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ประกาศสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

เรื่อง จรรยาบรรณนายทหารตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศกำหนดกำหนดแนวทางและคำแนะนําสําหรับนายทหารตรวจสอบ

มาตรฐานดานการบิน (Aviation Inspector Code of Conduct) ในหลักการทางจริยธรรมและความประพฤติ

ที่สงผลกับการปฏิบัติหนาท่ี จึงกำหนดเปนประมวลจรรยาบรรณเหมาะสมตอวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอความ

ไววางใจใหปฏิบัติหนาท่ีใหความเช่ือมั่นอยางเท่ียงธรรมในการกำกับดูแลดานการบิน รวมท้ังใหการปฏิบัติหนาท่ี

นายทหารตรวจสอบมาตรฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 

  ๑.๑ “นายทหารตรวจสอบมาตรฐาน” หมายความวา นายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับ 

การแตงต้ังใหดำรงตำแหนง นายทหารตรวจสอบมาตรฐาน สำนักงานการบินกองทัพอากาศ โดยคำส่ังกองทัพอากาศ 

หรือผูไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ี นายทหารตรวจสอบมาตรฐาน สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

  ๑.๒ “จรรยาบรรณ” หมายความวา ความประพฤติของนายทหารตรวจสอบ

มาตรฐานท่ีกำหนดข้ึนเพื่อรักษา และสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง  

  ๑.๓ “สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

ขอ ๒ ใหผู อำนวยการกองวิทยาการ สำนักงานการบินกองทัพอากาศเปนผูร ักษาการ 

ตามประกาศนี้  

  ขอ ๓ ความมุงหมายของการจัดใหมีจรรยาบรรณมีดังนี้ 

    ๓.๑ เพื่อใหนายทหารตรวจสอบมาตรฐานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิด

ความเช่ือมั่นตอประสิทธิผลของการตรวจ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ี 

    ๓.๒ เพื่อใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอนายทหารตรวจสอบมาตรฐาน และสำนักงาน 

  ขอ ๔ นายทหารตรวจสอบมาตรฐานทุกคน ตองปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังตอไปนี้ 

    ๔.๑ ความซื่อสัตย (Integrity) 

     ๔.๑.๑ ปฏิบัติหนาที ่ของตนดวยความซื ่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึก

รับผิดชอบ 

     ๔.๑.๒ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎของหนวยงานที่รับการตรวจ 

กอนดำเนินการตรวจสอบทุกครั้ง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ 

     ๔.๑.๓ ไมมีสวนรวมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ

การกระทำท่ีอาจกอใหเกดิความเส่ือมเสียตอการตรวจสอบมาตรฐาน และสำนักงาน 

๔.๑.๔ เคารพ… 

(สำเนา) 
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     ๔.๑.๔ เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

     ๔.๑.๕ รักษาและปกปองทรัพยสิน อุปกรณ และสิ่งของที่เปนของสำนักงาน  

ไมอนุญาตใหผูใดใชอุปกรณ ทรัพยสิน หรือบุคลากรของสำนักงาน ยกเวนเพื่อกิจกรรมท่ีเปนการปฏิบัติหนาท่ีเทานั้น 

     ๔.๑.๖ ปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถและขยันอดทน 

     ๔.๑.๗ รักษาภาพลักษณท่ีเปนมืออาชีพตามความเหมาะสมในขณะปฏิบัติหนาท่ี 

    ๔.๒ ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 

     ๔.๒.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทางสีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ 

ความเช่ือทางศาสนา หรือปจจัยการแบงแยกใด ๆ 

     ๔.๒.๒ ไมรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของการ

ปฏิบัติหนาท่ีนายทหารตรวจสอบมาตรฐาน  

     ๔.๒.๓  ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในขณะปฏิบัติหนาท่ี 

     ๔.๒.๔ แสดงความเท่ียงธรรม ในการรวบรวมขอมูล ประเมินผล และรายงานผล

ดวยความไมลำเอียง ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมในทุก ๆ สถานการณ และไมปลอยใหความรูสึกสวนตัวหรือ

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลอื่นเขามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติหนาท่ี 

    ๔.๓ การรักษาความลับ (Confidentiality) 

     ๔.๓.๑ รอบคอบในการใชและปกปองขอมูลท่ีไดมาระหวางการปฏิบัติหนาท่ี 

     ๔.๓.๒ ไมเปดเผยหรืออภิปรายขอมูลที่ถูกจัดใหเปนขอมูลที่มีชั้นความลับ และ

ขอมูลท่ีไมใชความลับแตไมควรเปดเผยตอสาธารณะ ยกเวนกรณีท่ีไดรับมอบอำนาจใหสามารถกระทำได 

