
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวง  

เปนประธานในพิธีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

นอมรํารึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณ และความเปนมาของโครงการฝนหลวง   

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร            

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงอํานวยการสาธิตการทําฝนหลวงใหแก

นักวิทยาศาสตรสาธารณรัฐสิงคโปร ไดชม เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ และเย่ียมชมนิทรรศการ     

“ตามรอยพระบิดาแหงฝนหลวง”  โดยมี พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน  ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

เปนผูแทนกองทัพอากาศ รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ เขื่อนแกงกระจาน       

จังหวัดเพชรบุร ี 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
การประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของกองทัพอากาศ 

 
พลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ  ในฐานะประธานกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดส

ของกองทัพอากาศ เปนประธานในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส             

ของกองทัพอากาศ  โดยมี พลอากาศตรี วิษณุ ภูทอง รองเจากรมแพทยทหารอากาศ ในฐานะรองประธานกรรมการปองกัน

และแกไขปญหาเอดสของกองทัพอากาศ พรอมดวย คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสของกองทัพอากาศ             

เขารวมประชุมฯ เมื่อวันที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กรมแพทยทหารอากาศ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล เย่ียมชมกิจการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

 
พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช  ผู บัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน  ใหการตอนรับ พลโท วีระพงษ         

สรวงศิริธนกุล  ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล และคณะ เยี่ยมชมกิจการและหารือขอราชการ     

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ หองประชุมเจริญจรัมพร  หนวยบัญชาการอากาศโยธิน   

วันพยาบาลแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๔ 

 
พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผูอํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ เปนประธาน    

เปดงาน "วันพยาบาลแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๔ " ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ที่พระองคทรงมีพระกรุณาธิคุณตอวิชาชีพพยาบาลและ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแกพยาบาลและเจาหนาที่ทางการพยาบาล   

ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนและบริการดีเดน เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จังหวัดนครปฐม 

 

 

 



วันอังคารที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๔                                                               หนา ๓  

ชี้แจงและถายทอดเจตนารมณของผูบัญชาการทหารอากาศดานการตรวจสอบภายใน  

  
พลอากาศตรี คมกริช  นันทวิสุทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เปนประธานการชี้แจงและถายทอด

เจตนารมณของผูบัญชาการทหารอากาศ ดานการตรวจสอบภายในและแนวทางการตรวจสอบภายใน ใหกับโรงเรียนการบิน และกองบิน     

ผานโปรแกรม  Zoom Cloud Meetings เมื่อวนัที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ  

ใจถึงใจ ไปทันท ี กองทัพอากาศเคียงขางประชาชน 

    
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบินในฐานะผูอํานวยการศนูยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน 

นําหนวยมิตรประชาโรงเรียนการบินออกชวยเหลือพ่ีนองประชาชน  มอบถุงยังชีพ ไขไก ยาเวชภัณฑ ใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 

และมอบอุปกรณกีฬาใหกับนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกราง หมู ๓, ๔, ๑๙ ตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน           

จังหวัดนครปฐม  นอกจากนี้ยังจัดกําลังพลลงพ้ืนทีช่วยเหลือพ่ีนองประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม บริเวณแนวรอบรั้ว

โรงเรียนการบิน จัดทํากระสอบทรายเสริมแนวก้ันน้ํา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และลงพ้ืนที่ใหการชวยเหลือ               

พ่ีนองประชาชนในการขนยายสิ่งของและจัดทํากระสอบทรายเสริมแนวก้ันน้ําชุมชนตลาดบางเลน อําเภอบางเลน        

จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

    
นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ 

สั่งการใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุนการบรรจุสอบทรายจํานวน ๕๐๐ กระสอบ วางเปนพนังกั้นน้ํา   

ปองกันน้ําไหลเขาทวมบานเรือนจากสถานการณแมน้ํามูลบริเวณพ้ืนที่ตําบลสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา      

ลนตลิ่ง ไหลเขารวมบานเรือนประชาชน พืชผลทางการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

กองบิน ๑ ยั งไดรวมประชุมปองกันแก ไขปญหาอุทกภัยและสนับสนุนกําลั งพลบรรจุถุ งยังชีพธารน้ํ าใจ                

ชวยเหลือผูประสบภัยพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา พรอมสนับสนุนกําลังพลในการบรรจุถุงยังชีพธารน้ําใจ จากสภากาชาดไทย 

จํานวน ๒,๑๔๘ ชุด เพื่อเตรียมแจกจายใหแกประชาชนผูประสบอุทกภัย เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑       

บูรพาวิทยากร จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ เรงใหการชวยเหลือพ่ีนองประชาชนผูประสบภัยในเขตเทศบาลนครราชสีมา  

ประกอบดวย ชุมชน ๓๐ กันยาปลายนา ชุมชุนหลังโรงพยาบาลเซน็แมรี่ และโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) ใหการชวยเหลือ

ลําเลียงผูประสบภัย และขนยายสิ่งของจากบริเวณที่น้ําทวมสูงขึ้นสูพ้ืนที่ปลอดภัย บรรจุสอบทราย วางเปนพนังก้ันน้ํา 

ปองกันน้ําไหลเขาทวมบานเรือนและสนับสนุนรถบรรทุกยกสูง เรือทองแบน ใหกับหนวยงานตาง ๆ ในการแจกจายอาหาร   

น้ําดื่ม แกผูประสบภัย ที่ติดอยู ในบานพักอาศัย อีกทั้งอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการสัญจรเขา – ออก             

ระหวางชุมชน สามารถบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภยั จํานวน ๒๙๔ คน  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  

 

 

 



ข่าวประจาํวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๔ 

  
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔ จัดกําลังพล ใหการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย กรอกกระสอบทรายและทําพนังกั้นน้ํา เพ่ือปองกันน้ําเขา

บานเรือนประชาชน เมื่อวันที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท       

   
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ 

ออกใหความชวยเหลือและมอบถุงยังชีพใหแกผูประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธาน ี

เมื่อวันที ่๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

   
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย   

กองบิน ๕๖ มอบหมายใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ฝกซอมการขับเรือทองแบน เพ่ือเพ่ิมทักษะความชํานาญ     

ในการเตรียมความพรอมใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ใกลเคียง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๔ ณ บอน้ําดิบ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา  

สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรรวมกับสถานตีํารวจสายไหม 

  
นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ รองผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ลงพ้ืนที่ใหกําลังใจ เจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศ 

ที่ปฏิบัติหนาที่ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร รวมกับ เจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจสายไหม เพื่อเปนการกระตุนเตือน

จิตสํานึกในดานการจราจร บริเวณพื้นที่เขตกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ทั้งนี้ยังไดมอบของที่ระลึกใหกับ เจาหนาที่

ตํารวจ เพ่ือเปนการขอบคุณที่ใหการสนับสนุนในการดําเนินการตั้งจุดตรวจ เมือ่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  

กองบิน ๓ รวมบริจาคโลหิตเปนการเรงดวน เนื่องจากสภาวะเลือดขาดแคลน 

   
นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผูบังคับการกองบิน ๓ นําขาราชการ และทหารกองประจําการ กองบิน ๓         

รวมบริจาคโลหิตเปนการเรงดวน เนื่องจากสภาวะเลือดขาดแคลน เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสมเด็จ    

พระยุพราชสระแกว จังหวัดสระแกว  
www.rtaf.mi.th 

 

 

 

 

 


