ทร.
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม สวพ.ทร.

พล.อ.อ.ชานนท  มุงธัญญา เสธ.ทอ./ผอ.ศอ.ปส.ทอ.
เปนประธานในพิธีเปดการอบรม ใหความรูเพื่อสรางภูมิคุมกัน
ในการปองกนัปญหายาเสพตดิ ทอ.และบรรยายพเิศษ “นโยบาย
ดานการปองกนั และแกไขปญหายาเสพตดิกองทพัอากาศ ป ๖๔”
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.

พล.อ.ท.อราม  สกุลแกว ปช.ทอ.และคณะ เยี่ยมชม
กิจการ บน.๗ โดยมี น.อ.ศุภวัจน  จิตรมนตรี รอง ผบ.บน.๗ 
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม บน.๗ 
จว.สุราษฎรธานี

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ปธ.คปษ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเปดกิจกรรมวันเอดสโลกของ ทอ.ประจําป ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ ณ หอประชุมกานตรัตน ทอ.

พล.อ.ต.เวช  สวุรรณเวยีง รอง จก.กบ.ทอ.เปนประธาน
การประชุมปรับแผนการดําเนินการโครงการผลิตกระสุน
ขนาดกลางของ ทอ.รวมกับ คณะ ศอพท.เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ 
ณ หองประชุม กบ.ทอ.
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น.อ.พฐา  แกนทับทมิ ผบ.บน.๒๑ ออกหนวยมติรประชา 
บน.๒๑ ใหบริการทางดานการแพทย ตัดผม ฯลฯ ทั้งนี้ไดมอบ
อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา และมอบเปดพันธุอี้เหลี้ยง
แกประชาชน และนกัเรยีน โรงเรยีนบานหนองตอแกว เมือ่วนัที่
๓ ธ.ค.๖๓ ณ โรงเรียนบานหนองตอแกว ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง 
จว.อุบลราชธานี 

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ และคณะ ตรวจเยี่ยม
หนวยบริจาคโลหิต เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป 
๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๓ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ นํากําลังพล 
รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร โดยการพัฒนาสภาพแวดลอม
และปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ บน.๑ เม่ือวันที่ ๔ ธ.ค.๖๓ 
ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.วรงค  ลาภานันต ผอ.สวบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม 
คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรแพทยเวชศาสตรการบิน 
รุนที่ ๓๖ ในหมวดวิชาการฝกการยังชีพผูทําการในอากาศ 
รร.การบิน เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ อ.บอพลอย จว.กาญจนบุรี

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ จัดเจาหนาที่
และรถบรรทุกขนาดใหญ สนับสนุนการลําเลียงถุงยังชีพ 
มอบใหแกผู ประสบอุทกภัย ในพื้นท่ี ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง 
และ อ.ชางกลาง จว.นครศรธีรรมราช เม่ือวนัที ่๖ ธ.ค.๖๓

พล.อ.ต.สมพร รมพยอม ผอ.ศซบ.ทอ.เปนประธาน
การประชมุจัดการแขงขนั Cyber Operations Contest 2021 
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๓ ณ หองประชุม ศซบ.ทอ.

หนา ๕ 

น.อ.พทุธพงศ  ผลชวีนิ ผบ.บน.๗ เปนประธานในพธิี
ตอนรบัทหารใหม รุนป ๒๕๖๓ ผลดัที ่๒ เมือ่วนัที ่๓ ธ.ค.๖๓ 
ณ หองประชมุยอดเตย พนั.อย.บน.๗ จว.สรุาษฎรธานี 

พล.อ.ต.สรรพชัย  ศิลานิล รอง ผบ.อย.เปนประธาน
คณะตรวจสอบความพรอมรบและทดสอบแผนปองกัน
ที่ตั้งหนวย ทอ.ในสนาม เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ ฝูงบินอิสระ
ปฏิบัติราชการสนาม ๔๖๖ จว.นาน 

พล.อ.ต.สรวิชญ  สุรกุล จก.กง.ทอ./ผอ.ศป.ปส.กง.ทอ. 
เปนประธานในการประชุม คณก.ศป.ปส.กง.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๔ 
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๓ ณ หองประชุม กง.ทอ.

