
ผลการปฏิบัติงาน ศทบ.ยศ.ทอ. 
ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ 



สถิติการปฏิบัติภารกิจการทดสอบบุคคล  
ปีงบประมาณ ๖๑ 

      - ความถนัด   ๒,๗๑๗  คน  
   - วิภาววิสัย       ๕,๑๐๖  คน 
     รวม   ๗,๘๒๓  คน  





ผลการปฏิบัติงานเดือน พ.ย.๖๐ 
- ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ติดตามผลทดสอบ ณ รร.การบิน และ บน.๒ 
เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ. 

ทดสอบ นตท.ปี๑ 

คัดเลือก ศบ.ทร. 



ผลการปฏิบัติงานเดือน  ธ.ค.๖๐ 
- ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ติดตามผลทดสอบของ นบ.ช่วงฝึกบินพร้อมรบ บน.๔๖ 



ผลการปฏิบัติงานเดือน  ม.ค.๖๑ 
- ส าเร็จตามเป้าหมาย 

จัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ท าหน้าที่สัมภาษณ์ของ ทอ. 



ผลการปฏิบัติงานเดือน  มี.ค.๖๑ 
- ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ทดสอบเพื่อคัดเลอืก  นตท.ในส่วนของ ทอ.  และ นจอ. 



ผลการปฏิบัติงานเดือน  เม.ย.๖๑ 
- ส าเร็จตามเป้าหมาย 

งานคัดเลือกนักบินหญิง ปี๖๑ ทดสอบวิภาววิสัย นตท.ปี๑ (ทบ. ทร. ตร.) 

บรรยาย สถาบันการบิน ม.รังสิต งานพัฒนาหน่วย 



ผลการปฏิบัติงานเดือน  พ.ค.๖๑ 
- ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ติดตามผลทดสอบของ นบ.ช่วงฝึกบินพร้อมรบ ฝูง.๒๑๑ บน.๒๑  

ทดสอบคัดเลือก นพอ. ปี๖๑ 



ผลการปฏิบัติงานเดือน ก.ค.๖๑ 
- เรียบร้อยตามแผน 

ทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ สป. 



ผลการปฏิบัติงานเดือน ส.ค.๖๑ 
- เรียบร้อยตามแผน 

การทดสอบ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ศบ.ของ ทอ. ประจ าปี ๖๒ 



งานพัฒนาการทดสอบ 
-  ปรับปรุงแบบทดสอบความถนัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
-  วิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามผลทดสอบของ ศบ.และ นบ. ช่วงฝึกบินพร้อมรบ    

เพ่ือพัฒนากระบวนการคัดเลือก ศบ.ทอ. ตลอดจนการคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทอ. 

   

พลเรือน นตท.(ทอ.) นนอ. ศบ. นักบิน ทอ. 



3 
 

งานพัฒนาบุคลากร  
ฝึกก าลังพลใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานทดสอบความถนัดและวิภาววิสยั 



3 
 

งานพัฒนาบุคลากร 
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ ทอ.   

นายทหาร 
ชั้นผู้บังคับฝูง 

นายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด 

ฝึกงานในหน้าที่สายวิทยาการ 
การศึกษาและการฝึก 

นายทหารประทวน 
ชั้นพันจ่าอากาศ 

เจ้าหน้าที ่
สารบรรณ 

เจ้าหน้าที่ 
นิรภัย 

การจัดการ 
ระบบเครือข่ายและพัฒนา 

เว็บแอปพลิเคช่ัน 
ครูทหาร 

ชั้นประทวน 

นายทหารประทวน 



3 
 

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย ICT 

ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบ OMR รุ่นใหม่ 

พัฒนาระบบ Auto BACK UP ส ารองข้อมูลอัตโนมัต ิ



3 
 

การพัฒนาหน่วย 

เสริมสร้างพฤติกรรม Behavior 

สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 

เวทีพูดคุยในเรื่องงาน 

แบ่งปันและเรียนรู้ในองคก์ร 

เป้าหมาย  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ที่ทันสมัย 

เสริมสร้างฐานข้อมูล IT เพื่อการปฏิบัติงาน 
แบบ NCO ที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคง จัดการความรู้ KM ตามระบบปฏิบัติงาน 



 งานพัฒนาระบบราชการ 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด : ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 
  การเสริมสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ 

ผลการปฏิบัติ  
 -  ผู้รับการทดสอบได้รับความเสมอภาค เท่าเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่มีร้องเรียน 
 -  ข้าราชการ ศทบ.ฯ มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยสร้างความยุติธรรมในสังคม  
 -  ยึดม่ันค่านิยมในการทดสอบบุคคล คือ กัลยาณมิตร จิตบริการ 
 -  ป้องกันการทุจริตในการทดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ตามมาตรฐานควบคุมการทดสอบ 
 -  เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ ศทบ.ฯ และการทดสอบบุคคลของ ทอ. 



การก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ด้านสังคมและสิง่แวดลอ้ม :  จัดกิจกรรม ๕ ส.  จัดสภาพแวดล้อมภายใน ศทบ.ฯ ให้

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและช่วยประหยัดทรัพยากร 

   ห้องเอนกประสงค์ :  ประชุมหน่วย หารือ  เลี้ยงรับรอง  พักผ่อน  สันทนาการ ทานอาหาร 

   ลานเอนกประสงค์ :  รวมพล ชี้แจง  ฝึกแถว  ต้อนรับ ลงทะเบียน  พิธีการ  ออกก าลัง 



การก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ด้านการประหยัดพลงังาน รักษาสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติตามมาตรการใช้สาธารณูปโภค

และพลังงานของ ทอ. ได้แก่ การใช้กระแสไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟส่องสว่าง 
อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ าประปา  รวมถึงบริหารจัดการขยะในส านักงาน 



การก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

ด้านป้องกันปัญหายาเสพติด :  ก าลังพลทุกคนรักษาสัตย์ปฏิญาณต้านภัยยาเสพติด และ
ผ่านการสุ่มตรวจคัดกรองการเสพยา 



การก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ด้านการให้บริการด้วยความโปร่งใส สุจริต : ปฏิบัติตามมาตรฐานถูกต้องตามหลัก

วิชาการวัดและประเมินผล  มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ไม่มีข้อขัดข้อง
และข้อร้องเรียน  



งานพัฒนาองค์กร 
 พัฒนา Website ของ ศทบ.ฯ  
 ตามแนวทางมาตรฐานของ ทอ. 
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
   



งานนิรภัยภาคพื้น 
• สัมมนาปฏิบัติการ  สร้างความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติขณะอยู่ในส านักงาน 

ภัยแผ่นดินไหว 



งานนิรภัยภาคพื้น 
• ฝึกซ้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  สาธิตและฝึกดับเพลิง 



 การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๖๒ 
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน เพื่อเตรียมออกค าสั่งแต่งตั้ง 



ผลการปฏิบัติงาน ศทบ.ยศ.ทอ. 
ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ 


