รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สวอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้จัดให้มี
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ทั่วประเทศ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สวอ. ให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐตำมแนวทำงและเครื่องมือกำรประเมิ น
ที่สำนักงำน ป.ป.ช. กำหนด
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สวอ. ได้รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐหรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment) โดยภำพรวมของผลกำรประเมิน
สถาบัน ได้รับคะแนน 86.49 คะแนน (เป้ำหมำยเกณฑ์กำรประเมินผ่ำนคือ 85 คะแนน) โดยมีรำยละเอียด
ผลกำรประเมินตำมเครื่องมือกำรประเมินทั้ง 3 เครื่องมือ ดังนี้
 ผลประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT): สวอ. ได้รับคะแนน 77.56 คะแนน
 ผลประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT): สวอ.ได้รับคะแนน 78.90 คะแนน
 ผลประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT): สวอ.ได้รับคะแนน 98.89 คะแนน
จำกผลกำรประเมิ น คะแนน IIT ชี้ให้เห็นว่ำ แม้ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภำยในจะเชื่อมั่นในกำรดำเนินงำน
ว่ำเป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีม ำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน แต่มีประเด็นที่ ควรจะ
พัฒนำเพิ่ม คือ
1) กำรปฏิบัติห น้ำที่ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลำและผู้รับผิดชอบในกำร
ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน สร้ำงระบบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของผู้มำติดต่อรับบริก ำร ณ จุด
ให้บริกำรได้โดยง่ำย สะดวกและเป็นไปตำมหลักกำรปกปิดควำมลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมำตรกำร
บริหำรงำนบุคคลและกำรพิจำรณำให้คุณ ให้โทษ ตำมหลักคุณธรรมและควำมสำมำรถ
2) กำรใช้งบประมำณ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุ รวมถึงกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเปิดเผยและพร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน
ตลอดจนกำรจัดทำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงสม่ำเสมอ
3) กำรใช้อ ำนำจของผู้บ ริ ห ำรด้ ำ นกำรบริห ำรงำนบุ ค คล จั ดท ำรำยละเอีย ดของต ำแหน่ ง งำน
(job description) และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร จัดท ำคู่มื อและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร สร้ำงระบบ
กำร กำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม-คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด

5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มุ่งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม
มี จิตสำธำรณะและพร้อมให้บริกำรประชำชนอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ โดยจัดทำมำตรกำรกำรป้องกัน
และมี ระบบกำรติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมกำรทุจริตอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิ ดให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรติดตำมตรวจสอบกำรทำงำนของหน่วยงำนได้โดยง่ำยและสะดวก
ส่วนผลกำรประเมินคะแนน EIT ชี้ให้เห็นว่ำ ประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอนและระยะเวลำที่ กำหนดไว้ โดยมีกำรให้ข้อมูล ที่
ชัดเจนแก่ ผู้รับบริก ำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์ สำธำรณะ
และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ สิ่งที่ควร
เป็นประเด็นกำรพัฒนำสำหรับหน่วยงำนที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินกำรอย่ำงเข้มข้นมำกขึ้น คือ
1) คุณภำพกำรดำเนินงำน ประชำสัม พันธ์เกี่ ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ
อย่ำงทั่ วถึง และส่ง เสริม ให้มี ก ำรฝึก อบรมพัฒ นำเพิ่ม พูนทั ก ษะและควำมรู้เ กี่ ยวกั บ กำรปฏิบัติง ำนอย่ำ ง
สม่ำเสมอ
2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
ให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง
3) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพื่อ
ร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในกำรพัฒ นำและปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำน
กำรให้บริกำรได้โดยสะดวก
สวอ. มีคะแนน OIT เท่ำกับ 98.89 คะแนน โดยมีกำรวำงระบบที่มีควำมเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่ำงๆ ให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้
ลดน้ อยลงหรื อ ไม่ ส ำมำรถเกิ ดขึ้น ได้ ท ำให้ โ ดยภำพรวมแล้ วหน่ วยงำนสำมำรถเป็ น “ต้ นแบบ” ในกำร
ดำเนินงำนในด้ำนควำมโปร่งใสแก่ส่วนรำชกำรอื่นๆ ได้
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
สวอ. ได้นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะตำมรำยงำนผลกำรประเมิน ITA ของสำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำกำหนดเป็นมำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ซึ่งจะดำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ให้กบั เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรประชุม อี เมล์ เว็บไซต์ สถำบัน ฯลฯ และสรุปผลกำรใช้ จ่ำยงบประมำณส่งให้กั บ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณทุกเดือน รวมทั้งสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ
สถำบันเสนอคณะกรรมกำรสถำบันเพื่อทรำบ
2) เพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนโดยจัดทำแอปพลิเคชัน CARAT ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน
ให้คำปรึก ษำข้อมู ลเชิงลึกด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ โดยในแอปพลิเคชัน CARAT จะมี ทีมผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับให้บริกำรคำปรึกษำคลอบคลุมทุกมิติ ทั้งทำงด้ำนกำรตรวจสอบอัญมณีและโลหะ
มีค่ำ ฝึกอบรม กำรออกแบบ อั พเดตข่ำวสำรด้ำนกำรตลำด สถำนกำรณ์กำรค้ำอุตสำหกรรมอัญ มณีและ
เครื่องประดับจำกทั่วโลก เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงกำรค้ำ เสริมสร้ ำงเครือข่ำยระหว่ำงผู้ประกอบกำร และ

