
4101 นายชางประณีตศิลป

1. ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงานสูงซ่ึงตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญในงานอยางสูงมาก ในงานอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
คือ งานชางเขียน งานชางไมประณีต งานชางแกะสลัก งานชางมุก งานชาง
ลายรดน้ํา งานชางโลหะ งานชางปน ชางหลอหุนและลาย งานชางกระจก
และงานชางปดทอง งานชางศิราภรณ  งานชางพุทธศิลปสถาปตย ซ่ึงเปน
งานชางที่มีรายละเอียดประณีต สืบเน่ืองทางวัฒนธรรมหรืองานศิลปประจํา
ชาติ และปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานชาง เชน  ธุรการชางหาขอมูลทาง
ชาง ทํารายงานการประมาณการดานการชาง หรือปฏิบัติงานชางฝมือที่
ปฏิบัติในชางสิบหมู  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

4201 ผูฝกการใชเคร่ืองมือกล

1. ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงานสูง ซ่ึงตองใชความรู ประสบการณ และความ
ชํานาญอยางสูงมากในการฝกงานสนามในดานการใชเคร่ืองมือกล  การใช
รถแทรกเตอรทุกชนิดและการบํารุงรักษาหรือปรับซอมเครื่องมือกลตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

4202 ชางอิเลคทรอนิคสการบิน

ปฏิบัติงานในหนาที่ชางอิเลคทรอนิคสการบิน ดังตอไปน้ี
1. ตรวจซอมปรับแตง บํารุงรักษา อุปกรณเคร่ืองวิทยุส่ือสาร และวิทยุชวย
การเดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณอิเลคโทร
นิคศอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการส่ือสารใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการบิน
2. ตรวจซอมอุปกรณเคร่ืองวิทยุส่ือสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศประจํา
อากาศยาน (AVIONICS) ตามระยะเวลาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการบิน
3. นําอุปกรณเคร่ืองวิทยุส่ือสารและวิทยุชวยการเดินอากาศประจําอากาศ
ยาน (AVIONICS) ที่ตรวจซอมแกไขแลว ไปติดตั้งกับอากาศยานและ
ปรับแตงในขณะบินทดสอบ เพื่อใหเกิดความถูกตองและปลอดภัยในขณะทํา
การบิน
4. ในคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม
เก่ียวกับอุปกรณเคร่ืองวิทยุส่ือสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศประจํา
อากาศยาน (AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณอิเลคโทรนิคสอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ
กับการส่ือสารแกนักบินและชางเครื่องบิน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

รหัส

4. กลุมงานเทคนิคพิเศษ

หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับ
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รหัส หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับ

4301 ชางวิทยุการบิน

ปฏิบัติงานในหนาที่ชางวิทยุการบิน ดังตอไปน้ี
1.ตรวจทดลอง แกไข อุปกรณเคร่ืองวิทยุส่ือสาร และวิทยุชวยการ
เดินอากาศยานประจําอากาศยาน (AVIONICS) กอนและหลังทําการบินให
อยูในสภาพพรอมที่จะทําการบินไดในระยะตอไป
2.ตรวจซอมแกไข อุปกรณเคร่ืองวิทยุส่ือสาร และวิทยุชางการเดินอากาศ
ประจําอากาศยาน (AVIONICS) เบื้องตนในพื้นที่ปฏิบัติการ
3.ชวยเหลือใหคําแนะนะในการใชอุปกรณเคร่ืองวิทยุส่ือสารและวิทยุชวยการ
เดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) แกนักบินและชางเครื่องบิน
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและใชอุปกรณดังกลาวไดอยางถูกตอง
4.ติดตั้งอุปกรณเคร่ืองส่ือสาร โทรคมนาคมภาคพื้นดินในการออกไป
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง เพื่อใชติดตอประสานงาน สงขาวสารการบินและอํานวย
ความสะดวกในการขึ้นลงของอากาศยาน ตลอดจนแจงการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายมายังสวนกลาง หรือศูนยควบคุมอากาศยาน
5.ศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาวิทยาการสมัยใหมดานอิเล็คโทรนิคส
และวิทยุการบินเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