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.เปนประธานในพิธี
จัดอบรมขับข่ียานพาหนะใหปลอดภัยในชวงเทศกาลวันหยุดยาว 
และเทศกาลปใหม เม่ือวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ อาคารสวัสดิการ 
สก.ทอ.

พล.อ.ต.คมกริช  นันทวิสุทธิ์ ผอ.สตน.ทอ.นําขาราชการ 
สตน.ทอ.รวมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร เมือ่วนัที ่๗ ธ.ค.๖๓ ณ กองบรกิารโลหิต 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

น.อ.นรินทร  หงสกุล รอง ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
ในพิธีเปดการศึกษาหลักสูตรครูการบินเพื่อฝกศิษยการบิน 
รุนที่ ๕๐ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุมกองฝกการบิน 
รร.การบิน จว.นครปฐม



        วันที่ ๑ - ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓หน้า ๖ 

“สวสัดคีรบั ขอโทษครบั มอีะไรให้ สห.รับใช้ครบั ขอบคณุครบั”
ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๖๖ กับการอยู่คู่กับกองทัพอากาศ ของส�านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  

ได้ผ่านเหตกุารณ์ต่าง ๆ  มาอย่างมากมายและได้มกีารสัง่สมประสบการณ์ต่าง ๆ  เพือ่น�ามาพฒันา ปรบัปรงุ 
สร้างเสริม การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ 
กองทพัอากาศ ตลอดระยะเวาลาทีผ่่านมาส�านกังานผูบ้งัคับทหารอากาศดอนเมอืงได้ปฏบิตัภิารกจิอย่าง
มุง่มัน่ ตัง้ใจ และเป็นต้นแบบของการสร้างความมรีะเบยีบวนิยัให้แก่ข้าราขการกองทพัอากาศ เพือ่สร้าง
ความเชือ่มัน่ และมัน่ใจ ให้กบัผู้บงัคบับญัชาของกองทพัอากาศ

วนัคล้ายวนัสถาปนา 
ส�านักงานผูบ้งัคับทหารอากาศดอนเมอืง

ส�านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ก�าเนิดขึ้นเม่ือ  
๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ มีหน้าที ่วางแผน อ�านวยการ ประสานงาน 
ตดิตามก�ากบัการพัฒนา และด�าเนนิการเก่ียวกับการสารวตัรทหาร 
การรักษาความสงบเรยีบร้อย การผ่านเข้า และออก ภายในเขต
พืน้ทีข่องกองทพัอากาศ และพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย การพกัอาศยั 
และการเรอืนจ�า กบัมหีน้าทีจ่ดัการความรู ้ควบคมุ ประเมนิผล 
และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสารวัตรทหาร โดยม ี
ผูบ้งัคับทหารอากาศดอนเมอืงเป็นผู้บงัคบับัญชารบัผดิชอบ

ปี ๒๕๖๓ ภายใต้การน�าของ พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี  
ผูบ้งัคบัทหารอากาศดอนเมอืง ได้สบืสานนโยบายการพฒันาหน่วย
จากอดตีผูบ้งัคบับญัชา อกีทัง้ยงัคงรกัษาความเป็นทหารสารวตัร
ให้มีความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างของความมีระเบียบวินัยให้กับ
ก�าลงัพล และต่อยอดแนวทางการขบัเคลือ่นหน่วยให้ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ ระยะ ๒๐ ปี และนโยบายผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศโดยใช้กรอบแนวคดิ O D M B C ซึง่เป็นตวัย่อของ
ส�านกังานผูบั้งคบัทหารอากาศดอนเมอืง ( Office of Don-Muang 
RTAF Base Commander)

O organization responsibility ปลูกฝังให้ก�าลงัพลมคีวาม
รับผิดชอบต่อองค์กร รู้บทบาทหน้าทีข่องตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อการกระท�าท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร 

D Discipline สร้างความมรีะเบยีบวนิยั การเคารพและรกัษา

กฎระเบียบพร้อมกระท�าตนให้ถกูต้องและเป็นแบบอย่างท่ีดอียูเ่สมอ 
M mind (service mind) เสรมิสร้างก�าลงัพลในทกุระดบั 

ให้มีความรักในการบริการและบริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส

B Best of Military Police ฝึกฝนก�าลังพลให้มีความรู ้
ความเชีย่วชาญด้านการสารวตัรทหารพร้อมท้ังน�าเทคโนโลยท่ีีทันสมยั 
มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ 
เพิม่มากยิง่ขึน้

C Creditability เน้นย�้าก�าลังพลให้ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบและร้องเรียนได้ในทุกขัน้ตอน

นอกจากนั้นผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองยังได้ก�าหนด 
ข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วม ให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับยึดถือ
ปฏบิตั ิได้แก่ การประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
มคีวามซือ่สัตย์ มคีณุธรรม ปฏบิตังิานด้วยความเทีย่งตรง ตามแบบ
ธรรมเนยีมของทหาร การม ีservice mind ปราศจากการทจุรติ
ทกุรปูแบบ และไม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ รวมถงึการจดัสวสัดกิาร
เพื่อดูแลก�าลังพลทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย 
และทหารกองประจ�าการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อบ�ารุงขวัญ 
และก�าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว รวมทั้งสนับสนุน 
ช่องทางในการเพิม่รายได้ โดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

ส�าหรับแผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนา 
สายวทิยาการทหารสารวตัร สูค่วามเป็น SMART MP มีดงันี้

๑. พฒันาขดีความสามารถระบบศูนย์ควบคุมและส่ังการ (C2)
โดยใช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง (NCO) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบบญัชาการและควบคมุ (โดยมวีงรอบการตดัสินใจ รวดเรว็ 
วิเคราะห์อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบศูนย์
ควบคมุและสัง่การ และระบบวทิยสุือ่สารแบบดจิิตอล)

๒. พัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านสารวัตรทหาร 
(Shooter) โดยการน�าระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มาช่วยพฒันา 

ขดีความสามารถทัง้ด้านการฝึกและศึกษา (เช่น ระบบเครือ่งซ้อมฝึก
ยงิปืนจ�าลอง อีกท้ังยงัปลกูฝังความเป็นทหารอาชีพและความจงรกั
ภกัดี เพือ่ให้เป็นสารวตัรทหารอากาศทีม่คีวามช�านาญสงูสุดอย่าง
มอือาชพี)

๓.  พฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยัและยทุโธปกรณ์ให้
ทนัสมยัและเพยีงพอ (Sensor) โดยการน�าระบบตรวจจบัทีท่นัสมยั 
ระบบควบคมุการจราจร ระบบจดจ�าใบหน้า ระบบจดจ�าทะเบยีน
ยานยนต์ (LPR) มาใช้เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัสงูสดุ

กลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นส�านกังานผู้บงัคับทหารอากาศ
ดอนเมอืง คอืการปลกูฝังให้ข้าราชการส�านกังานผู้บงัคบัทหารอากาศ
ดอนเมืองทกุนาย ปฏิบตังิานด้วยความรบัผดิชอบ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของความมีระเบียบวินัย ให้บริการด้วยใจ มีความเชี่ยวชาญ
อย่างมอือาชีพ และท�างานด้วยความโปร่งใส โดยก�าลงัพลภายใน
หน่วยทุกระดับช้ัน ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบ
อย่างเตม็ความสามารถตามกรอบแนวคิด O D M B C และข้อตกลง
การปฏบิตังิาน รวมทัง้แผนการปฏิบตังิานในปี ๒๕๖๔ ซึง่ผู้บงัคบั
ทหารอากาศดอนเมือง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้สิ่งเหล่านี้ 
เกดิขึน้ในส�านกังานบงัคบัทหารอากาศดอนมอืงอย่างเป็นรปูธรรม 
เพื่อพัฒนาส�านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองสู่วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรชัน้น�าทีเ่ชีย่วชาญด้านการสารวัตรทหาร การรกัษา
ความปลอดภัยเป็นเลิศ เทิดทูนสถาบัน พร้อมบริการประชาชน” 
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และนโยบาย 
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ได้อย่างสมัฤทธิผ์ล 

๖๖ ปีของส�านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองยังคง 
มุง่ม่ันในการพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้เพือ่ก้าวสู่ความเป็น SMART MP 
ภายใต้คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของเหล่าทหารสารวตัร 

O organization responsibility 
D Discipline 
M mind (service mind)
B Best of Military Police 
C Creditability