พัฒนำควำมรู้ด้ำนอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำร ผู้ใช้บริกำร
หรือผู้ที่สนใจมำกขึ้น
3) จัดทำระเบียบสถำบันว่ำด้วยกำรใช้รถส่วนกลำง พ.ศ. 2563
4) ข้อบังคับคณะกรรมกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล พ.ศ.2564
5) จัดทำมำตรกำรแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต กรณีเกิดกำรทุจริตต่อ
หน้ำที่หรือกำรประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ (เอกสำรแนบ 1)
6) ปรับปรุงพัฒนำงำนบริกำรโดยนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 กำหนดเป็นแผนงำนปรับปรุงงำนบริกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เอกสำรแนบ 2)

เอกสำรแนบ 1

เอกสำรแนบ 2

สถำบันได้นำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำกำหนด
เป็นแผนงำนปรับ ปรุงงำนบริกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
สถำบันในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบแผนกำรปรับปรุง
งำนบริกำรสถำบันดังกล่ำว
แผนการปรับปรุงงานบริการสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บริกำรตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่ำ
รายละเอียด
1.กำรเพิม่ จำนวนลูกค้ำ
ขยำยพื้นที่ให้บริกำร
เพื่อเข้ำถึงผู้ประกอบกำรให้มำกขึ้น

แผนการดาเนินงาน
 ให้บริกำรตรวจสอบเคลื่อนที่ ณ นิคมอุตสำหกรรมอัญธำนี
และในภูมิภำค
 กำรเปิดจุดรับ – พลอยในพื้นทีท่ ี่เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ เช่น
Siam Paragon ย่ำนมเหศักดิ์

2.ขยำยกำรให้บริกำรใหม่

 เปิดศูนย์ให้คำปรึกษำ
 จัดทำมำตรฐำน GIT Standard
 จัดงำน GIT International Conference 2021
 CARAT Application (ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำง
Engagement)
 ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง /TEMP Pop Up Store

 กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรใช้ใบรับรอง และกำรสร้ำงกำรรับรู้
โครงกำรซื้อด้วยควำมมั่นใจ (BWC) กับหน่วยงำนทีม่ ีศักยภำพในกำร
3.กำรสร้ำงพันธมิตร เพื่อให้สำมำรถ
เข้ำถึงกลุ่ม End User เช่น ห้ำงค้ำปลีก กลุ่มธุรกิจ Luxury และ
เข้ำถึงกลุม่ End User
Online Platform สมำคมต่ำงๆ
 Customer visit เพื่อนำเสนอบริกำรของสถำบัน
4.กระตุ้นให้เกิดกำรทดลองใช้ในกลุ่ม  Customer Service เพื่อนำเสนอบริกำรที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริกำร
Non User-Inactive User
มำกชึ้น
5.อบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรูส้ ำมำรถ  อบรมให้เจ้ำหน้ำทีบ่ ริกำร (Front) ให้ตอบคำถำมเชิงเทคนิคเบื้องต้นได้
ตอบคำถำมและแก้ไขปัญหำให้ลูกค้ำ  จัดนักอัญมณีศำสตร์ นักวิชำกำรโลหะมีค่ำ ให้คำแนะนำกำรใช้บริกำร
ได้มำกขึ้น
กับลูกค้ำที่ต้องกำรคำปรึกษำเชิงเทคนิค

