๑๖๗
(ฐ) กองบินตํารวจ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) รับรองบุคคลสําคัญที่ไปราชการกับอากาศยาน
๑๕) ติดตอรวบรวมประมวลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
กองบินตํารวจ
๑๖) ติดตอรวบรวมขาวอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความ
ปลอดภัยทางการบิน
๑๗) ทําการวิเคราะหขาว และรวบรวมขาวเพื่อแจงใหนักบินและหนวยงาน
ในสวนภูมิภาคไดรับทราบ
๑๘) เก็บและควบคุมการเบิกจายแผนที่ทางอากาศของกองบินตํารวจ
๑๙) ทําการถายภาพทางอากาศเพื่อประกอบการปฏิบัติงานในการสนับสนุน
ทางอากาศ
๒๐) ลาง อัด ขยายภาพ และแปลความหมายของภาพถายทางอากาศเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติงานสนับสนุนทางอากาศ
๒๑) เก็บและรักษาอุปกรณตาง ๆ ในการถายภาพ

๑๖๘
๒๒) ทําการติดตอรับ – สงขาวสารทางวิทยุประจําวันระหวางกองบินตํารวจกับ
หนวยงานในสวนภูมภิ าค
๒๓) ทําการติดตอรับ – สงขาวกับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรที่ออกปฏิบัติการ
ในอากาศ
๒๔) ทําการติดตอรับ – สงขาวทางวิทยุกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
กองบินตํารวจ เชน กองตํารวจสื่อสาร ศูนยสื่อสารของกองทัพอากาศ และหอบังคับการบิน เปนตน
๒๕) จัดการฝกอบรมพนักงานวิทยุและชางวิทยุกอนที่จะสงออกปฏิบัติการ
ประจําตามหนวยงานในสวนภูมิภาค
๒๖) ปฏิบัติหนาทีพ่ นักงานวิทยุบนอากาศยาน
๒๗) ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจรทางอากาศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒๘) ปฏิบัติหนาที่ชดุ สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อควบคุมการจราจรทางอากาศ
๒๙) ฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
๓๐) วางแผนในการใชเครื่องบินและเฮลิคอปเตอรในการปราบปราม
ผูกอการราย โดยการพิจารณาคําขอใชเครื่องบินประกอบกับพิจารณาสถานการณเพื่อการกําหนดแผนการใช
เครื่องบินใหถกู ตองและเหมาะสมตามภารกิจ และปฏิบตั ิการบินสนับสนุนทางอากาศยาน
๓๑) เสนอแผนการเกี่ยวกับการขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศในดานที่
เกี่ยวกับการบิน เชน เครื่องบินและอุปกรณตาง ๆ ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เปนตน
๓๒) จัดทําแผนปฏิบัติการดานการบิน
๓๓) รวบรวมขอมูลทางสถิติการบิน
๓๔) เก็บและรวบรวมรายงานการปฏิบัติงานของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร
ตลอดทั้งผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของกองบินตํารวจ เพือ่ ประโยชนในทางสถิติประกอบการวางแผน
ปฏิบัติงาน การประเมินผล และการทํารายงานประจําป
๓๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร เพื่อประโยชน
ในการปรับปรุงและการปฏิบตั ิงานใหถูกตองเหมาะสมตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๖) ศึกษา คนควา และปฏิบัติการบินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบิน
ทั้งภาคอากาศและภาคพืน้
๓๗) ฝกอบรมและเผยแพรความรูด านนิรภัยการบินแกนักบินและชาง
๓๘) ดําเนินการในการคนหาและกูภยั เมื่อมีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ โดยการ
