กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
เปิ ด งานมหกรรมการจั ด การความรู้ นวั ต กรรม และกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
กองทั พ อากาศ ครั้ ง ที่ ๓๖ ประจํ า ปี ๒๕๖๒ และเยี่ ย มชมการจั ด งานนิ ท รรศการ
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๖
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการ
ความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๖ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)
งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๖ ประจําปี ๒๕๖๒
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมที่เสริมสร้าง กองทัพอากาศให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศที่เข้าร่วมอีกด้วย
โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการจากทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
เพื่อนําเสนอผลการดําเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติกําลังทางอากาศ (Air Power Domain)
มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) และแสดงผลงานซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
รวมถึงผลงานคุณภาพ เช่น เครื่องมือ KM และ QCC ของแต่ละหน่วย รวมถึงบอร์ดนิทรรศการของคณะกรรมการอํานวยการ
ขับเคลื่อนกองทัพอากาศ อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมการมอบรางวัลให้กลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับ Excellent Innovation Award ระดับ
Innovation Award และระดับ Value Award จํานวนทั้งสิ้น ๔๘ รางวัล และรางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดเยี่ยม จากการจัด
บอร์ดนิทรรศการการนําเสนอผลการดําเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ ๔๒ หน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ จํานวน ๑ รางวัล
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารถ่ า ยทอดสัญ ญาณงานมหกรรมการจั ดการความรู้ นวั ตกรรมและกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผ่านระบบเคเบิลทีวีของกองทัพอากาศ ในเขตที่ตั้งดอนเมือง และผ่านระบบอินทราเน็ตไปยังหน่วยงานที่ตั้งต่างจังหวัด
และกรมช่างอากาศ (บางซื่อ) เพื่อให้กําลังพลทั่วทั้งกองทัพอากาศรับทราบความก้าวหน้าของการดําเนินกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ในปี ๒๕๖๒ และนําไปเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
การจัดความรู้ของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
รางวัล excellent innovation award ได้แก่
๑. Alert Rescue สังกัด โรงเรียนการบิน
๒. Mk66 สังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๓. Griffin UAV for Excellence สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๔. DR.IAM สังกัด สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยานกับ Diamond Aircraft Industries GmbH

พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ลงนามในสัญญาซื้อขาย
อากาศยานกับ Diamond Aircraft Industries GmbH ในโครงการเครื่องบินฝึกนักบินลําเลียงขั้นต้น (ระยะที่ ๒) เมื่อวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริษัท Diamond Aircraft Industries GmbH สาธารณรัฐออสเตรีย

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
หน้า ๓
กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT-67 ร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ได้เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายวัน มีพื้นที่ได้รับความ
เสียหายกว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๕ อําเภอ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากนั้น
กองทัพอากาศ ได้จัดหน่วยบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศ เข้าร่วมบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย
เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก หรือ BT-67 จํานวน ๑ เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ควบคุมไฟป่า เดินทางจาก
กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก ไปวางกําลังที่กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จากนั้นได้ทําการบิน
สํารวจพื้นที่เพื่อวางแผนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศ ได้เริ่มทําการบินโปรยสารยับยั้งไฟป่า
เพื่อสร้างแนวกันไฟไม่ให้ขยายวงกว้างและบินดับไฟป่า ปฏิบัติภารกิจรวม ๒ เที่ยวบิน ๒.๘ ชั่วโมงบิน โปรยสารควบคุมไฟป่า
จํานวน ๗๕๐ กิโลกรัม และน้ําจํานวน ๖,๐๐๐ ลิตร สําหรับแผนการปฏิบัติอื่นๆ จะมีการวางแผนและบูรณาการการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

การประชุมเตรียมการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ และการแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี
"ราชวัลลภเริงระบํา" (Hop to the bodies slams) ในระดับกองบัญชาการกองทัพไทย

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานการประชุมเตรียมการแข่งขัน
กองทหารเกียรติยศ และการแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบํา" (Hop to the bodies slams)
ในระดับกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

รองผู้บัญชาทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก
เยี่ยมชมศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

พลอากาศโท ศุภชัย สายเงิน รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการ
ทหารอากาศสหรั ฐ อเมริ ก า ภาคแปซิ ฟิ ก และคณะ เข้ า รั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป และเยี่ ย มชมศู น ย์ ยุ ท ธการทางอากาศ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒
พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์
ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ จํานวน ๙๔ ทุน
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ทีมฟุตบอลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร–ตํารวจ ครั้งที่ ๕๗
พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมแสดงความยินดีและ
ถ่ายภาพกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ในโอกาสที่ทีมฟุตบอลโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล ในการแข่ ง ขั น กี ฬ า
ประเพณี โ รงเรี ย นทหาร–ตํ า รวจ ครั้ ง ที่ ๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๒
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการ และนั ก ศึ ก ษา
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ ฟั ง บรรยายพิ เ ศษ “สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
กับประเทศไทย”โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

สํานักงานผูบ้ ังคับทหารอากาศดอนเมืองรับมอบโล่ขอบคุณจากสํานักงานศาลยุติธรรม
พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รับมอบโล่
ขอบคุ ณจากสํ านั ก งานศาลยุ ติ ธรรม โดยสํ า นั ก งานผู้ บั ง คั บทหารอากาศดอนเมื อง
ได้ จัดชุ ดครู ฝึก เพื่ อฝึ กอบรมแก่ ข้าราชการในหลั กสูตรเจ้าพนั กงานตํ ารวจศาล รุ่ นที่ ๑
โดยมี นาวาอากาศโท พรหมกมล พูลเกษ รองหัวหน้ากองยุทธการและการข่าว สํานักงาน
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/หัวหน้าชุดฝึก เป็นผู้แทนรับมอบจากเลขาธิการศาลยุติธรรม
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ข่าวบริการ
กรมส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ทหารอากาศ จะดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กข้ า ราชการชั้ น ประทวนชาย สั ง กั ด กองทั พ อากาศ
ไม่จํากัดเหล่า ชั้นยศ พันจ่าอากาศเอก อายุไม่เกิน ๔๕ ปี ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/
สตอกโฮล์ม/ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทหารติดต่อของกองทัพอากาศประจํา FMV มีระยะเวลา ๓ ปี (ระว่างวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
ผู้สนใจยื่นเอกสารการสมัครตามสายบังคับบัญชาถึงกรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยต้นสังกัด หรือที่ สํานักงานบริหารโครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งกําลังบํารุงเครื่องบิน
ขับไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D) ระยะที่ ๑ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๐๓๕
www.rtaf.mi.th