บริกำรฝึกอบรม
รายละเอียด
แผนการดาเนินงาน
1.ผู้ใช้บริกำรคิดว่ำค่ำใช้จ่ำยในแต่ละ  กำรปรับปรุงหลักสูตรด้ำนอัญมณีศำสตร์ เช่น GJBD โดยแยกเป็น
หลักสูตรสูงเกินไป ควรปรับค่ำใช้จ่ำย
module ย่อยๆ ให้มีรำคำถูกลง เพื่อรองรับลูกค้ำได้มำกขึ้น เพื่อให้
ให้ลดลง
สอดรับกับสภำพเศรษฐกิจและสภำวะของอุตสำหกรรมในปัจจุบัน
 จัดอบรม E-learning เน้นผู้ประกอบกำรภูมิภำคที่ไม่สะดวกเดินทำงมำ
เรียนที่สถำบัน
2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และเปิด  ปรับปรุงเนือ้ หำให้กระชับ และเหมำะกับตลำดในปัจจุบัน
หลักสูตรใหม่
 กำรแบ่งหลักสูตรหลักเป็น Module ย่อยๆ เช่น หลักสูตรวุฒิบัตร
อัญมณีศำสตร์ (GJBD)
 จัดทริป/คอร์สระยะสั้น
3.สร้ำงพันธมิตรกำรขยำยงำนบริกำร
ใหม่

 จัดโปรแกรมท่องเที่ยวแหล่งอัญมณี
 Jewelry Design Award
 กำรให้บริกำรสถำนที/่ อุปกรณ์ Lab

4.จัดทำมำตรฐำนวิชำชีพ

 จัดทำมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ จำนวน 3 สำขำ ได้แก่ นักตรวจสอบ
อัญมณี นักประเมินคุณภำพเพชร และนักวิเครำะห์โลหะมีค่ำ
เพื่อสร้ำงรำยได้

บริกำรข้อมูลและบริกำรห้องสมุด
รายละเอียด
แผนการดาเนินงาน
งำนบริกำรฐำนข้อมูลด้ำนกำรตลำด
1.กำรพัฒนำหน้ำเว็บไซต์ให้สวยงำม 1.1 ออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรตลำดใหม่ให้
ทันสมัยและสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ สำมำรถแสดงผลข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและสวยงำม
ง่ำย
1.2 เชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลเดิมไปยังระบบฐำนข้อมูลใหม่
2.สร้ำงปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้ำสมำชิก
ระบบฐำนข้อมูลฯ และสร้ำงกำรรับรู้
ถึงระบบฐำนข้อมูลฯ ต่อลูกค้ำทั่วไปที่
ติดตำมข้อมูลผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ของศูนย์ข้อมูล

2.1 ส่งข้อมูล/บทควำมต่ำงๆ ให้แก่สมำชิกระบบฐำนข้อมูลฯ ผ่ำนทำงอีเมล์
เป็นประจำทุก 2 สัปดำห์
2.2 ตอบคำถำมของลูกค้ำทีส่ อบถำมผ่ำนทำงอีเมล์ภำยใน 1 วันทำกำร
2.3 จัดกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ถึงระบบฐำนข้อมูลฯ และส่งเสริมกำรเข้ำใช้
ระบบฐำนข้อมูลฯ ผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก GIT Information Center
2.4 เผยแพร่บทควำมและประชำสัมพันธ์ระบบฐำนข้อมูลฯ ผ่ำนนิตยสำร
และช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงำนภำยนอกและ
นิตยสำร

งำนบริกำรห้องสมุด
3.เพิ่มจำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.1 รวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับฟรีออนไลน์
ด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ ทั้ง eMagazine, eBook, eArticle มำให้บริกำรในระบบ GIT eLibrary ไม่
ในระบบ GIT eLibrary
น้อยกว่ำ 4,000 รำยกำร
4. ประชำสัมพันธ์งำนบริกำรของ
4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเข้ำใช้ระบบ GIT eLibrary ผ่ำนทำงเฟซบุก๊
ห้องสมุด เช่น ระบบ GIT eLibrary ห้องสมุด เช่น เขียนบทควำมที่เกี่ยวข้อง และทำ Book Review ลงระบบ
หรือ Application ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ GIT eLibrary จัดกิจกรรมตอบคำถำมชิงรำงวัลตำมกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละ
เดือน เป็นต้น
กำรประชำสัมพันธ์งำนบริกำรของสถำบัน
รายละเอียด
1.เน้นกลุม่ ผูบ้ ริโภค (End User)
2.ผู้ประกอบในอุตสำหกรรม
3.หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ










แผนการดาเนินงาน
เน้นช่องทำงกำรสื่อสำรทีม่ ีประสิทธิภำพ เพื่อเข้ำถึงกลุม่ ผู้ใช้บริกำร
สถำบัน เช่น เว็บไซต์ Social Media
เน้นกำรสร้ำง Earned Media ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ และไม่มคี ่ำใช้จ่ำย
Share /LIKE ใน Facebook /Comment/Online Review
สร้ำง Brand Visibility/Accessibility โดยใช้สื่อทีเ่ ป็น Point of
Purchase
กำรขยำย Target Audience ไปยังกลุ่ม End Consumer เพิ่มจำก
กลุ่มผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม
จัดสัมมนำ/Webinar ออนไลน์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้แบรนด์สถำบัน