ส�าหรับพิธีในครัง้นี ้จดัข้ึนเพือ่เชดิชูเกียรตปิระวตักิารต่อสู้
อนัหาญกล้าของนกัรบแห่งกองบนิน้อยที ่๕ ในเหตกุารณ์กองทพั
ญีปุ่น่ยกพลขึน้บก ณ อ่าวมะนาว และอ่าวประจวบ เพือ่ใช้เป็น
เส้นทางเดนิทพัไปยงัประเทศพม่า เม่ือวนัที ่๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔ 
ซึง่ทหารอากาศแห่งกองบนิน้อยที ่๕ รวมทัง้ก�าลงัต�ารวจ ยวุชน
ทหาร และชาวประจวบคีรีขันธ์ได้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษา 
ผนืแผ่นดินไทยไว้ให้แก่อนชุนรุน่หลังตราบจนทกุวันนี ้ต่อมาได้มกีาร
สร้างอนสุาวรีย์ “วรีชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ขึน้เพือ่เป็นอนสุรณ์ 
โดยในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกปี กองทัพอากาศได้จัดให้มีพิธี 
วางพวงมาลา ณ อนสุาวรย์ีดงักล่าวเพือ่ระลึกถงึวรีกรรมในการ
ป้องกันการรุกล�า้อธปิไตยจากอริราชศตัร ู

นอกจากนี ้กองบนิ ๕ ยงัได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม 
๒๔๘๔” ขึน้ ระหว่างวนัที ่๗ - ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ณ บรเิวณ
อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕ โดยมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  
อาท ิการเดนิเทดิพระเกยีรตสิดดุวีรีชนฯ พธิวีางพวงมาลาและ

(ต่อจากหน้า ๑)สดุดีวีรชน

พิธีบ�าเพ็ญกุศลให้กับวีรชนฯ กิจกรรมปลูกฝังความรักและ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเยาวชน กิจกรรมพิชิตเขา 
ล้อมหมวก การประกวดไก่แจ้ขนั การแข่งขันฟตุบอลล้อมหมวกคัพ  

การแข่งขันเปตอง และการแสดง Music On The Beach  
ณ บรเิวณสวนโลมา ชายหาดอ่าวมะนาว จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๒ ธันวาคม วันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนการบิน ครบ ๗๙ ปี

วสิยัทศัน์
“สถาบันผลิตนักบินกองทัพอากาศชั้นน�าของโลก  

ได้มาตรฐานสากล” “A World-Class Air Force Pilots 
Training Institution with Global Standard”

ผูบ้งัคบับัญชาโรงเรยีนการบนิ
พลอากาศตรี เสกสรร คนัธา ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนการบนิ, 

นาวาอากาศเอก สมใจ ชยัวงษ์ รองผูบ้ญัชาการโรงเรยีนการบนิ 
(๑), นาวาอากาศเอก นรนิทร์ หงสกุล รองผูบ้ญัชาการโรงเรยีน
การบิน (๒), นาวาอากาศเอก พลวตัร อนิทรวเิศษ เสนาธิการ
โรงเรียนการบิน 

โรงเรียนการบิน มเีจตนารมณ์อนัแน่วแน่ เพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะการฝึกศษิย์การบนิ ให้มคีวามเป็นมาตรฐานสากล 
และความเป็นนกัรบทางอากาศอย่างกล้าแกร่ง ด้วยการพฒันา
ศกัยภาพครกูารบนิให้มีทักษะ และความช�านาญในการสอน
ศษิย์การบนิ โดยใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ  เป็นเครือ่งมอื ตลอดจนถงึ
ปรับปรุงต�ารา หลกัสตูรการเรยีนการสอน การฝึกภาคปฏบิตัิ
ให้มมีาตรฐานสากลสอดคล้องกับข้อก�าหนดขององค์กรการบนิ
ระหว่างประเทศ ให้อยู่ในระดบัองค์กรช้ันน�าของประเทศและ
ของภูมิภาคอาเซียน ท่ีมีระบบงานท่ีเป็นมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ มุง่เน้นการฝึกอบรมให้แก่ศษิย์การบนิ ปรบัปรุงระบบ
การฝึกศิษย์การบินและระบบการคัดเลือกครูการบิน 
ครอบคลมุท้ังด้านแนวความคดิ และวฒันธรรมองค์กร รวมท้ัง
การวางแผนรองรับการเข้าประจ�าการของ บ.T6 ในปี ๖๕  
อีกทั้งโรงเรียนการบินได้ด�าเนินการเข้าแก้ไขปรับปรุงและ
พฒันาพ้ืนทีก่ารฝึกของผูท้�าการในอากาศ ในเขตพ้ืนทีอ่�าเภอ
บ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุ ีรวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์อนัดกัีบ
ประชาชนในพืน้ท่ี และการอยูร่่วมกันระหว่างชุมชนกบัทหาร 

