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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปน

องคประธานในพิธีเปดงานกาชาดออนไลน ประจําป ๒๕๖๔ ภายใตแนวคิด "ประสบการณสนุก 

สรางสุขทุกมิติ FUN(D) FAIR x SHARING  โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการ

ทหารอากาศ  เขารับพระราชทานเกียรติบัตร และโลรางวัลชมเชย การประกวดรานงานกาชาด

ออนไลนประเภทหนวยงานภาครัฐ เเละสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔        

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  

 ทั้งนี้ ทานสามารถเขาเยี่ยมชมและรวมกิจกรรมเพื่อลุนรับรางวัลจากรานกองทัพอากาศ 

และเลือกซื้อสินคาจากรานคาสมาคมแมบานทหารอากาศ รวมถึงรวมใหกําลังใจ และโหวตใหกับ

ตัวแทนจากกองทัพอากาศในการประกวดขวัญใจงานกาชาดประจําป ๒๕๖๔ ผานทางเว็บไซต  

https://www.redcrossfair.com/shop/6573  และ www.งานกาชาด.com ตั้งแตวันที่ ๒๔ - ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๔ วัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

จุดเทียนและรองเพลงสรรเสริญพระบารมี ในกจิกรรม " รําลึกถึงพอ" 

เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณุ  

 แหงองคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

    

     

    

    

   
 

ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และครอบครัวกองทัพอากาศ ทั้งในท่ีตั้งสถานีรายงาน       

และกองบินตางจังหวัด รวมจุดเทียนเนื่องในกิจกรรมรําลึกถึงพอ เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ               

แหงองคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  



วันพธุที่  ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                    หนา ๓ 

แนวทางพิจารณาบําเหน็จ ขาราชการที่เสียสละ ปฏิบตัิหนาที่ชวงสถานการณ COVID-19 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในไทยที่ผานมา ทําใหแพทย และบุคลากรทางการแพทย  

ในสวนของกองทัพอากาศตลอดจน  เจาหนาท่ีที่เก่ียวของ ตองทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ตองใชความรูความสามารถ         

และความเสียสละอยางสูงในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือเปนดานหนาในการตอสู และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อฯ 

ดังกลาว ตั้งแตการแพรระบาดในระลอกแรก ซึ่งมีจํานวนผูติดเชื้อไมสูงมากนัก และไดมีการแพรระบาดในระลอกตอ ๆ มา 

สงผลใหมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น และมากกวาหนึ่งหมื่นรายตอวัน ทั้งนี้ ภาครัฐไดกําหนดมาตรการเพ่ือปองกัน        

และหยุดยั้งการแพรระบาดของโรค COVID-19 พรอมท้ังระดมสรรพกําลังท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจิตอาสา 

เพ่ือรวมกันคลี่คลาย และแกไขปญหาดังกลาวมาตามลําดับ โดยในสวนของ ทอ.ไดจัดกําลังพลท้ังที่เปนแพทย และบุคลากร

ทางการแพทย รวมท้ัง เจาหนาท่ีที่เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการในดานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายมาอยางตอเนื่อง   

ซึ่งกําลังพลดังกลาวไดมุงมั่น ทุมเทในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวแมวาอาจจะตกอยูในสภาวะความเสี่ยงสูงที่จะเปนผูติดเชื้อฯ 

และอาจไดรับอันตรายถึงแกชีวิตก็ตาม ซึ่งในชวงที่มีการแพรระบาดของโรคในระลอกแรก รัฐบาลไดกําหนดมาตรการ        

ใหทุกภาคสวนปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home) เพ่ือลดความเสี่ยงในการ ติดเชื้อ และยับยั้งการแพรระบาดของโรคฯ  

แตแพทย และบุคลากรทางการแพทย ตลอดจน เจาหนาท่ีที่ เก่ียวของของกองทัพอากาศยังคงปฏิบัติหนาท่ีเชนเดิม            

อีกทั้งยังตองใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจิตอาสา           

ตามที่ไดรับการรองขออีกดวย  

ตัวอยางการดําเนินการตามแนวทางนี้ ยกตัวอยางเชน หนวย A มีขาราชการในสังกัด จํานวน ๕๐๐ คน แบงเปนกลุม

โควตาชั้นยศ น.อ.- น.อ.(พ) จํานวน ๕๐ คน, กลุมโควตาชั้นยศ น.ต.- น.ท.จํานวน ๑๐๐ คน กลุมชั้นยศ ร.ต.- ร.อ. จํานวน    

๑๕๐ คน และโควตาชั้นยศประทวน จํานวน ๒๐๐ คน มีขาราชการในกลุมชั้นยศ น.อ.-น.อ.(พ) สมัครใจเสียสละ ๔๕ คน 