แจงไปยังเขตปฏิบัติการที่อยูใกลที่สุดใหเปนเจาหนาที่ดาํ เนินการคนหาและกูภ ัย หรือขอกําลังความชวยเหลือ
จากนักบินและกองกํากับการตาง ๆ เพื่อการคนหาและกูภ ัย
๓๙) จัดกําลังนักโดดรมเพื่อสงปฏิบัติการโดดรมลงทําการชวยเหลือผูประสบภัย
ตลอดจนทําการกูภัยจนกวาจะเสร็จภารกิจ

๑๖๙
๔๐) ดําเนินการในการตรวจสอบอุบัติเหตุเกีย่ วกับการบินหรือการชาง เชน
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เปนตน
๔๑) จัดกําลังนักโดดรมออกปฏิบัติการชวยเหลืออากาศยานประสบภัย และ
ทําการกูภยั โดยทําการโดดรมลงในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
๔๒) จัดวางกําลังออกรักษาการณที่ตั้งกองบินตํารวจในสวนกลางที่เก็บเครื่องบิน
และเฮลิคอปเตอรทุกแหง และประจํากองรักษาการณภายใน
๔๓) ตรวจตราระวังรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ตั้งกองบินตํารวจ
๔๔) ดําเนินการวางแผนปองกันการกอวินาศกรรมและจารกรรมแกฐานที่ตั้ง
หนวยบินทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
๔๕) พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ
การเคลื่อนยายกําลังและการจัดฐานที่ตั้งปฏิบัติงานของหนวยบิน เพือ่ ประโยชนในการปองกันระวังรักษา
ความปลอดภัย
๔๖) จัดหา เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจายอาวุธยุทธภัณฑตาง ๆ ของ
กองบินตํารวจ รวมทั้งดําเนินการซอมและการรักษาความสะอาด
๔๗) รับผิดชอบในการฝกซอมยิงเปาดวยกระสุนจริงแกขาราชการตํารวจ
ในสังกัด
๔๘) จัดเตรียมกําลังเตรียมพรอมเพื่อออกปฏิบัติการโดดรมลงทําการกูภยั และ
ชวยเหลืออากาศยานประสบภัย ตลอดจนการเตรียมพรอมเพื่อรวมปฏิบัติงานโดยโดดรมลงเสริมกําลัง
ปราบปรามรวมกับหนวยอืน่ เมื่อจําเปน
๔๙) เสริมกําลังนักโดดรมออกปฏิบัติการรวมกับหนวยตาง ๆ ในการปราบปราม
ผูกอการรายหรือผูกระทําผิดกฎหมายในกรณีที่มีการรองขอจากหนวยอื่น
๕๐) ดําเนินการดับเพลิงอาคาร สถานที่ และอากาศยานของกองบินตํารวจ เมื่อมี
เหตุเพลิงไหม
๕๑) จัดหาและควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิงและ
รถดับเพลิง
๕๒) เตรียมพรอมในการปองกันอัคคีภัยตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๕๓) ฝกซอมเพื่อความพรอมเพรียงและความรวดเร็วในการดับเพลิง
๕๔) จัดหา เก็บรักษา เบิกจายยาและเวชภัณฑ
๕๕) ปองกัน ควบคุม กําจัดสัตวพาหะนําโรค
๕๖) รับผิดชอบการสงกลับสายการแพทย
๕๗) งานปรับปรุง พัฒนา และวางระบบการสรรหาบุคลากรดานการบินและ
อากาศยาน

๑๗๐
๕๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๕๙) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๖๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายสนับสนุน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานฝกอบรม
จัดหาและสงซอมอะไหลพัสดุและอุปกรณอากาศยาน สนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน ดําเนินการดาน
คลังพัสดุอากาศยาน การทดสอบ การบินทดสอบ การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ เก็บรักษาและควบคุม
