
1. ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพงานสูงซึ่งตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญในงานอยางสูงมาก ในงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง คือ
 งานชางเขียน งานชางไมประณีต งานชางแกะสลัก งานชางมุก งานชางลาย
รดน้ํา งานชางโลหะ งานชางปน ชางหลอหุนและลาย งานชางกระจกและงาน
ชางปดทอง งานชางศิราภรณ  งานชางพุทธศิลปสถาปตย ซึ่งเปนงานชางท่ีมี
รายละเอียดประณีต สืบเนื่องทางวัฒนธรรมหรืองานศิลปประจําชาติ และ
ปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานชาง เชน  ธุรการชางหาขอมูลทางชาง ทํา
รายงานการประมาณการดานการชาง หรือปฏิบัติงานชางฝมือท่ีปฏิบัติในชาง
สิบหมู  
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพงานสูงมาก ยาก สลับซับซอน ซึ่งตองใชความรู 
ทักษะ ประสบการณ ฝมือ ความปราณีต และความชํานาญในงานอยางสูงมาก
 ในงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง คือ งานชางเขียน งานชางไม
ประณีต งานชางแกะสลัก งานชางมุก งานชางลายรดน้ํา งานชางโลหะ งาน
ชางปน ชางหลอหุนและลาย งานชางกระจกและงานชางปดทอง งานชางศิรา
ภรณ  งานชางพุทธศิลปสถาปตย ซึ่งเปนงานชางท่ีมีรายละเอียดประณีต 
สืบเนื่องทางวัฒนธรรมหรืองานศิลปประจําชาติ และปฏิบัติงานดานการ
สนับสนุนงานชาง เชน  ธุรการชางหาขอมูลทางชาง ทํารายงานการประมาณ
การดานการชาง หรือปฏิบัติงานชางฝมือท่ีปฏิบัติในชางสิบหมู  
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

2

4201 ผูฝกการใชเคร่ืองมือกล

1. ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพงานสูง ซึ่งตองใชความรู ประสบการณ และความ
ชํานาญอยางสูงมากในการฝกงานสนามในดานการใชเคร่ืองมือกล  การใชรถ
แทรกเตอรทุกชนิดและการบํารุงรักษาหรือปรับซอมเคร่ืองมือกลตางๆ
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

1

4. กลุมงานเทคนิคพิเศษ

หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

นายชางประณีตศิลป4101

4-1



หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

4301 ชางวิทยุการบิน

ปฏิบัติงานในหนาท่ีชางวิทยุการบิน ดังตอไปนี้
1.ตรวจทดลอง แกไข อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศ
ยานประจําอากาศยาน (AVIONICS) กอนและหลังทําการบินใหอยูในสภาพ
พรอมท่ีจะทําการบินไดในระยะตอไป
2.ตรวจซอมแกไข อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชางการเดินอากาศ
ประจําอากาศยาน (AVIONICS) เบ้ืองตนในพื้นท่ีปฏิบัติการ
3.ชวยเหลือใหคําแนะนะในการใชอุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสารและวิทยชุวยการ
เดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) แกนักบินและชางเครื่องบินเพื่อให
เกิดความปลอดภัยและใชอุปกรณดังกลาวไดอยางถูกตอง
4.ติดตั้งอุปกรณเคร่ืองสื่อสาร โทรคมนาคมภาคพื้นดินในการออกไป
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง เพื่อใชติดตอประสานงาน สงขาวสารการบินและอํานวย
ความสะดวกในการขึ้นลงของอากาศยาน ตลอดจนแจงการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายมายังสวนกลาง หรือศูนยควบคุมอากาศยาน
5.ศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาวิทยาการสมัยใหมดานอิเล็คโทรนิคส
และวิทยุการบินเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
6.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

1

4302 ชางอิเลคทรอนิคสการบิน

ปฏิบัติงานในหนาท่ีชางอิเลคทรอนิคสการบิน ดังตอไปนี้
1. ตรวจซอมปรับแตง บํารุงรักษา อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการ
เดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณอิเลคโทรนิคศ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสารใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการบิน
2. ตรวจซอมอุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศประจํา
อากาศยาน (AVIONICS) ตามระยะเวลาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการบิน
3. นําอุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสารและวิทยุชวยการเดินอากาศประจําอากาศยาน
 (AVIONICS) ท่ีตรวจซอมแกไขแลว ไปติดตั้งกับอากาศยานและปรับแตง
ในขณะบินทดสอบ เพื่อใหเกิดความถูกตองและปลอดภัยในขณะทําการบิน
4. ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมเกี่ยวกับ
อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศประจําอากาศยาน 
(AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณอิเลคโทรนิคสอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสาร
แกนักบินและชางเครื่องบิน
5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