ดังนั้น หนวย A จะตัดยอดขาราชการดังกลาวออกจากการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนฯ ไปยังกลุมผูเสียสละฯ และคงเหลือ

โควตาการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนฯ รวมท้ังป ๒ ขั้น จํานวนรอยละ ๒๘ ของขาราชการในกลุมชั้นยศ น.อ.-น.อ.(พ)        

๕ คน ที่เหลือ ดังนั้น หนวย A จะมีโควตารวมทั้งป ๒ ขั้นในชั้นยศนี้ จํานวน ๑ คน (เศษทศนิยมปดท้ิง) สําหรับการพิจารณา              

ในกลุมชั้นยศอ่ืนเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับตัวอยางขางตน 

กลุมชั้นยศ 

ยอด

ขาราชการ 

ยอดผู

เสียสละ 

จํานวนขาราชการ 

(คงเหลือ) โควตา ๒ ขั้นของหนวย 

น.อ.-น.อ.(พ) ๕๐ ๔๕ ๕ ๑ 

น.ต.-น.ท. ๑๐๐ ๗๐ ๓๐ ๘ 

ร.ต.-ร.อ. ๑๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๒๘ 

น.ประทวน ๒๐๐ ๑๑๓ ๘๗ ๒๔ 

“จงรักภักดี สํานึกหนาที่ สามัคคี เสียสละ” และ “ความสามัคคีกลมเกลียวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั้น  

คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของหนวยทหาร” จึงขอเชิญชวนขาราชการ ทอ.สมัครใจเสียสละเขารวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุน    

ใหแพทย บุคลากรทางการแพทย และ เจาหนาที่ของของกองทัพอากาศ ซึ่งปฏิบัติงานในการปองกันโรค COVID-19        

ไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนฯ คนละ ๒ ขั้น ทั้งนี้ จํานวนของผูที่สมัครใจเสียสละดังกลาว ยังคงมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อน

ชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป  ๒๕๖๕ คนละ ๑.๕ ขั้น เพื่อแสดงให เห็นถึงความเสียสละ ความสมัครสมาน            

สามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อันจะชวยจรรโลงสังคม กองทัพอากาศและประเทศชาติโดยรวมของเราใหยั่งยืน           

มั่นคงสถาพรสืบตอไป 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

พิธีมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน เพื่อเทดิพระเกียรต ิ

ในหัวขอ “ลานความดทีี่พอสราง รัชกาลที่ ๙” 

 
พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนประธานในพิธีมอบรางวัล    

การประกวดสุนทรพจน เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร       

ในหัวขอ “ลานความดีที่พอสราง รัชกาลที่ ๙” เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

พิธีเปดหลักสูตรเสมียนงบประมาณ รุนที ่๒๐ แบบออนไลน 

  
พลอากาศโท อราม สกุลแกว ปลัดบัญชีทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดหลักสูตรเสมียนงบประมาณ รุนที่ ๒๐ 

แบบออนไลน ใหกับขาราชการ ชั้นยศ จาอากาศตรี - พันจาอากาศเอก ณ โรงเรียนการปลัดบัญชี สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  

กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ชวยเหลือพี่นองประชาชน 

  
นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ กลิ่นสาหราย ผูบังคับการกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ มอบหมายใหฝายกิจการพลเรือน 

รวมกิจกรรมเรียนรู รูปแบบการจัดบริการเพื่อ คนพิการในชุมชน และไดพูดคุยสรางความ เขาใจ และความเชื่อม่ัน ใหกับประชาชนใน

พ้ืนที่ ตําบลดาโตะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ในโอกาสนี้ไดมอบ ขาวสาร และตูยา พรอมยาสามญัประจําบาน โดยมี โตะอิหมาม

มัสยิด อัล-ตักวา และนายอับดุลรอนิง ตาเยะ ผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบลดาโตะ อําเภอหนองจิก เปนผูแทนรับมอบ เมื่อวันท่ี           

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  

กองบิน ๑ มอบผาหมสูภัยหนาว 

  
ตามนโนบายของผูบัญชาการทหารอากาศ “ใจถึงใจ ไปทันที” ในการชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบ          

จากภัยหนาว กองบิน ๑ โดยมอบผาหมสูภัยหนาว ซึ่งมอบผาหมกันหนาวกองทัพอากาศใหแกประชาชนผูสูงอายุ และผูพิการ 

จํานวน ๗๐ ผืน อีกทั้งมอบน้ําดื่ม และชุดยาสามัญประจําบานที่จําเปน โดยมีนาย สุทิน ยัดสูงเนิน ผูใหญบานบานหนองตะไก 

เปนตัวแทนรับมอบเม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาอเนกประสงคบานหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 

E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๐ ๒๕๓๔  ๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