การเบิกจายอะไหล พัสดุ และอุปกรณอากาศยาน จัดทําบัญชีอากาศยานและพัสดุอากาศยาน ดําเนินการดาน
งานยานพาหนะเกีย่ วกับการขนสงทุกประเภทในกองบินตํารวจ ดําเนินการดานน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่น
และไข สําหรับใชกับอากาศยาน ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานนําสารและพลขับ
๓) งานประชาสัมพันธ
๔) งานวางแผน จัดทําหลักสูตร และฝกอบรมขาราชการตํารวจในฝาย
สนับสนุนใหมีความรูความเขาใจในงานคลังพัสดุอากาศยาน งานจัดหา งานสงซอม งานดานเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น และงานยานพาหนะทางภาคพืน้
๕) งานติดตามประเมินผลการจัดฝกอบรม
๖) ดําเนินการจัดหาอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน รวมทั้งบริภณ
ั ฑ
เครื่องมือเครื่องใชในการซอมบํารุงอากาศยานและอุปกรณตาง ๆ จากแหลงผลิตในประเทศ เพื่อใชสนับสนุน
การซอมบํารุงอากาศยาน
๗) ดําเนินการจัดหาอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณตา ง ๆ จากแหลงผลิตในตางประเทศ เพื่อใชสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยานในกรณี
ที่ไมสามารถจัดหาไดภายในประเทศ
๘) ประสานงานและดําเนินการดานพิธีการศุลกากร
๙) ดําเนินการรับพัสดุตามวิธีการของการทาอากาศยาน การทาเรือ และ
หนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนําของเขาจากตางประเทศ
๑๐) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับคุณภาพสถิติของการจัดหาพัสดุและอุปกรณ
อากาศยาน
๑๑) ดําเนินการจัดสงอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน รวมทั้งบริภัณฑ
เครื่องมือเครื่องใชในการซอมบํารุงอากาศยานไปยังแหลงซอมในประเทศ เพื่อใชสนับสนุนการซอมบํารุง
อากาศยาน

๑๗๑
๑๒) ดําเนินการจัดสงอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน รวมทั้งบริภณ
ั ฑ
เครื่องมือเครื่องใชในการซอมบํารุงอากาศยานไปยังแหลงซอมตางประเทศ เพื่อใชสนับสนุนการซอมบํารุง
อากาศยาน
๑๓) ประสานงานและดําเนินการดานพิธีการศุลกากร ดําเนินการรับ – สงพัสดุ
ตามวิธีการของการทาอากาศยาน การทาเรือ และหนวยราชการอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อนําของออกและของเขา
จากตางประเทศ
๑๔) ดําเนินการวางแผนการสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน ประสานการ
เบิกจายงบประมาณในสวนของการซอมบํารุงอากาศยาน
๑๕) ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการซอมบํารุงอากาศยาน ตลอดจน
งบประมาณอืน่ ๆ ที่ไดรับโอนจากหนวยงานตาง ๆ เนื่องจากการใชอากาศยานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๖) ประเมินผลดานการซอมบํารุงอากาศยาน
๑๗) ตรวจสอบบัญชีคุม ควบคุมคุณภาพพัสดุและอุปกรณอากาศยาน
๑๘) พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับการจําหนายพัสดุและอุปกรณอากาศยาน
๑๙) การทดสอบ การบินทดสอบ การตรวจสอบอะไหล พัสดุและอุปกรณ
อากาศยาน
๒๐) การควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา ควบคุม ดูแลการเบิกจายอะไหล พัสดุและ
อุปกรณอากาศยาน
๒๑) จัดทําบัญชีคุมอากาศยาน อะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยานตาง ๆ