1
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หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

4303 ผูควบคุมวิทยุสื่อสารการบิน

1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางอิเลคโทรนิคส
การบิน และหรือชางวิทยุการบิน
2. ใหคําปรึกษาแนะนําแกชางอิเลคโทรนิคสการบิน และหรือชางวิทยุการบิน 
ภายใตการบังคับบัญชา
3. ตรวจซอมปรับแตง บํารุงรักษา อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการ
เดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณอิเลคโทรนิคศ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสารใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการบิน
4. ตรวจซอมอุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศประจํา
อากาศยาน (AVIONICS) ตามระยะเวลาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการบิน
5. นําอุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสารและวิทยุชวยการเดินอากาศประจําอากาศยาน
 (AVIONICS) ท่ีตรวจซอมแกไขแลว ไปติดตั้งกับอากาศยานและปรับแตง
ในขณะบินทดสอบ เพื่อใหเกิดความถูกตองและปลอดภัยในขณะทําการบิน
6. ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมเกี่ยวกับ
อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศประจําอากาศยาน 
(AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณอิเลคโทรนิคสอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสาร
แกนักบินและชางเครื่องบิน
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

ปฏิบัติงานในหนาท่ีผูชวยชางเครื่องบิน ดังตอไปนี้
1.  รับผิดชอบอากาศยานที่ไดรับมอบหมาย โดยดําเนินการซอมบํารุงให
สามารถทําการบินไดตลอดเวลาและปลอดภัย
2.  ควบคุมดูแลอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหมีอุปกรณและชิ้นสวน
ประกอบอยูครบใหสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา
3.  ดําเนินการในการตรวจกอนบิน  ตรวจระหวางบิน  ตรวจหลังบิน  และ
ตรวจตามระยะเวลาของอากาศยานที่ไดรับมอบหมาย
4.  รับผิดชอบในการสงอากาศยานออกทําการบินและดูจนกวาอากาศยานจะ
ว่ิงขึ้นเพื่อทําการบินไปไดโดยสวัสดิภาพ  และนําอากาศยานเขาจอดในพื้นท่ีๆ
 ปลอดภัยตลอดเวลา
5.  รับผิดชอบในการลงเวลา  ขอขัดของและการแกไขในแบบฟอรมประวัติ
อากาศยานที่ไดรับมอบหมาย

6.  ทําหนาท่ีระวางน้ําหนักบรรทุกตามคําแนะนําของชางเครื่องบิน
7.  ใหความรวมมือแกชางเครื่องบิน  สารวัตรชาง  หัวหนาชางเครื่องบินใน
การปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยานและในดานอ่ืนๆ ตามความจําเปน

4304 1ผูชวยชางเครื่องบิน
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หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

ปฏิบัติงานในหนาท่ีชางเครื่องบิน ดังตอไปนี้
1.  รับผิดชอบอากาศยานที่ไดรับมอบหมาย โดยควบคุมและดําเนินการซอม
บํารุงใหสามารถทําการบินไดตลอดเวลาและปลอดภัย
2.  ควบคุมดูแลอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหมีอุปกรณและชิ้นสวน
ประกอบอยูครบ และสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา
3.  ควบคุมดูแลอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหมีการตรวจกอนบิน  ตรวจ
ระหวางบิน  ตรวจหลังบิน  และตรวจตามระยะเวลา
4.  รับผิดชอบและควบคุมในการสงอากาศยานและออกทําการบินและรับเขา
จอดในพ้ืนท่ีๆ ปลอดภัย
5.  รับผิดชอบและควบคุมใหมีการลงเวลาบิน  ขอขัดของและการแกไขใน
แบบฟอรมประวัติอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย

6.  ดําเนินการซอมอุปกรณและพัสดุการบินท่ีชํารุดท่ีสามารถทําการซอมได
เองใหกลับคืนสภาพพรอมท่ีจะใชงานไดใหม  โดยคําแนะนําของสารวัตรชาง
และหัวหนาชางเครื่องมือ
7.  ควบคุมการจัดระวางบรรทุกใหอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหสามารถทํา
การบินไดโดยปลอดภัย
8.  ทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนภารกิจ
การบินใหสําเร็จเรียบรอยและปลอดภัย
9.  ใหความรวมมือกับหัวหนาชางเครื่องบิน  สารวัตรชางและหัวหนาหนวย
การบินในการปฏิบัติงานการซอมบํารุงอากาศยานและในดานอ่ืนๆ ตามความ
จําเปน
10.  ทําหนาท่ีแทนหัวหนาชางเครื่องบินในเม่ือไดรับมอบหมาย

1.  ชวยหัวหนาชางเครื่องบินในการปกครองบังคับบัญชากําหนดหนาท่ีปฏิบัติ
ควบคุมและตรวจสอบผลงานในสายงานการซอมบํารุงอากาศยานและหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามระเบียบทางราชการ
2.  ชวยซอม  และบํารุงรักษาอากาศยาน  ติดตอประสานงานกับหนวย
ราชการอ่ืนท่ีมีลักษณะงานเหมือนกัน  เม่ือมีความจําเปนเกี่ยวกับปญหาการ
ซอมบํารุงอากาศยานของทางราชการ  และขอความรวมมือเกี่ยวกับอุปกรณ
การซอมอะไหล
3.  ชวยฝกอบรมวิชาการซอมบํารุงอากาศยานใหชางเครื่องบินเพื่อใหเกิด
ความรูความชํานาญใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3

4305

2

ชางเครื่องบิน
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หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

ปฏิบัติงานในหนาท่ีหัวหนาชางเครื่องบิน ดังตอไปนี้
1.  รับผิดชอบในการซอมบํารุงอากาศยาน (เคร่ืองบินและเคร่ืองเฮลิคอปเตอร
ใหอยูในสภาพทําการบินไดมากท่ีสุดและปลอดภัย)
2.  รับผิดชอบในการวางแผนจัดกําลัง  ทําแผนภูมิ  และกําหนดหนาท่ี
เจาหนาท่ีชางอากาศยานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการซอม
บํารุงอากาศยาน
3.  รับผิดชอบในการบังคับบัญชาควบคุมดูแลเจาหนาท่ีชางอากาศยาน
4.  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและเก็บรักษาครุภัณฑเคร่ืองมือเคร่ืองใชและ
อุปกรณตางๆ ของงานซอมบํารุงอากาศยานใหมีสภาพเรียบรอยพรอมท่ีใช
การไดอยางปลอดภัยอยูเสมอ

5.  รับผิดชอบในการจัดหา  ควบคุม  เก็บรักษาและการแกไขเกี่ยวกับระบบ
พัสดุการบิน  ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
6.  รับผิดชอบในการจัดหา  ควบคุม  เก็บรักษาและการแกไขเกี่ยวกับระบบ
หนังสือคูมือและเอกสารเทคนิคในการซอมบํารุงอากาศยาน
7.  รับผิดชอบในการแกไขดัดแปลง  เพิ่มเติมอากาศยานใหปลอดภัยและ
ทันสมัยอยูเสมอ  ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตอากาศยาน
8.  รับผิดชอบในการสงซอมอุปกรณและพัสดุการบินตางๆ ท่ีชํารุดใหกลับ
สภาพท่ีจะใชงานไดใหม
9.  รับผิดชอบในการฝกอบรมเจาหนาท่ีชางอากาศยานใหมีความรูความ
ชํานาญ  ความสามารถในการซอมบํารุงอากาศยานใหทันสมัยกับอากาศยาน
ท่ีไดรับมอบหมาย

10.  ใหคําแนะนําชี้แจงแกนักบินถึงการทํางานของอุปกรณตางๆ ในอากาศ
ยานและการปฏิบัติตออากาศยานใหถูกตองตามเทคนิค
11.  ติดตอประสานงานกับหัวหนาการบินอยางใกลชิด  เพื่อใหการซอมบํารุง
อากาศยานไดสนับสนุนภารกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมี
ประสิทธิภาพ

3/หัวหนาชางเครื่องบิน (ตอ)4305
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หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

