มารยาทในสถานที่ทางาน
1. ไม่ขัดคอหรือพูดแทรกตอนคนอื่นพูด
2. ไม่ทานอาหารกลิ่นแรง
3. ของส่วนรวมคือส่วนรวม ของส่วนตัวคือส่วนตัว
4. แต่งกายสุภาพ ดูสะอาดสะอ้าน
5. รักษาความสะอาด

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องยึดถือหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ความซื่อสัตย์สุจริต ต้องเป็นผู้ที่ทางานอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อันมิชอบหรือ
อัน มิค วรได้ ห รือ แสวงผลประโยชน์ ส่ ว นตนจากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบเพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ส่วนตนและส่งผลเสียต่อหน่วยงานซึ่งเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ความขยันหมั่นเพียน ต้องอุทิศตนและเวลาให้กับการทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ
มีความขยันตั้งใจและเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่รับผิดชอบให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3. ความรู้ความสามารถต้องเอาใจใส่ศึกษาเรียนรู้งานในหน้าที่ เตรียมความพร้อมตลอดเวลา
เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ความมีระเบียบวินัย ต้องประพฤติปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คาสั่ง ตลอดจนจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
5. การรั กษาความลั บ ของทางราชการต้องมีจิตส านึ กแห่ งการรักษาความปลอดภัย และ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคาสั่ง
6. การพัฒนาแบบบูรณาการ ต้องร่วมมือพัฒนาและสร้างสรรค์สานักงานให้เป็นองค์กรที่มี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เปิดกว้าง ปฏิบัติงานในลักษณะองค์รวมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โดยรวมพลัง
แรงกายและแรงใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน
7. การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ต้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในการ
บริห าร และการใช้จ่ ายงบประมาณแผ่นดินอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ และอย่างประหยัด การรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ดีและให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
8. การสร้างจิตสานักที่ดีงาม ต้องมีความรั บผิดชอบในเป้าหมายแห่ งจรรยาบรรณ การมี
วิสัยทัศน์ก้าวหน้าและกว้างไกล การปรับปรุงตนเองและสานักงาน โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒ นธรรม และค่านิ ยม ของระบบ ราชการตามหลั กการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
9. ความถูกต้องความชอบธรรม ต้องยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติ หน้าที่ทั้งปวง

ข้อพึ่งปฏิบัติเพื่อความสาเร็จและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
1. ข้อพึงปฏิบัติตน
- ประพฤติตนให้เหมาะสมทั้งทางวาจา กริยามารยาท การแต่งกายบุคลิก และการวางตัว
- ไม่ประพฤติในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเองและต่อองค์กร
- ใฝ่ ในใจการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ ความสามารถ พั ฒ นางานของตนเองและ
สานักงานให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้นไป
*มีศีลธรรมจรรยาในการประพฤติตน และยึดมั่น สร้างสรรค์ ความรักสามัคคีทั้งภายในและ
ภายนอกองค์สานักงาน
2. ข้อพึงปฏิบัติในการทางาน
- ศึกษาและทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมถึ งข้ อ กฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ ค าสั่ ง หนั งสื อ เวีย นที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ศึกษางานในหน้ าที่ความรับผิ ดชอบอย่างจริงจัง เพิ่มพูนขีดความสามารถตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและตลอดเวลา
- ศึกษาและพัฒ นาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการ
สร้างระบบและการใช้ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่น ๆ
- รักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด
- ไม่ให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับงานโดยไม่มีหน้าที่ หรือไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาที่มี
อานาจสั่งการ
3. ข้อพึงปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องกาหนดนโยบายวางแผนจัดระบบบริหารงานบุคคล สร้างระบบ
และสภาพแวดล้อมการทางานใหม่ และเอื้อต่อการเรียนรู้ของสานักงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง
ชอบธรรม
- เป็นผู้นาที่มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีมีวิจารณญาณ
อันชอบธรรม ให้เกียรติไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
- มีศีลธรรม มีคุณธรรม และมีความยุติธรรม ไม่ลาเอียง
- สอนงาน แนะนางาน ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และพัฒ นาความรู้และศักยภาพแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในราชการ
- ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ผู้ ใต้บั งคั บ บัญ ชาให้ มีความรับผิ ดชอบในการปฏิ บัติงานโดยเปิ ด
โอกาสให้มี การริเริ่ม สร้างสรรค์ แสดงความรู้ ความสามารถ
- เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดกว้างรับฟังปัญหา และข้อคิดเห็นของผู้ใต้ บังคับบัญชา
ให้คาปรึกษาหารือ ด้วยความจริงใจ ให้กาลังใจ มีเหตุผล และมีความเมตตากรุณา
- สร้างเสริมขวัญและกาลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสานักงาน

4. ข้อพึงปฏิบัติในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วย กฎหมาย ระเบียบแบบแผน และข้อปฏิบัติ
ของทางราชการ
- เคารพวิจารณญาณของผู้บังคับบัญชา ไม่แสดงอาการก้าวร้าวหากมีปัญหาในเรื่องใด อาจ
ขอปรึกษาหารือได้ด้วยการใช้กิริยาวาจาอันสุภาพ
- เต็ ม ใจปฏิ บั ติ ง านตามที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายหน้ า ที่ ด้ ว ยความรวดเร็ ว และเต็ ม
ความสามารถ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นผลสาเร็จทันเวลา
- มีความสุจริตใจ ให้เกียรติ รู้กาลเทศะ และอ่อนน้อมถ่อมตน
- มีความจริงใจในการสนั บสนุนการทางานของผู้บังคับบัญชา หาโอกาสเสนอความคิดเห็น
เพื่อการปรับปรุงระบบการทางานดียิ่งขึ้น
- การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาตามวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
5. ข้อพึงปฏิบัติในฐานะผู้ร่วมงาน
- ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจและเต็มความสามารถ
- ปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพปราศจากอคติให้เกียรติซึ่งกันและกัน
- รับฟังข้อคิดเห็นของเพื่อน ร่วมงาน อดทน อดกลั้น รู้จักข่มใจ และให้อภัยซึ่งกันและกัน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงานและนามาปรับปรุงงานให้ก้าวหน้า
- เป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดียึดถือระเบียบปฏิบัติและคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบแบบ
แผนและข้อปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
- รู้รักสามัคคี และละเว้นการกระทาที่สร้างความแตกแยก
- มีความเสียสละเพื่อส่วนร่วม ส่งเสริมและร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของหมู่คณะ
6. ข้อพึงปฏิบัติต่อหน่วยงานอื่น
- ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจกับหน่วยงานอื่น ๆ และพร้อมที่จะให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็น
กลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอ
- อานวยการ กากับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วย
ปฏิบัติรับไปดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการในประชาคมข่า วกรอง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ข่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมุ่ งหมายให้เกิดความร่วมมือที่ดี
และมีเอกภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์ละความมั่นคงแห่งชาติ