ตามแบบของทางราชการและตามระบบสากล
๒๒) ลงรายการพัสดุในบัตรแสดงรายการหรือในเครื่องเก็บขอมูล
๒๓) จัดพลขับสนับสนุนการขนสงทางภาคพื้นทุกประเภท
๒๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการขนสงดวยยานยนตและยานพาหนะทุกประเภท
ทั่วราชอาณาจักร
๒๕) จัดทําสถิติเกี่ยวกับการขนสง
๒๖) ประมาณการใชจายในการขนสงเพื่อจัดทํางบประมาณประจําป
๒๗) ควบคุม ดูแล เก็บรักษายานพาหนะ และการนําออกไปใช
๒๘) ควบคุมการเบิกจาย การใชนา้ํ มันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข ตลอดจน
อะไหลและอุปกรณสําหรับยานพาหนะ
๒๙) จัดหาอะไหลและอุปกรณสําหรับยานพาหนะภาคพืน้
๓๐) ซอมบํารุงรักษาสภาพของยานพาหนะใหเปนไปตามเกณฑอายุการใชงาน
สําหรับยานพาหนะแตละประเภท

๑๗๒
๓๑) ลงประวัตยิ านพาหนะเพื่อใหการซอมบํารุงและการใชงานเปนไปตาม
หลักเกณฑทางวิทยาการ
๓๒) งานจัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัตยิ านพาหนะ
๓๓) ควบคุมประวัติการใชงานของยานพาหนะ พัสดุ อะไหล และอุปกรณตา ง ๆ
๓๔) จัดทําบัญชีรับ – จายการจําหนายพัสดุ ยานพาหนะ ตลอดจนตรวจสอบ
เอกสารใบสําคัญการเบิกจายเงิน
๓๕) จัดหาน้ํามันเชือ้ เพลิง หลอลื่นและไขสําหรับใชกับอากาศยาน ยานพาหนะ
รวมทั้งภาชนะที่ใชบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตาง ๆ
๓๖) ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคาน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข คาระวาง
บรรทุกขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตาง ๆ เพื่อเบิกจาย
๓๗) จัดทําสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข เพื่อเปนขอมูลในการ
จัดหา
๓๘) ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไขที่จัดซื้อใหเปนไปตาม
มาตรฐาน
๓๙) ควบคุม ดูแลการเก็บรักษา การใชจายเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง ภาชนะทีใ่ ช
บรรจุเชื้อเพลิง ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในระบบควบคุมคุณภาพ
๔๐) ตรวจสอบบัญชีการรับ – จายน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข
๔๑) ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําบัญชีเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข
๔๒) ควบคุมการบรรจุ การนําสง การใชน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข
๔๓) ดูแลรักษารถยนต เติมเชื้อเพลิง ภาชนะทีใ่ ชบรรจุเชื้อเพลิง และอุปกรณ
การจายน้าํ มันเชื้อเพลิง
๔๔) ดําเนินการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไขไปสํารองใชงานตามจุด
ตาง ๆ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
๔๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานการบิน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) จัดกําลังนักบินและอากาศยานเขาเปนฝูงบิน
๒) จัดนักบินและพนักงานตอนรับบนอากาศยานและอากาศยานปฏิบัติหนาที่
ทางอากาศ หรือภารกิจอื่นทีต่ องใชอากาศยานสนับสนุนใหเหมาะสมตามความจําเปนและสถานการณ
