
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงเปดงาน "โครงการหลวง ๒๕๖๓"  โดยมี พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการ

ทหารอากาศ  เฝารับเสด็จฯ เมื่อวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อุทยานหลวงราชพฤษ          

จังหวัดเชียงใหม 
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เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงาน "โครงการหลวง ๒๕๖๓ " 

  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงาน   

"โครงการหลวง ๒๕๖๓ " ณ อุทยานหลวงราชพฤษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ ทิมเกิด       

ผูบังคับการกองบิน ๔๑ พรอมดวยขาราชการกองบิน ๔๑ สมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และพสกนิกร 

เฝาทูลละอองธุลีพระบาทเฝารับและสงเสด็จฯ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑     

จังหวัดเชียงใหม 

พิธีมอบของขวัญปใหมแกผูปฏิบตัิราชการในหนวยสนามและชายแดน ประจําป ๒๕๖๔ 

 
พลอากาศเอก สุรพล  พุทธมนต รองผูบัญชาการทหารอากาศ และคณะ เยี่ยมบํารุงขวัญและมอบของขวัญปใหม  

ใหแกผูปฏิบัติราชการในหนวยสนามและชายแดน ประจําป ๒๕๖๔  โดยมี นาวาอากาศเอก รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี           

ผูบังคบัการกองบิน ๕๖ ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา  
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กองทัพอากาศ กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตัิรองรับการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม พรอมเนนยํ้ากําลังพลใหปฏบิตัติามคําแนะนําของ

กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด 

   
พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ         

พลเรือน-ทหาร ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นําหนากากผาจํานวน ๒,๐๐๐ ชิ้น แจกจายใหแกขาราชการ         

ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีกองบัญชาการกองทัพอากาศ พรอมจัดเจาหนาที่รณรงคและใหคําแนะนําการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน     

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการเฝาระวังปองกันของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที ่          

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๘ กรม กองบัญชาการกองทัพอากาศ   

ตามที่มีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ระลอกใหมและมีแนวโนมขยายวงกวางเพ่ิมมากข้ึน

ในหลายจังหวัด พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดอนุมัติมาตรการและแนวทางการปฏิบัต ิ  

เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสวนของกองทัพอากาศ ดังนี ้

๑) การฝกเพ่ือดํารงขีดความสามารถการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ ใหพิจารณาฝกในที่ตั้งเปนหลักตามความ

เหมาะสม กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติภารกิจนอกที่ตั้ง ใหจัดทํามาตรการปองกันโรคในการเคลื่อนยายหนวย และควบคุม

กํากับดูแลใหกําลังพลของหนวยปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

๒) การศึกษา อบรม และสัมมนา ใหจัดเตรียมแผนการเรียนทางไกลหรือทางออนไลนทดแทน หากสถานการณมีความ

รุนแรงข้ึน ทั้งนี้ใหหนวยกํากับดูแลการจัดอุปกรณการเรียนการสอนและสิ่งของเครื่องใชเฉพาะตัวไมใหปะปนซึ่งกันและกัน 

การจัดระยะการนัง่ใหหางกัน และใหสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาทุกคน 

๓) การประชุม สามารถดําเนินการไดโดยมีผูเขารวมประชุมไมเกิน ๓๐๐ คน และใหปฏิบัติตามมาตรการ               

ที่กองทัพอากาศกําหนดอยางเครงครัด หากมีความจําเปนตองมีผูเขารวมประชุมเกินกวา ๓๐๐ คน ใหพิจารณาใชระบบ 

Video Tele Conference (VTC) ทดแทน 

๔) กิจกรรมภายในหนวย สามารถดําเนินการไดโดยมีผูเขารวมกิจกรรมไมเกิน ๓๐๐ คน และใหปฏิบัติตามมาตรการ

และแนวทางที่ทางราชการกําหนดอยางเครงครัด 

๕) งดจัดงานเลี้ยงสังสรรคทุกกรณ ี

๖) งดการปลอยนักเรียนทหาร และทหารกองประจําการกลับบานในวันเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ยกเวนมี