ปฏิบัติงานในหนาที่ผูชวยชางเครื่องบิน ดังตอไปน้ี
1.  รับผิดชอบอากาศยานที่ไดรับมอบหมาย โดยดําเนินการซอมบํารุงให
สามารถทําการบินไดตลอดเวลาและปลอดภัย
2.  ควบคุมดูแลอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหมีอุปกรณและชิ้นสวน
ประกอบอยูครบใหสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา
3.  ดําเนินการในการตรวจกอนบิน  ตรวจระหวางบิน  ตรวจหลังบิน  และ
ตรวจตามระยะเวลาของอากาศยานที่ไดรับมอบหมาย
4.  รับผิดชอบในการสงอากาศยานออกทําการบินและดูจนกวาอากาศยาน
จะวิ่งขึ้นเพื่อทําการบินไปไดโดยสวัสดิภาพ  และนําอากาศยานเขาจอดใน
พื้นที่ๆ ปลอดภัยตลอดเวลา
5.  รับผิดชอบในการลงเวลา  ขอขัดของและการแกไขในแบบฟอรมประวัติ
อากาศยานที่ไดรับมอบหมาย

6.  ทําหนาที่ระวางนํ้าหนักบรรทุกตามคําแนะนําของชางเครื่องบิน
7.  ใหความรวมมือแกชางเครื่องบิน  สารวัตรชาง  หัวหนาชางเครื่องบินใน
การปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยานและในดานอ่ืนๆ ตามความจําเปน

ผูชวยชางเครื่องบิน 14302
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รหัส หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับ

ปฏิบัติงานในหนาที่ชางเครื่องบิน ดังตอไปน้ี
1.  รับผิดชอบอากาศยานที่ไดรับมอบหมาย โดยควบคุมและดําเนินการ
ซอมบํารุงใหสามารถทําการบินไดตลอดเวลาและปลอดภัย
2.  ควบคุมดูแลอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหมีอุปกรณและชิ้นสวน
ประกอบอยูครบ และสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา
3.  ควบคุมดูแลอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหมีการตรวจกอนบิน  ตรวจ
ระหวางบิน  ตรวจหลังบิน  และตรวจตามระยะเวลา
4.  รับผิดชอบและควบคุมในการสงอากาศยานและออกทําการบินและรับเขา
จอดในพื้นที่ๆ ปลอดภัย
5.  รับผิดชอบและควบคุมใหมีการลงเวลาบิน  ขอขัดของและการไขใน
แบบฟอรมประวัติอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย

6.  ดําเนินการซอมอุปกรณและพัสดุการบินที่ชํารุดที่สามารถทําการซอมได
เองใหกลับคืนสภาพพรอมที่จะใชงานไดใหม  โดยคําแนะนําของสารวัตรชาง
และหัวหนาชางเครื่องมือ
7.  ควบคุมการจัดระวางบรรทุกใหอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหสามารถ
ทําการบินไดโดยปลอดภัย
8.  ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของเพื่อสนับสนุนภารกิจ
การบินใหสําเร็จเรียบรอยและปลอดภัย
9.  ใหความรวมมือกับหัวหนาชางเครื่องบิน  สารวัตรชางและหัวหนาหนวย
การบินในการปฏิบัติงานการซอมบํารุงอากาศยานและในดานอ่ืนๆ ตาม
ความจําเปน
10.  ทําหนาที่แทนหัวหนาชางเครื่องบินในเมื่อไดรับมอบหมาย

ชางเครื่องบิน4303 2
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รหัส หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับ

ปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาชางเครื่องบิน ดังตอไปน้ี
1.  รับผิดชอบในการซอมบํารุงอากาศยาน (เคร่ืองบินและเครื่อง
เฮลิคอปเตอรใหอยูในสภาพทําการบินไดมากที่สุดและปลอดภัย)
2.  รับผิดชอบในการวางแผนจัดกําลัง  ทําแผนภูมิ  และกําหนดหนาที่
เจาหนาที่ชางอากาศยานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการซอม
บํารุงอากาศยาน
3.  รับผิดชอบในการบังคับบัญชาควบคุมดูแลเจาหนาที่ชางอากาศยาน
4.  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและเก็บรักษาครุภัณฑเคร่ืองมือเคร่ืองใช
และอุปกรณตางๆ ของงานซอมบํารุงอากาศยานใหมีสภาพเรียบรอยพรอมที่
ใชการไดอยางปลอดภัยอยูเสมอ

5.  รับผิดชอบในการจัดหา  ควบคุม  เก็บรักษาและการแกไขเกี่ยวกับระบบ
พัสดุการบิน  ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน
6.  รับผิดชอบในการจัดหา  ควบคุม  เก็บรักษาและการแกไขเกี่ยวกับระบบ
หนังสือคูมือและเอกสารเทคนิคในการซอมบํารุงอากาศยาน
7.  รับผิดชอบในการแกไขดัดแปลง  เพิ่มเติมอากาศยานใหปลอดภัยและ
ทันสมัยอยูเสมอ  ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตอากาศยาน
8.  รับผิดชอบในการสงซอมอุปกรณและพัสดุการบินตางๆ ที่ชํารุดใหกลับ
สภาพที่จะใชงานไดใหม
9.  รับผิดชอบในการฝกอบรมเจาหนาที่ชางอากาศยานใหมีความรูความ
ชํานาญ  ความสามารถในการซอมบํารุงอากาศยานใหทันสมัยกับอากาศ
ยานที่ไดรับมอบหมาย

