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หน่วยรับ

ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
พ.ศ.๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีประมวลจริยธรรมของกองทัพอากาศ ตามเจตนารมณ์
ของรั ฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ประกอบ มาตรา ๓๐๔ ซึ่ ง
บัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท เพื่อเป็นมาตรฐานความประพฤติและเป็นหลักปฏิบัติ ให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
๓.๑ “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ
๓.๒ “ข้าราชการกองทัพอากาศ” หมายความว่า ข้าราชการทหาร ตามกฎหมาย
ว่า ด้ ว ยระเบีย บข้ าราชการทหาร และหมายความรวมถึ งทหารกองประจํา การ นั กเรี ย นทหารในสั งกั ด
กองทัพอากาศ เจ้าหน้าที่ทางทหาร พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพอากาศ และบุคคลที่ทําหน้าที่
ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ข้อ ๔ ข้าราชการกองทัพอากาศ จักต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ๑๔
ประการ ดังนี้
๔.๑ การเชิดชูและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
๔.๒ การพิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๔.๓ การรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๔.๔ การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ
๔.๕ การพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔.๖ การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๔.๗ การให้…

-๒๔.๗ การให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ
๔.๘ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูล
ข่ า วสารตามที่ ก องทั พ อากาศกํ า หนด เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารโดยไม่ บิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย
๔.๙ การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม
๔.๑๐ การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๔.๑๑ การมุ่ งเน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน รั กษามาตรฐาน และมี คุณภาพโปร่ งใส
ตรวจสอบได้
๔.๑๒ การยึด มั่น ในระเบีย บ คํา สั่ง ข้อบังคับ และแบบธรรมเนีย มของทหาร
อย่างเคร่งครัด
๔.๑๓ การเชิดชูและรักษาไว้ซ่ึง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของทหาร
๔.๑๔ การเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และการปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งการ
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรม
ข้อ ๕ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เผยแพร่ และปลู ก ฝั ง ให้ ข้ า ราชการ
กองทัพอากาศที่ปกครองอยู่นั้นรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี้ ถือเป็นการกระทําผิดวินัย
จั ก ต้ อ งรั บ โทษหรื อ รั บ ทั ณ ฑ์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ทหาร หรื อ แบบธรรมเนี ย ม ของข้ า ราชการ
กองทัพอากาศประเภทนั้น ๆ
ข้อ ๗ หากข้ า ราชการกองทั พ อากาศที่ ถูก ลงโทษ หรื อทั ณฑ์ ด้ ว ยเหตุ แห่ งการฝ่ า ฝื น
มาตรฐานจริยธรรม เห็นว่าไม่เป็นไปด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม สามารถร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร แบบธรรมเนียม หรือวิธีการที่กองทัพอากาศกําหนด
ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ถึงเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมของทุกปี โดยจัดทํา บัญชีรายชื่ อของผู้ที่กระทําการฝ่า ฝืนมาตรฐานจริยธรรม
เหตุแห่งการฝ่าฝืน และการลงโทษหรือการลงทัณฑ์ทางวินัยที่ได้รับ
ข้อ ๙ ให้เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
(ประจิน จั่นตอง)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
การแจกจ่าย...

-๓การแจกจ่าย นขต.ทอ.และ นขต.กพ.ทอ.
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.ธีรพล สนแจ้ง
(ธีรพล สนแจ้ง)
รอง ผอ.กปค.กพ.ทอ.ทําการแทน
ผอ.กปค.กพ.ทอ.
๓ มิ.ย.๕๗

ร.ต.กิตติพงษ์ ช้างมณี
น.ท.สุรสิทธิ์ อิ่มฤทธา
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