ความจําเปนเรงดวน 

๗) เนนย้ํากําลังพลใหหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงตอการแพรระบาด ตามประกาศของทางราชการ 

๘) ใหหนวยงานและกําลังพลกองทัพอากาศ ติดตามสถานการณการแพรระบาดโดยใกลชิด และปฏิบัติตามมาตรการ

และแนวทางที่ทางราชการกําหนด 

ขอเชิญผูที่สนใจ รับชมการถายทอดสด การเสวนาวิชาการ ในหัวขอ “การขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมปองกันประเทศ” 

ผานทาง www.rtaf.live และเพจ Facebook กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force  

ในวันพุธที ่๖ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ 
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ขยายเวลาเปดชองทาง บก.ทอ.๑  เปนเวลา ๐๖๐๐ – ๒๐๐๐ ในวันราชการ 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและอํานวยความสะดวกแกขาราชการทีป่ฏบิตังิานนอกเวลา 

ในการเดินทางกลับบานพัก ทอ. (สีกัน) แกไขปญหาการจราจรติดขดับนถนนพหลโยธิน  

การตรวจความพรอม ศูนยประสานงานดูแลคนไทยในพื้นท่ีเฝาระวังโรค COVID-19 

State/Local Quarantine โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ 

   
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน ตรวจความพรอมศูนยประสานงานดูแลคนไทยในพ้ืนที ่  

เฝาระวังโรค COVID-19 State/Local Quarantine โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ สําหรับการปฏิบัติของกองทัพอากาศ 

ในครั้งนี้เปนไปตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ติดตั้งรั้วรอบขอบชิด พรอม

ติดตั้งระบบกลอง CCTV ระบบเสียงทางสายและระบบโทรศพัท เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ ศูนยประสานงานดูแลคน

ไทยในพ้ืนที่เฝาระวังโรค COVID-19 State/Local Quarantine โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการนิรภัย ณ กองบิน ๒๑ 

 
พลอากาศตรี นพพล กลิ่นผกา ผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ

นิรภัย ณ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอกพฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 

๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี   

 

ตรวจเย่ียมหนวยสายวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ณ กองบิน ๒ 

 
พลอากาศตรี ธีระ  เกาะประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักระบบบัญชาการและการควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   

และการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ  ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส    

ณ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ ผูบังคับการ กองบิน ๒ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  

ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี   
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หนวยมิตรประชากองทัพอากาศรวมกับหนวยมิตรประชากองบนิ ๒๓  ออกใหบริการพ่ีนองประชาชน  

 
นาวาอากาศเอก นิยม หอมชวย เปนผูแทนกองทัพอากาศ นําหนวยมิตรประชากองทัพอากาศ รวมกับหนวยมิตรประชา

กองบิน ๒๓ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน โดยมีการใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการตัดผม   ชาย-หญิง มอบพระบรม

ฉายาลักษณ ร.๑๐ ทุนการศึกษา อุปกรณการเรียน/กีฬา ตูยาสามัญประจําบาน พรอมเวชภัณฑ หนากากอนามัยเจลแอลกอฮอล 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส และเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา 

จังหวัดอุดรธานี  

หนวยมิตรประชา กองบิน ๔๖ ออกใหบริการพี่นองประชาชน 

 
นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผูบังคับการ กองบิน ๔๖ พรอมขาราชการกองบิน ๔๖ และสมาชิก        

ชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน ๔๖  ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน โดยมีการใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการ

ตัดผมชาย-หญิง  มอบทุนการศึกษา อุปกรณกีฬา อุปกรณการเรียน และแสดงดนตรี เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ 

โรงเรียนนาบัววิทยา อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
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ศูนยบรรเทาสาธารณภยั กองบิน ๔ ออกชวยเหลือบรรเทาภัยแลง 

 
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔/ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔  

สั่งการใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นํารถยนตบรรทุกน้ํา ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตรออกชวยเหลือพี่นองประชาชนและ

นักเรียนในพ้ืนท่ีบานหนองพังพวยที่ไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนบานหนองพังพวย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  

    www.rtaf.mi.th 

 


