
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ                        
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ค าน า 

 

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก  ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์          
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนน
จากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) คุณภาพการด าเนินงาน (3) ประสิทธิภาพการสื่อสาร          
(4) การใช้อ านาจ (5) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (6) การใช้งบประมาณ (7) การปรับปรุงการท างาน (8) การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ
การเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า        
ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบ          
ธรรมาภิบาล และ ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ              
ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. หลักการและเหตุผล 
    ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก          
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
ให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน  ในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.3 คะแนน        
ซึ่งถือว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ E  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.92 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการด าเนินงาน  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.85  ตัวชี้วัดที่ 3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.45 ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.16 ตัวชี้วัดที่5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
75.63  ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.53 ตัวชี้วัดที่ 7 การปรับปรุงการท างาน            
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.58 ตัวชี้วัดที่ 8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.09 ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 21.46 และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 
    สรุปได้ว่า  จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับน้อยละ 84.92 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
และตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.85  ส่วนจุดอ่อนที่หน่วยงานจะต้องควร
ปรับปรุงและพัฒนามากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  ได้เท่ากับร้อยละ 0.00 และตัวชี้วัดที่ 9              
การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 21.46 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน 
  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน         
ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 จ านวน 10 ตัวชี้วัด  ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติได้ระดับผลการ
ประเมินอยู่ช่วงระหว่างคะแนน 50.00 – 54.99  อยู่ในระดับ E  อยู่ในเกณฑ์ควรต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ภายในขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น   

 / โดยมี... 
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โดยมี 2 ประเด็นหลัก คือ (1) การป้องกันการทุจริต  เนื่องจากส านักงานยังไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบ          
ข้อมูลบนเว๊บไซต์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากผลการด าเนินงานต่างๆ ได้ครบถ้วน และมาตรการต่างๆ ในการ         
ป้องกันการทุจริตขององค์กร (2) การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งในขณะนั้นส านักงานฯ ยังไม่ได้ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และยังขาดผู้รับผิดชอบดูแลพัฒนาระบบเว๊บไซต์ขององค์กร  จึงท าให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
ยังไม่สมบูรณ์และครบถ้วนสมบูรณ์ 

   จุดที่ต้องควรปรับปรุงและพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 10 ตัวชี้วัด 
จัดล าดับจากน้อยไปหามากดังนี้ 
    (1) ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 เป็นคะแนน  
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ถึงผลการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน              
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต          
ของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
    (2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 21.46 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ให้สาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล           
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล             และ
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   (3) ตัวชี้วัดที่ 8  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.09 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน  มีการจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
   (4) ตัวชี้วัดที่ 7 การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.58 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ  การปรับปรุงระบบ
การท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
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 (5) ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.53 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่  อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ  ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ             
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

   (6) ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.63           
เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ 
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน  และ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  
เห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานด้วย 
   (7) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.45 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น            
ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ             
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
   (8) ตัวชี้วัดที่ 3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.45 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการใช้บริการนอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (9) ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.85  เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ                     
การด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน           
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดเห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ                     
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
แก่ผู้รับบริการไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน  
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แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารระ
อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ  ให้เกิดความโปร่งใสปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการด าเนินการ 
   (10) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.92 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็น                    
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 50.3 อยู่ในระดับควรปรับปรุง (E) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานควรปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
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