     ๔.๓.๒ ไมใชขอมูลที่ไดมาเพื่อผลประโยชนสวนตนหรือเพื่อการใด ที่ขัดตอกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือขัดตอวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

    ๔.๔ ความสามารถในหนาท่ี (Competency) 

     ๔.๔.๑ ปฏิบัติหนาที่เฉพาะในงานสวนที่ตนมีความรู ทักษะ และประสบการณ 

ท่ีจำเปนสำหรับงานสวนนั้นเทานั้น 

     ๔.๔.๒ ไมกลาวขอความที่แสดงถึงความไมรับผิดชอบ ความเท็จและการใสราย

ปายสีท่ีอาจกระทบศักด์ิศรีของผูอื่นหรือหนวยงานใด โดยไมมีมูลความจริง ท้ังนี้นายทหารตรวจสอบมาตรฐาน

จะตองรับผิดชอบตอคําพูดและความคิดเห็นของตนเอง 

     ๔.๔.๓ พัฒนาความชำนาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติหนาที่ 

อยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ 

  ขอ ๕ การรับผลประโยชนอื ่นใดนอกเหนือจากคาจาง คาตอบแทน ที่ทางราชการจัดให 

นายทหารตรวจสอบมาตรฐาน ควรปฏิบัติดังนี้ 

 

๕.๑  การปฏิบัติ… 
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    ๕.๑ การปฏิบัต ิในกรณีท ี ่อาจมีผลประโยชน ท ี ่ เก ี ่ยวของก ับผ ู ร ับการตรวจ  

นายทหารตรวจสอบมาตรฐาน และสมาชิกในครอบครัวควรหาความชัดเจน และขอแนะนํากอนจะเขาไป 

มีสวนรวมในกิจกรรมใด  ๆ  ของหนวยหรือบุคคลที ่สำนักงานมีหนาที ่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล  

หากนายทหารตรวจสอบมาตรฐาน ไดร ับผลประโยชนใด ๆ ที ่อาจปรากฏวาไมเหมาะสม ควรปรึกษา

ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณากอน 

    ๕.๒ การปฏิบัติในกรณีที่อาจมีผลประโยชนทับซอน นายทหารตรวจสอบมาตรฐาน 

อาจไดร ับการจางงานหรือเปนเจาของธุรกิจของตนเองได แตตองไมมีความขัดกันทางผลประโยชนกับ 

การปฏิบัติหนาที ่ของตน อยางไรก็ตาม นายทหารตรวจสอบมาตรฐานที ่ประสงคจะเขารวมกิจกรรม

นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาท่ี จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของทางราชการโดยเครงครัด  

    ๕.๓ การปฏิบัติในกรณีการพูดในที ่สาธารณะ นายทหารตรวจสอบมาตรฐาน  

อาจรับเชิญใหสอนหรือบรรยายใหกับหนวยงานของราชการหรือเอกชนหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได 

แตจะตองไมรับคาจางในกรณีที่เปนการบรรยายในเรื ่องที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของตน ทั้งนี้ตองไดรับ 

การอนุญาตจากผูมีอำนาจตามระเบียบราชการกอน 

    ๕.๔ การปฏิบัติในกรณีการระดมทุน นายทหารตรวจสอบมาตรฐาน จะตองไม 

เขารวมอยูในกิจกรรมใด ๆ ที่เปนการระดมทุนหรือการเชิญชวนใหบริจาคจากธุรกิจใดๆ หรือกิจกรรมที่หนวย

ตนสังกัดของตนไดรับการมอบหมายใหรับผิดชอบ เวนแตเปนกรณีการบริจาคของรางวัล/ของขวัญ สำหรับ

ผูบรรยาย 

    ๕.๕ การรับของขวัญ นายทหารตรวจสอบมาตรฐาน จะตองไตรตรองอยางรอบคอบ

ที่สุด เมื่อมีการใหหรือรับของขวัญ ของขวัญนั้นจะรับไดตอเมื่อนายทหารตรวจสอบมาตรฐานรูวาของขวญันั้น

จะไมมีลักษณะท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน และมีมูลคาไมเกินกวาที่กฎหมายกำหนด ของขวัญที่รับไว

ท้ังหมดจะตองถูกสำแดงและแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

     (ลงช่ือ) พลอากาศตรจัีกรวัชร  จงสืบสุข 

                                        (จักรวัชร  จงสืบสุข) 

      ผูอำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
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-  นขต.ทอ.และ นขต.สบน.ทอ. 

สำเนาถูกตอง 

         น.อ. 
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