นอกจากภารกจิการฝึกศษิย์การบนิ โรงเรยีนการบนิได้
ด�าเนินการตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศในด้าน 

การบรรเทาสาธารณภยั และช่วยเหลอื
พีน้่องประชาชน เมือ่เกดิสาธารณภยั
ห รื อ ภ า ว ะ คั บ ขั น ใ ห ้ เ ป ็ น ผ ล 
อย่างรวดเรว็ทนัเหตกุารณ์ “ใจถงึใจ 
ไปทันที” เพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนเบือ้งต้น พร้อมได้
จัดเตรียมก�าลังพลและอุปกรณ ์

ของกองทัพอากาศ (T-6 และ DA-42) ท�าให้มีการปรับปรุง 
พัฒนาทั้ง Infrastucture และระบบการฝึกพื้นที่ภายใน
โรงเรียนการบิน Self Sustain และยังใช้ในการช่วยเหลือ
สนับสนุนประชาชนและหน่วยงานข้างเคียงได้ หน่วยงาน
ราชการทีอ่ยูใ่นพืน้ทีโ่รงเรียนการบนิ ได้แก่ โรงเรยีนประถม
ฐานบินก�าแพงแสน, โรงเรียนมัธยมฐานบินก�าแพงแสน  
และ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ  
ซึ่งเป็นสถานท่ีราชการท่ีมีมาตรฐานสากลมีความสัมพันธ์ 
ทีด่ต่ีอกนัทัง้ในเขตรัว้ หน่วยภายนอก และนอกเขตรัว้โรงเรยีน
การบินเป็น ๑ ใน ๔ แหล่งท่องเทีย่วทางทหารของกองทพัอากาศ 
สามารถ Generete รายได้เป็น สวัสดิการหมุนเวียนให้แก่ 
ข้าราชการและครอบครวั

๗๙ ปี โรงเรยีนการบนิ เราจะก้าวต่อไป เพือ่มุง่มัน่ในการ
ผลิตนักบินท่ีเปี ่ยมด้วยศักยภาพ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนการบินทีก่ล่าวว่า “สถาบนัผลตินกับนิกองทพัอากาศ
ชัน้น�าของโลก ได้มาตรฐานสากล 

“ A World-Class Air Force Pilots Traning Institution 
with Global Standard” และ ค�าขวญัประจ�าโรงเรยีนการบนิ 
คอื “ ถ่ินก�าเนดิ นกับนิกองทพัอากาศ : The Birth Place of 
Air Force Pilots” พร้อมด้วยความรู ้ความสามารถ ภาวะผูน้�า 
การมีวินัย โดยมีจิตใจมุ่งม่ันเพ่ือการพัฒนากองทัพอากาศ  
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

