รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐของ ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑. ความเป็นมา
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้ หน่ วยงานภาครัฐมีการดำเนิ น งานอย่างโปร่งใสและมีคุณ ธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment- ITA)
ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ ทบ.
จากเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. (https://itas.nacc.go.th ) ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด
ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้ อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
(๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุง
ระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนน
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ตัวชี้วดั
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำงาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน(ร้อยละ)
๙๙.๒๑
๙๘.๑๓
๙๘.๓๐
๙๒.๓๕
๙๘.๖๓
๙๖.๗๖
๙๔.๗๘
๙๖.๑๑
๑๐๐
๑๐๐

ข้อเสนอแนะ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
หน่ ว ยงานมี ค ะแนน IIT อยู่ ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม (Excellence) ชี้ ใ ห้ เห็ น ว่ า หน่ ว ยงานให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยยึดหลักมาตรฐาน โปร่งใสเป็นที่ตั้ง ตลอดจนมุ่งให้เกิดความเท่าเทียม
ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังไม่พบว่าหน่วยงานมีพฤติกรรมการเรียก
รับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นๆ ซึ่งถือเป็ นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต นอกจากนี้
หน่วยงานไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง ส่วนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
กำกับดูแ ล และเฝ้าระวังการทุ จริต โดยไม่ใช้อำนาจแทรกแซงการดำเนินงาน ซึ่งทำให้บุคลากรภายใน
หน่ ว ยงานศรัท ธา และเชื่ อมั่ น ในวิธีการปฏิ บั ติงาน รวมถึงหลั กการบริห ารจัด การที่ ดีที่ ห น่ วยงานและ
ผู้บริหารองค์กรยึดถือ นอกจากนี้ ยังไม่พบปัญหาการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง จึงทำให้
โดยภาพรวมแล้ ว หน่ ว ยงานของท่ านมี ค วามเข้ ม แข็ งที่ ได้ แ รงสนั บ สนุ น จากความเชื่ อ มั่ น จากภายใน
หน่วยงานและสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้
ในส่ ว นของ EIT มี คะแนนอยู่ในระดั บ ยอดเยี่ ยม (Excellence) ชี้ ให้ เห็ น ว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน โดย
มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ ใน
ส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบการสื่อสารที่ดีเยี่ยม โดยเผยแพร่
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลายแก่สาธารณชน รวมถึงจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ
ได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ นอกจากนี้ ยังมีการปรับ ปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด การ
ให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และสะท้อนความพยายามสร้าง
กระบวนการทำงานที่ยึดโยงกับความโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุง
การดำเนินงานของหน่วยงานให้ดีขนึ้ ทั้งนี้ มีกระบวนการที่ชัดเจนทั้งการเปิดให้รว่ มวางแผน ร่วมดำเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล ทำให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานมีความเข้มแข็ง
ที่ได้แรงสนับสนุนจากประชาชนและผู้รับบริการภายนอก จึงสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานใน
ด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้
หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความ
เป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้
ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้ นได้ ทำให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการ
ดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทบ. มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงได้ดังต่อไปนี้
๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๕) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด ได้แก่
๓.๑.๑ การปฏิ บัติ ห น้าที่ ได้ คะแนนร้อ ยละ๙๙.๒๑จากการประเมิ นการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึด หลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิ บัติงานหรือดำเนินการ ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
๓.๑.๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ ๙๘.๑๓เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้ มค่า เป็นไปตามวัต ถุป ระสงค์และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรือ่ งต่างๆตลอดจนกระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
๓.๑.๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ ๙๘.๓๐ เป็นคะแนนจาก การประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่ง
จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการ
ใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
๓.๑.๔ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ ๙๘.๖๓ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่ วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุด และตามลำดับชั้น ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๑.๕ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๗๖ เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียของหน่วยงานต่อคุณ ภาพการ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอ น
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่ามีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่

๓.๑.๖ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๑๑ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบ
การทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละหน่วยขึ้นตรงควรมีการพั ฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสยิ่งขึ้นต่อไป
๓.๑.๗ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น
คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน
ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒ นาทรัพยากรบุค คล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดำเนินงานของหน่วยงาน
๓.๑.๘ การป้องกันการทุ จริต ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ เป็ นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใส
และป้ องกัน การทุ จริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ ความสำคัญต่อการประเมิ น
เพื่อนำไปสู่มาตรส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒ จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข (ตัวชี้วัดทีไ่ ด้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่
๓.๒.๑ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๓๕ เป็นคะแนนจาก
การประเมิ น การรับ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการ ในประเด็ น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือนำไปให้ ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต
ที่ชัดเจนและสะดวก หน่ วยงานควรจะมีการจัด ทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้อง
มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
๓.๒.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๗๘ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขอ้ มูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ในช่องทางที่

หลากหลาย หน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรจะรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ข้อเสนอ
ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใน (Internal), ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (External) และผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของทบ.
ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมี
การดำเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มี
ความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการแก้ไขปรับปรุงสำหรับหน่วยงานตาม
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ จำนวน ๒ ตัวชี้วัดนั้น เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๔.๑ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
จากการวิเคราะห์การประเมินตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นการ
ประเมินโดยบุคลากรภายใน ทบ. เห็นว่า ทบ.มีมาตรการและกฎระเบียบในการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการเพียงพอแล้ว และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้มีการเน้นย้ำกำลังพลในความรับผิดชอบของ
ตนเอง จึงอำนาจทำให้กำลังพลเกิดความรู้สึกว่าไม่สะดวกในการยืมทรัพย์สินของทางราชการมาใช้งาน การ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัวจึงน้อยลงมาก ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแล้ว ดังนั้นจึง
เห็นว่าเป็นการไม่สมควรหากจะมีมาตรการที่จะอำนวยความสะดวกให้ผ่อนผันกฎระเบียบที่มีอยู่เดิมลง
๔.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
จากการวิเคราะห์ การประเมินตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสารซึ่งเป็นการประเมิน โดย
บุคลากรภายนอก ทบ. เห็นว่า ทบ.มีช่องทางการสื่อสารกับสาธารณะ หรือ บุคลากรภายนอกเพียงพอ
ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงสื่อโซเชียล และทบ.มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์แล้ว จึง
เห็นควรมีมาตรการเสริมในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยการเน้นย้ำกำลังพลไม่ให้โพสต์หรือแชร์ข้อความ
ที่ ไ ม่ เหมาะสมในสื่ อ โซเชี ย ลส่ ว นตั ว เช่ น การโพสต์ ห นั ง สื อ ราชการ หรื อ ภาพการแสดงพฤติ ก รรม
ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นควรให้ กพ.ทบ. มีมาตรการให้ผู้บังคับหน่วยดำเนินการ เน้นย้ำ กวดขัน
กำกับดูแลให้กำลังพลปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ จะต้อง
ไม่ส่งผลให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความเสียหาย
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
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