10.  ใหคําแนะนําชี้แจงแกนักบินถึงการทํางานของอุปกรณตางๆ ในอากาศ
ยานและการปฏิบัติตออากาศยานใหถูกตองตามเทคนิค
11.  ติดตอประสานงานกับหัวหนาการบินอยางใกลชิด  เพื่อใหการซอม
บํารุงอากาศยานไดสนับสนุนภารกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมี
ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานในหนาที่นักบิน ดังตอไปน้ี
1.  ทําการบินตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.  รายงานขอขัดของและวิธีการแกไขเกี่ยวกับการบินใหฝายการบินทราบ

3

1.  ทําการบินและควบคุมบังคับบัญชานักบิน  สําหรับเคร่ืองบินที่ใชนักบิน  
2  คน  รวมถึงเจาหนาที่และชางอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการบินที่ตองปฏิบัติ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.  เปนผูแทนของกรมศุลกากรในดานการบิน  ประสานงานกับหนวยบินอ่ืน
ในดานเทคนิคการบิน  ความปลอดภัยในการบิน  การจราจรทางอากาศ  
ระบบปองกันภัยทางอากาศและอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.  ใหคําแนะนําอบรมเทคนิคเร่ืองการบิน  หรือที่เก่ียวกับการบินรวมถึง
เจาหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ

3/หัวหนา

นักบิน4304

ชางเครื่องบิน (ตอ)4303 2/หัวหนา
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รหัส หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับ

ปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาหนวยการบิน ดังตอไปน้ี
1.  วางแผนการบินและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตางๆ 
2.  จัดทําคําส่ังเกี่ยวกับการฝกอบรมและการฝกนักบิน
3.  รวมมือและประสานงานกับเจาหนาที่ของกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตรที่เก่ียวของกับงานของ
กองบินเกษตร
4.  รวมดําเนินงานกับกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทํา
การสํารวจและปฏิบัติการปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ตลอดจนปฏิบัติการฝน
หลวง
5.  ประสานงานและรวมดําเนินงานกับกรมปาไมในการสํารวจตรวจตรา
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม  ทําลายปา  การละเมิด
กฎหมายวาดวยวนอุทยานแหงชาติ และกฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา

6.  รวมมือกับกรมประมงทําการสํารวจหาแหลงปลาทั้งในทะเลและแหลงนํ้า
จืด  ตลอดจนตรวจตราเพื่อปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายวา
ดวยการประมง  และกฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
7.  ทําการสํารวจตรวจสภาพพื้นที่เพื่อใชเปนฐานบินสําหรับปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
8.  รวมปฏิบัติงานกับกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณโดย
การลําเลียงขนสงพันธุสัตวนํ้า  พันธุพืช  อาหารสัตว  เชื้อผสมเทียม  วัคซีน 
 เซรุม  และอ่ืนๆ ในกรณีเรงดวนและฉุกเฉิน
9.  วางแผนและจัดทําสถิติ  ระเบียบปฏิบัติการบิน  นิรภัยการบินให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในดานการบินเกษตรใหทันสมัย
10.  วางแผนและรวมมือใหดานการถายภาพทางพื้นดินและทางอากาศใน
งานที่เก่ียวของกับการเกษตร

11.  วางแผนมาตรการทําการบูรณะเคร่ืองมือเคร่ืองใชของนักบินใหอยูใน
สภาพปลอดภัย
12.  ทําการขนสงเคล่ือนยายอุปกรณตางๆ ของอากาศยานเมื่อออก
ปฏิบัติการ
13.  วางแผนและควบคุมการจัดวางน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานตามจุดตางๆ 
ในเมื่ออากาศยานออกไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
14.  รวมมือประสานงานกับสวนราชการอื่นๆ ที่เก่ียวกับการใชอากาศยาน
15.  ปฏิบัติงานอื่นๆ โดยใชอากาศยานตามคําส่ังที่ไดรับมอบหมาย
16.  ควบคุมดูแลและจัดหาแผนที่ในการเดินอากาศใหอยูในสภาพที่
ปลอดภัยและเพียงพอกับการใชงาน
17.  ควบคุมดูแลบังคับบัญชานักบิน  ชางเครื่องบิน  เจาหนาที่วิทยุส่ือสาร
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