เฝ้าระวัง เมื่อได ้รับการร้องขออย่างเต็มก�าลังความสามารถ  
เพื่อสานสัมพันธ์อันจะน�าไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน  
เพือ่ให้เป็นโรงเรยีนการบนิชัน้น�าในภูมภิาคอาเซยีน ทีม่มีาตรฐานสงู 
และเป็นทีเ่ช่ือมัน่ ศรทัธา ของพีน้่องประชาชน จกัเป็นหน่วยงานทีเ่ป็น
แบบอย่างในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนการบินเล็งเห็นถึงการพัฒนา 
และมุ่งเน้นผลักดนัให้ก�าลงัพลรูจ้กัภาระ หน้าที ่และความรบัผิดชอบ
ของตนเองอย่างถ่องแท้ กล้าที่จะเสนอแนะผู้บังคับบัญชาในทาง
สร้างสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้หน่วยงานมีการเติบโต 
และพัฒนาก้าวหน้า โดยทมีงานจะช่วยสร้างระบบการท�างานท่ีดท่ีีมี
ประสิทธภิาพให้เกดิท่ัวทัง้องค์กรโดยทกุคนในทมีจะต้องทุ่มความคดิ 
ทุม่แรงกาย เพือ่งาน เพือ่ความส�าเรจ็ของงาน และช่วยตักเตอืนผูร่้วม
งานในส่ิงผิด บุคลากรโรงเรียนการบิน ต้องเป็นคน “คิดไม่น่ิง” คือ 
คดิทีจ่ะพฒันาแก้ไขปัญหาให้ตน และหน่วยงานของตนอยูต่ลอดเวลา
เป็นฝ่ายอ�านวยการที่ดี การสร้างความตระหนัก (Awareness)  
และการน�าเทคโนโลยีมาช่วยสนบัสนนุ
การปฏบิตัภิารกจิ ให้มีประสทิธภิาพ
ตามนโยบาย ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
หวัหน้าหน่วยขึน้ตรงโรงเรยีนการบนิ 
ก� ากับ  ดูแล พัฒนา ปรับปรุ ง
ทรัพยากรของหน่วยอย่างเต็มก�าลัง
ความรู ้ความสามารถ

โรงเรยีนการบนิมรีะยะห่างจาก
กรงุเทพมหานครไม่ไกลมาก สามารถ
ไปช่วยสนับสนุนส่วนกลางได้อย่าง
รวดเรว็ ผู้บังคบับัญชาโรงเรยีนการบิน
ให้ความส�าคญัในการปรบัปรงุระบบ
การฝึกศิษย์การบิน และระบบการ 
คัดเลือกครูการบิน โครงการส�าคัญ

 

(ต่อจากหน้า ๒)มอบผ้าห่มกันหนาว

รวมทั้งขาดอุปกรณ์จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ กองทัพอากาศ
ตระหนกัในความเดอืดร้อนของประชาชน จงึได้จดักิจกรรมให้ความ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัหนาว โดยจดัขบวนรถยนต์บรรทกุจ�านวน ๕ คนั 
น�าผ้าห่มกันหนาว จ�านวน ๔,๐๐๐ ผืน ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารไทยพาณชิย์ ฯ เดนิทางไปยงักองบนิต่าง ๆ  ของกองทพัอากาศ 
ใน ๕ เส้นทาง ได้แก่

- เส้นทางที ่๑ ดอนเมือง - ฝงูบนิ ๔๖๖ (จงัหวัดน่าน)
- เส้นทางที ่๒ ดอนเมือง - กองบนิ ๔ (จงัหวัดนครสวรรค์) 
- เส้นทางที ่๓ ดอนเมือง - กองบนิ ๒๑ (จงัหวัดอบุลราชธาน)ี
- เส้นทางที ่๔ ดอนเมือง - กองบนิ ๒๓ (จงัหวัดอดุรธานี)
- เส้นทางที ่๕ ดอนเมือง - กองบนิ ๔๑ (จงัหวัดเชยีงใหม่) 

เพือ่น�าผ้าห่มกนัหนาวไปมอบให้แก่พีน้่องประชาชนทีไ่ด้รบั
ความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพ
อากาศต่อไป 

พร้อมกนันี ้กองทัพอากาศ ธนาคารไทยพาณชิย์ ฯ และ
บรษิทั เทลซนั เทคโนโลย ีฯ ร่วมกันจดัโครงการ “จดัหาน�า้
อปุโภคบรโิภคเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ” เพือ่ช่วยเหลอืและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 
โดยได้มอบเงินสนับสนุน จ�านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่
กองทัพอากาศ ส�าหรับน�าไปจัดสร้างอุปกรณ์ในการผลิต 
น�้าสะอาด และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยแล้ง และให้ประชาชน 
มีน�้าท่ีสะอาดและมีคุณภาพ ส�าหรับอุปโภคบริโภคในชีวิต
ประจ�าวนั 

ทั้งนี้กองทัพอากาศ มุ ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถ
ของกองทพัอากาศ ท้ังด้านก�าลังพล อากาศยาน และเครือ่งไม้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้อง
ประชาชนที่ประสบภัย โดยพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อ
ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพ
อากาศ หมายเลขโทรศพัท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖
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กองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย
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