๓) ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักบิน ชาง และเจาหนาที่อื่น ๆ
ที่ปฏิบัตหิ นาทีใ่ นฝูงบิน
๔) ฝกอบรมนักบินหรือขาราชการตํารวจใหมคี วามรูความชํานาญในการบิน

๑๗๓
๕) ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับสถิติชั่วโมงบินใหเปนไปตามความตองการ
ของทางราชการ
๖) ควบคุม ดูแลสมรรถภาพและสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจของนักบินใหอยู
ในสภาพที่สมบูรณเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจการบินอยูเสมอ
๗) ควบคุม ดูแลสมรรถภาพของอากาศยานทีใ่ ชในการปฏิบตั ิภารกิจของฝูงบิน
ใหใชในราชการไดตามเกณฑที่กําหนด
๘) ควบคุม ดูแล และพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําตัว เครื่องแตง
กาย ตลอดถึงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในการปฏิบัติภารกิจการบินของนักบิน
๙) ติดตามและเฝาฟงอากาศยานของสํานักงานตํารวจแหงชาติขณะทําการบิน
๑๐) ควบคุมและกํากับดูแลงานนิรภัยการบิน
๑๑) จัดและดําเนินการทดสอบความรูความสามารถดานการบินใหกับนักบิน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๒) งานอํานวยการ ปฏิบัติหนาที่ธุรการใหกับกลุมงานการบิน
๑๓) ดําเนินการจัดนักบินและอากาศยาน เพื่อถวายเปนพระราชพาหนะและ
ปฏิบัติภารกิจคุมกันบุคคลสําคัญ ชวยเหลือกูภัยและอุบตั ิภัยตาง ๆ
๑๔) ใชอากาศยานออกปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศในสวนราชการ
ทั่วประเทศไทย
๑๕) ฝกอบรม รวบรวม จัดหาคูมอื การบิน และทดสอบความสามารถในการบิน
ใหกับนักบินของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหมีความสามารถทําการบินไดกับอากาศยานทุกแบบ และให
สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานชางอากาศยาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ดําเนินการซอมบํารุงรักษาและทําการบินทดสอบสมรรถนะของอากาศยาน
ตลอดจนอุปกรณและบริภัณฑที่เกี่ยวของกับอากาศยานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒) ฝกอบรมชางหรือขาราชการตํารวจใหมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษาอากาศยาน ตลอดจนอุปกรณและบริภณ
ั ฑที่เกี่ยวของกับอากาศยานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓) ดําเนินการติดตอตรวจสอบขาวสารหรือเอกสารตาง ๆ จากบริษัทสถิติ
อากาศยานอุปกรณและบริภณ
ั ฑอากาศยานจากตางประเทศที่เกี่ยวของในการซอมบํารุงและการฝกอบรม
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานนิรภัยภาคพื้น
๕) จัดและดําเนินการทดสอบความรูความสามารถดานการซอมบํารุงของชาง
๖) ดําเนินการดานงานธุรการและพัสดุอากาศยานของกลุมงานชางอากาศยาน

๑๗๔
๗) ตรวจซอมอากาศยานกอนและหลังการใชงาน ตลอดจนการตรวจ
ประจําวัน การตรวจระยะเวลา ตรวจแกไขขอขัดของ และตรวจปรับเล็กนอย เพื่อใหอปุ กรณบางอยางทํางาน
ถูกตองตามเกณฑใหแกอากาศยานที่ใชสนับสนุนทางอากาศใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๘) ตรวจซอมเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ตดิ ตัง้ กับอากาศยานและใชในราชการ
กองบินตํารวจ
๙) ตรวจซอมบํารุงรักษาอุปกรณ บริภณ