1.  รับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบและใหคําแนะนําการปฏิบัติงานการ
ซอมบํารุงอากาศยานของเจาหนาท่ีชางใหถูกตองตามหลักวิชาการซอมบํารุง
อากาศยานของเจาหนาท่ีชางใหถูกตองตามหลักวิชาการและเทคนิค
2.  รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุการบินใหถูกตองตามหลักฐานและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ
3.  รับผิดชอบในการควบคุมทะเบียนอากาศยาน
4.  รับผิดชอบในการควบคุมเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของงานซอมบํารุง
อากาศยานและแกไขเพิ่มเติมใหทันสมัย
5.  รับผิดชอบในการรายงานยอดการซอมบํารุงอากาศยาน
6.  รับผิดชอบในการควบคุมอายุการใชงาน  อุปกรณตางๆ ของอากาศยาน

7.  ดําเนินการแกไขดัดแปลงอากาศยานใหปลอดภัยและทันสมัยยิ่งขึ้นตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต
8.  ทําหนาท่ีแทนหัวหนาชางเครื่องบินเม่ือไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานในหนาท่ีนักบิน ดังตอไปนี้
1.  ทําการบินตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.  รายงานขอขัดของและวิธีการแกไขเกี่ยวกับการบินใหฝายการบินทราบ

3

1.  ทําการบินและควบคุมบังคับบัญชานักบิน  สําหรับเคร่ืองบินท่ีใชนักบิน  2 
 คน  รวมถึงเจาหนาท่ีและชางอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบินท่ีตองปฏิบัติตามท่ี
ไดรับมอบหมาย
2.  เปนผูแทนของกรมศุลกากรในดานการบิน  ประสานงานกับหนวยบินอ่ืน
ในดานเทคนิคการบิน  ความปลอดภัยในการบิน  การจราจรทางอากาศ  
ระบบปองกันภัยทางอากาศและอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
3.  ใหคําแนะนําอบรมเทคนิคเร่ืองการบิน  หรือท่ีเกี่ยวกับการบินรวมถึง
เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

3/หัวหนา
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หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

ปฏิบัติงานในหนาท่ีผูควบคุมหนวยการบิน ดังตอไปนี้
1.  วางแผนการบินและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตางๆ 
2.  จัดทําคําสั่งเกี่ยวกับการฝกอบรมและการฝกนักบิน
3.  รวมมือและประสานงานกับเจาหนาท่ีของกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตรที่เกี่ยวของกับงานของ
กองบินเกษตร
4.  รวมดําเนินงานกับกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทําการ
สํารวจและปฏิบัติการปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ตลอดจนปฏิบัติการฝนหลวง
5.  ประสานงานและรวมดําเนินงานกับกรมปาไมในการสํารวจตรวจตรา
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม  ทําลายปา  การละเมิด
กฎหมายวาดวยวนอุทยานแหงชาติ และกฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา

6.  รวมมือกับกรมประมงทําการสํารวจหาแหลงปลาท้ังในทะเลและแหลงน้ําจืด
  ตลอดจนตรวจตราเพื่อปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายวาดวย
การประมง  และกฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
7.  ทําการสํารวจตรวจสภาพพื้นท่ีเพื่อใชเปนฐานบินสําหรับปฏิบัติงานตาม
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
8.  รวมปฏิบัติงานกับกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยการ
ลําเลียงขนสงพันธุสัตวน้ํา  พันธุพืช  อาหารสัตว  เชื้อผสมเทียม  วัคซีน  
เซรุม  และอ่ืนๆ ในกรณีเรงดวนและฉุกเฉิน
9.  วางแผนและจัดทําสถิติ  ระเบียบปฏิบัติการบิน  นิรภัยการบินใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในดานการบินเกษตรใหทันสมัย
10.  วางแผนและรวมมือใหดานการถายภาพทางพื้นดินและทางอากาศใน
งานท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร

11.  วางแผนมาตรการทําการบูรณะเคร่ืองมือเคร่ืองใชของนักบินใหอยูใน
สภาพปลอดภัย
12.  ทําการขนสงเคลื่อนยายอุปกรณตางๆ ของอากาศยานเมื่อออกปฏิบัติการ
13.  วางแผนและควบคุมการจัดวางน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานตามจุดตางๆ 
ในเม่ืออากาศยานออกไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
14.  รวมมือประสานงานกับสวนราชการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการใชอากาศยาน
15.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ โดยใชอากาศยานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย
16.  ควบคุมดูแลและจัดหาแผนท่ีในการเดินอากาศใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
และเพียงพอกับการใชงาน
17.  ควบคุมดูแลบังคับบัญชานักบิน  ชางเครื่องบิน  เจาหนาท่ีวิทยุสื่อสาร

3/หัวหนา4308 ผูควบคุมหนวยการบิน
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