
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก พันธภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผูอํานวยการ            

ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ  และคณะ ตรวจเย่ียม           

การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๑ 

โดยมี นาวาอากาศเอก วงศวิวัติ วัฒนวรางกูร ผูบังคับการกองบิน ๔๑ ใหการตอนรับ  เมื่อวันที่ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ กองบิน ๔๑ จงัหวัดเชียงใหม 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
รวมแสดงความยินดีกบัสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ เนื่องในโอกาสวันครบ ๕๔ ป 

 
พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ รวมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศนสี

กองทัพบก ชอง ๗ เนื่องในโอกาสวันครบ ๕๔ ป โดยมี คุณสมโภชน โตรักษา ผูจัดการฝายขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก 

ชอง ๗ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗  

บรรยายพิเศษ หลักสูตรผูบงัคับหมวดของนักเรียนนายเรืออากาศ 

  
พลอากาศโท กิจสม พันธุโกศล เจากรมชางอากาศ บรรยายพิเศษในหัวขอ "ประสบการณในการทํางานและภารกิจของ

กรมชางอากาศ" แกนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปที่ ๕ รุนที่ ๖๕ ปการศึกษา ๒๕๖๔ และนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จ

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารตางประเทศ  โดยมี พลอากาศตรี ชาติชาย คงเจริญสุข รองผูบัญชาการ      

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหการตอนรับ เมื่อวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุม         

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร กองการศึกษา  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

การบรรยายครั้งนี้เปนสวนหนึ่งในหลักสูตรผูบังคับหมวดของนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปที่ ๕ โรงเรียนนายเรืออากาศ           

นวมินทกษัตริยาธิราช ทั้งนี้ เ พ่ือใหนักเรียนนายเรืออากาศไดนําความรูที่ ไดรับนําไปใชในการปฏิบัติงานราชการ               

เมื่อสําเร็จการศึกษา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนากองทัพอากาศใหกาวหนายั่งยืนตอไป 



วันจันทรที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                               หนา ๓ 

พิธเีปดการประชุมกิจกรรมพัฒนาระบบราชการเรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการของ

หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  
พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เปนประธานในพิธีเปด

การประชุมกิจกรรมพัฒนาระบบราชการเรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีผูแทนหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศจํานวน ๕๐ หนวยเขารวมประชุมวัตถุประสงค

เพ่ือใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ สามารถกําหนดตัวชี้วัดพรอมรายละเอียดของตัวชี้วัดไดอยางเหมาะสม และรายงาน     

ผลการประเมินตนเองไดอยางถูกตอง ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หองบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๗ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

   
          นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๗ 

มอบหมายให นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผูบังคับการกองบิน ๗ ในฐานะรองผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย

กองบิน ๗ นําเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกใหความชวยเหลือและมอบถุงยังชีพใหแกผูประสบอุทกภัยใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมี นายวิชวุทย จินโต ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี และหัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชนทองถ่ิน 

ภายในจังหวัดสุราษฎรธานี บูรณาการรวมกันชวยเหลือผูประสบอุทกภัย น้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก ในพื้นที่หมูที่ ๑ 

บานนกรอง ตําบลเสวียด อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี และ พื้นที่หมูที่ ๑ บานขนอน ตําบลทุง อําเภอไชยา         

จังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

          ทั้งนี้ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ไดปฏิบัติงานโดยสนองนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ "ใจถึงใจไปทันที"   

ซึ่งมีความพรอมในการออกชวยเหลือผูประสบอุทกภัยโดยยึดถือแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเปนกรอบแนวทาง  

ในการดําเนินงานตามความรับผิดชอบ และจะติดตามสถานการณการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบอยางใกลชิดตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

งานกาชาดออนไลน 

รวมเชียร ร วมโหวตเพื่อเปนกํ าลั งใจให กับ       

น องปลายฟ า จ าอากาศโทหญิ ง ธิ ติ กุ ล อิ่ นศิ ริ   

สังกัดกองบิน ๖  ตัวแทนจากกองทัพอากาศ หมายเลข ๗ 

เขาชิ งรางวัลขวัญใจ งานกาชาดประจําป  ๒๕๖๔   

และรางวลั popular vote   

ติดตามรายละเอียดไดท่ีที่ www.งานกาชาด.com        

หรือที่ Facebook : งานกาชาด Red Cross Fair 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๑ สนับสนนุนํ้าสะอาดใหกับโรงเรียนบานโกรกเดือนหา 

  
นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ สั่งการใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุน  

น้ําสะอาดใหกับโรงเรียนบานโกรกเดือนหา ซึ่งโรงเรียนตั้งอยูบริเวณพ้ืนที่ที่เปนเนินสูง ทําใหน้ําระบบประปาหมูบาน         

สงแรงดันน้ํามาไมถึง สงผลใหคณะครูและนักเรียนประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค ศูนยบรรเทาสาธารณภัย

กองบิน ๑ ไดนํารถบรรทุกน้ํา จํานวน ๒ คัน ใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน แจกจายน้ํา             

จํานวน  ๑๒,๐๐๐ ลิตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบานโกรกเดือนหา จังหวัดนครราชสีมา  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยั กองบิน ๔ ทําความสะอาดโรงเรียนหลังเกิดอุทกภัย 

   
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔ นํากําลังพลเขาชวยเหลือทําความสะอาด และขจัดคราบน้ํา พรอมทั้งเคลื่อนยาย จัดระเบียบสิ่งของเพ่ือเปนการ

ฟนฟูปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดฝนตกอยางตอเนื่อง และ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม   

ในการเปดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห)       

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 

   
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย  ธรรมธีรศร ี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ จัดขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ 

รวมบริจาคโลหิตใหกับภาคบริการโลหิตแหงชาติ ที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย ภายใตชื่อกิจกรรม “ทัพฟา รวมใจภักดิ์    

รักษสามัคค”ี เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔       

ณ อาคารภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา   

 
E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกจิการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