ั ฑ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชกับ
อากาศยานของกองบินตํารวจ
๑๐) จัดทําทะเบียนประวัตแิ ละสถิติการใชงานของอากาศยานและอุปกรณ
๑๑) วางแผนและประมาณการอากาศยานทีจ่ ะตองทําการตรวจซอมตามกําหนด
ระยะเวลา
๑๒) ตรวจสภาพอุปกรณตาง ๆ กอนสงซอม สงคืน และติดตั้งกับอากาศยาน
๑๓) ปฏิบัติหนาที่ชา งอากาศยานในขณะทําการบิน โดยมีหนาที่ตรวจซอม
อากาศยานกอนและหลังการใช ตลอดจนการตรวจประจําวัน ตรวจตามระยะเวลา ตรวจแกไขขอขัดของ และ
ตรวจปรับเล็กนอย เพื่อใหอปุ กรณทํางานถูกตองตามเกณฑใหแกอากาศยานทั้งที่ประจําอยูทกี่ องบังคับการ
และที่ใชสนับสนุนทางอากาศ
๑๔) ซอมวิทยุ เครือ่ งมือสื่อสาร และเครื่องชวยเดินอากาศ ตรวจซอมบํารุงรักษา
และทดสอบวิทยุ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องชวยเดินอากาศ อุปกรณ บริภณ
ั ฑ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชกับวิทยุ
เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องชวยเดินอากาศ จัดทําประวัติและสถิติเกี่ยวกับการใชงาน การซอมวิทยุ เครื่องมือ
สื่อสาร และเครื่องชวยเดินอากาศ
๑๕) ดูแลรักษาอุปกรณภาคพืน้ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการซอมบํารุง
อากาศยานใหอยูในสภาพใชงานไดดี ดําเนินการเบิกอะไหลและจัดหาอะไหลใหมีคงคลังไวสําหรับการตรวจ
ซอมอากาศยานตามระยะเวลาอยางเพียงพอ จัดหาเครื่องมือพิเศษเพื่อใชในการซอมบํารุงอากาศยานและ
บริภัณฑภาคพืน้
๑๖) ประกอบอากาศยาน ติดตัง้ อุปกรณอากาศยานหรือบริภณ
ั ฑตาง ๆ
๑๗) ตรวจสภาพซอมอากาศยานและอุปกรณทกุ ชนิดที่ชํารุดตองทําการ
ซอมใหญ
๑๘) ประเมินและวิเคราะหโครงสรางอากาศยานเพื่อทําการซอมใหญ
๑๙) ทําการบินทดลองเครื่องเพื่อทดสอบสมรรถนะของอากาศยานหลังการ
ซอมใหญหรือเปลี่ยนอุปกรณสําคัญ
๒๐) สงซอมเครื่องมืออุปกรณและบริภณ
ั ฑเพื่อการซอมอากาศยาน
โดยดําเนินการ ดังนี้

๑๗๕
๒๐.๑)

ตรวจสภาพอากาศยานกอนสงซอมตามงานตาง ๆ โดยใช

เครื่องมือพิเศษ
๒๐.๒) ทําการบินทดลองเครื่องเพื่อทดสอบสมรรถนะของอากาศยาน
หลังทําการซอมใหญหรือเปลี่ยนอุปกรณสาํ คัญ
๒๐.๓) พิจารณาถอดเปลี่ยน สงซอมหรือสงคืนอะไหลอากาศยาน
โดยถูกตองและประหยัด ติดตอ ประสานงาน ควบคุม ผลิตในการออกรายการตรวจซอมอากาศยาน
๒๐.๔) ดําเนินการจัดหาคูมือการซอมบํารุง เอกสารเทคนิค และคูมือ
ชิ้นสวนอากาศยานใหทันสมัยเสมอ
๒๐.๕) จัดทําเอกสารเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการซอมบํารุง
๒๐.๖) จัดเจาหนาที่ออกตรวจสภาพอากาศยานเพื่อวิเคราะหสภาพ
โครงสรางในการเขาทําการซอมใหญ
๒๐.๗) ดําเนินการและควบคุม ตลอดจนประสานงานเกีย่ วกับการใช
การซอมบํารุงบริภัณฑภาคพืน้
๒๐.๘) ควบคุมประวัติการใชงานของบริภัณฑภาคพื้น
๒๐.๙) จัดหาและบํารุงรักษาเครื่องมือซอมบํารุงบริภัณฑใหอยูในสภาพ
ใชงานไดเสมอ
๒๐.๑๐) ตรวจ ถอด และประกอบเครือ่ งยนตกับอากาศยาน ตรวจซอมชุด
สันดาป เคลือบผิวกันสนิมภายในและภายนอกเครื่องยนต เปลี่ยน ดัดแปลงหรือปรับเครื่องยนตตามเอกสาร
เทคนิคของบริษัทผูผลิตและการแกไขขอขัดของ ตลอดจนจัดหา เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการตรวจ
ซอมเครื่องยนต
๒๐.๑๑) ดําเนินการสรางชิ้นสวนสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน
เครื่องยนต บริภัณฑอากาศยานและภาคพืน้ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
๒๐.๑๒) ดําเนินการซอม ตกแตงชิ้นสวน ทําแบบชิน้ สวน ซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลใหอยูในสภาพใชงานได
๒๐.๑๓) ตรวจซอม ดัดแปลง ทดสอบ บํารุงรักษาบริภัณฑอากาศยาน
และเครื่องมือทดสอบอุปกรณอากาศยานทีท่ ํางานดวยระบบไฮดรอลิก อุปกรณไฟฟา เครื่องวัดอากาศยาน
และแบตเตอรี่อากาศยานใหใชงานไดอยูเสมอ
๒๑) ดําเนินการฝกอบรมชางหรือขาราชการตํารวจใหมีความรูค วามสามารถ
ในการซอมบํารุงอากาศยานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๒) ศึกษา คนควาดานวิชาการและการปฏิบัติทั้งภาคพืน้ และภาคอากาศ
เพื่อการสอน ตลอดจนพิจารณาแกไขปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ใหทันสมัยและไดมาตรฐานสากล

๑๗๖
๒๓) วางแผนดําเนินการฝกอบรมชางอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความรูทันสมัย
อยูเสมอ
๒๔) ใหคําแนะนําดานเทคนิคในการซอมบํารุงอากาศยาน และเปนศูนยกลาง
ติดตอแจกจายขาวสาร คูมือการซอมบํารุงหรือหนังสือแจงความเทคนิคของบริษัทผูผลิตอากาศยาน
๒๕) จัดดําเนินการทดสอบความรูความสามารถในการซอมบํารุงของชาง
โดยดําเนินการ ดังนี้
๒๕.๑) เตรียมการในการฝกอบรมชางแตละหลักสูตร
๒๕.๒) จัดหา จัดทํา เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจายเอกสารคูมือการ
ฝกอบรมและอุปกรณตาง ๆ สําหรับวิทยากรและผูเขารับการอบรม
๒๕.๓) จัดหา บํารุงรักษา และควบคุมการใชอุปกรณชวยสอน
๒๕.๔) จัดการฝกอบรมชางและวางแผนใหมกี ารฝกอบรมหมุนเวียน
อยางตอเนื่อง
๒๕.๕) ศึกษา คนควาวิชาการและการปฏิบัติทั้งภาคพื้นและ
ภาคอากาศยานเพื่อทําการสอน
๒๕.๖) จัดวิทยากรเขาบรรยายหรือทําการฝกภาคปฏิบัติทั้งภาคพืน้ และ
ภาคอากาศยานในการอบรมสําหรับหลักสูตรตาง ๆ
๒๕.๗) ผลิตเอกสารคูมือดานวิชาการที่เกี่ยวกับการฝกอบรมชางใหครบ
ทุกหลักสูตร
๒๕.๘) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหทันสมัยเพื่อให
สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการในดานการซอมบํารุงอากาศยาน
๒๕.๙) สรุปและประเมินผลการฝกอบรมแตละหลักสูตรเพื่อปรับปรุง
แกไข
๒๕.๑๐) จัดทําแผนภูมแิ สดงสถิติการฝกอบรมชาง
๒๕.๑๑) ดําเนินการฝกอบรมขาราชการตํารวจในหลักสูตรตาง ๆ เกี่ยวกับ
ชางอากาศยานที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย
๒๕.๑๒) ติดตอประสานงานกับบริษทั ผูผลิตอากาศยาน เครื่องยนต และ
อุปกรณ เพื่อใหไดเอกสารทางเทคนิคเกีย่ วกับขอมูลรายละเอียดและขอขัดของตาง ๆ
๒๕.๑๓) พิจารณาตรวจสอบเอกสารทางเทคนิคที่เปนภาษาตางประเทศ
ที่แนะนําใหทาํ การปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงอากาศยานใหมีความปลอดภัยเพื่อใชในการสอนและ
ซอมบํารุง
๒๕.๑๔) แปลเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศที่เปนเอกสารแนะนําทาง
เทคนิคในการซอมบํารุงอากาศยานหรืออุปกรณ

๑๗๗
๒๕.๑๕) แจกจายและแจงขาวสารทางเทคนิคใหกับหนวยเกี่ยวของทราบ
และปฏิบัติ
๒๕.๑๖) ปรับปรุงแกไข เก็บรักษาหนังสือคูมือการซอมบํารุงอากาศยาน
และเอกสารทางเทคนิคที่ไดรับใหทันสมัยและถูกตองเสมอ
๒๖) พิจารณาแกไขปญหา ใหคําแนะนําทางดานเทคนิคเกี่ยวกับงานซอมบํารุง
๒๗) จัดทําเอกสารเทคนิคที่ใชปฏิบัติในการซอมบํารุง
๒๘) พิจารณาวิเคราะหสาเหตุ ใหขอแนะนําในการแกไขการเกิดอุบัติเหตุของ
อากาศยาน ตลอดจนปรับปรุงนําวิธีการที่เหมาะสมมาใชในการซอมบํารุง
๒๙) ตรวจสอบเครื่องมือพิเศษสําหรับใชในการวัดคาตาง ๆ เพือ่ ใชงานได
ถูกตอง
๓๐) ควบคุมตรวจสอบการซอมเครื่องยนต โครงสรางลําตัวและอุปกรณสาํ คัญ
ของอากาศยานที่สงไปตรวจซอมตางประเทศ
๓๑) วางแผน ประมาณการตรวจซอม จัดทําสถิติชั่วโมงการใชงานของ
อากาศยาน เครื่องยนต และอุปกรณท่สี ําคัญ
๓๒) ตรวจสอบประเมินผลการซอมบํารุงอากาศยานและอุปกรณ
๓๓) ตรวจสภาพอุปกรณที่เบิก สงซอม และสงคืน
๓๔) ตรวจสภาพเครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณการดับเพลิง ระบบไฟฟาประจํา
โรงเก็บอากาศยาน อุปกรณการโยงยึด และสายดินของอากาศยานทีจ่ อดนอกโรงเก็บ กําจัดสิ่งแปลกปลอม
บริเวณลานจอดและลานบิน ออกเอกสารแนะนําเกี่ยวกับการนิรภัยภาคพื้น
๓๕) งานอํานวยการ มีหนาที่เกีย่ วกับงานธุรการ งานสวัสดิการ และงานพัสดุ
อากาศยาน
๓๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานผูเชี่ยวชาญชางอากาศยาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) เปนที่ปรึกษาดานการซอมบํารุงอากาศยาน (เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร)
ใหกับผูบังคับบัญชา
๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานการซอมบํารุงอากาศยาน (เครื่องบินและ
เฮลิคอปเตอร) แกกลุมงานชางอากาศยานเมื่อมีการรองขอ
๓) คนควาติดตามขาวสารความกาวหนาทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับอากาศยาน
เครื่องยนตและพัสดุอุปกรณอากาศยาน การซอมบํารุงเพื่อแจกจายใหกับนักบินและชาง
๔) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๗๘
(๖) กลุมงานวิศวกรรมอากาศยาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) จัดกําลังวิศวกรอากาศยานเขาประจําหนวยบิน
๒) ดําเนินการซอมบํารุงรักษาและทําการบินทดสอบสมรรถภาพของ
อากาศยานภายหลังการซอม
๓) ดําเนินการวิเคราะห ตรวจสอบ และควบคุมงานซอมบํารุงอากาศยาน
รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ
๔) ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของวิศวกรอากาศยาน
๕) ฝกอบรมวิศวกรอากาศยาน นักบิน ชางอากาศยาน และขาราชการตํารวจ
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหทันกับวิทยาการสมัยใหมอยูตลอดเวลา
๖) จัดระบบกอนนําอากาศยานเขารับการซอม ระหวางตรวจซอม และหลัง
การตรวจซอม
๗) ทําการวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดอุบัตกิ ารณหรืออุบตั ิเหตุตาง ๆ
เพื่อเปนแนวทางในการปองกันมิใหเกิดอุบัติการณหรืออุบัติเหตุนนั้ ๆ
๘) จัดดําเนินการทดสอบความรูความสามารถดานการซอมบํารุงของวิศวกร
อากาศยานและชางอากาศยาน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

