รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564
และมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สวอ.
ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2565
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป6
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ดวยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดจัดใหมี
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องค3การมหาชน) หรือ สวอ. ใหความรวมมือเขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ในป4งบประมาณ พ.ศ. 2564 สวอ. ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
ของหน วยงานภาครั ฐ หรื อ ITA (Integrity and Transparency Assessment) โดยภาพรวมของผลการ
ประเมิ น สถาบั น ไดรั บ คะแนน 91.96 คะแนน (เปาหมายเกณฑ3 การประเมิน ผานคือ 85 คะแนน) โดยมี
รายละเอียดผลการประเมินตามเครื่องมือการประเมินทั้ง 3 เครื่องมือ ดังนี้
• ผลประเมิ น ตามแบบวั ด การรั บ รู ของผู มี ส วนได ส วนเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT): สวอ. ไดรับคะแนน 77.03 คะแนน
• ผลประเมิ น ตามแบบวั ด กำรรั บ รู ของผู มี ส วนไดสวนเสี ย ภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT): สวอ.ไดรับคะแนน 96.18 คะแนน
• ผลประเมิ น ตามแบบตรวจการเปW ด เผยข อมู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT): สวอ.ไดรับคะแนน 100.00 คะแนน
ผลคะแนนรายตัวชี้วัด
แบบประเมิน น้ำหนัก (%)
IIT

30

ตัวชี้วัด
1. การปฏิบัติหนาที่
2. การใชงบประมาณ
3. การใชอำนาจ
4. การใชทรัพย3สินของราชการ
5. การแกไขป[ญหาการทุจริต
คะแนนแบบสำรวจ IIT

ป6งบประมาณ
2563
คะแนน
86.89
76.10
78.68
75.52
70.63
77.56

ป6งบประมาณ
2564
คะแนน
86.94
75.68
77.69
73.76
71.06
77.03

คะแนน
ต่ำสุด

1

แบบประเมิน น้ำหนัก (%)
EIT

30

OIT

40

รวม

100

ตัวชี้วัด
6. คุณภาพการดำเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน
คะแนนแบบสำรวจ EIT
9. การเปWดเผยขอมูล
10. การปองกันการทุจริต
คะแนนแบบสำรวจ OIT
คะแนนรวม

ป6งบประมาณ
2563
คะแนน
83.00
79.69
74.01
78.90
97.78
100.00
98.89
86.49

ป6งบประมาณ
2564
คะแนน
97.38
94.10
97.05
96.18
100.00
100.00
100.00
91.96

คะแนน
สูงสุด

จากผลการประเมินคะแนน IIT ชี้ใหเห็นวา แมผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะเชื่อมั่นในการดำเนินงาน
วาเป]นไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหนวยงาน แตมีประเด็นที่ควรจะ
ปรับปรุงเพิ่ม คือ
1) การปฏิบัติหนQาที่ จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/การใหบริการแกผู มาติดตอวา
เป]นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนด และมีการปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผู มาติดตออยางเทาเที ยม
เสริมสรางพฤติกรรมของเจาหนาที่สถาบันใหมุ งเนนผลสำเร็จของงาน ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุร ะ
สวนตัว และพรอมรับผิดชอบตอความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
2) การใชQงบประมาณ จัดใหมีการเปWดเผยขอมูลแผนงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ และ
การจั ด ทำรายงานผลการใชจายงบประมาณใหบุ ค ลากรภายในทราบ เพื ่ อ เปW ด โอกาสใหมี ส วนรวมใน
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณวามีความคุมคา ตรงตามวัตถุประสงค3 ไมเอื้อประโยชน3แกตนเองหรือผูอื่น
และมีการเบิกจายเงินตรงตามความเป]นจริง รวมถึงเพิ่มกลไกกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ
ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได
3) การใชQ อำนาจของผู Q บั งคั บบั ญชา สงเสริ มใหมี การมอบหมายงานตามตำแหนงหนาที ่ (Job
Description) จากผูบังคับบัญชาอยางเป]นธรรม มีการจัดทำเกณฑ3การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
และเปWดเผยเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เป]นไปตามระดับคุณภาพของงาน รวมถึง
กำหนดหลักเกณฑ3การคัดเลือกผูเขารับการฝfกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเป]นธรรม
4) การใชQทรัพยสินของราชการ ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของหนวยงานในการใชทรัพย3สิน
ของราชการ และเพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย3สินของราชการไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงาน มีมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพย3สินของราชการวามีการขออนุญาต
อยางถูกตอง ไมใหมีการนำทรัพย3สินของราชการไปใชประโยชน3สวนตัว
5) การแกQ ไ ขปU ญหาการทุ จ ริต ผู บริ หารใหความสำคัญ กั บการตอตานการทุ จริต อยางจริงจัง มี
การทบทวนประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเป]นรูปธรรม พัฒนาระบบรับเรื่องรองเรียนทั้งชองทางการรองเรียน
การติดตามผลการรองเรียน และการสรางความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนการปกปองผู กระทำ
การรองเรียนหากพบการทุจริตในหนวยงาน มีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตและลงโทษทาง
2

วินัยอยางจริงจังเมื่อพบการทุจริต รวมถึงสงเสริมใหมีการนำผลการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกมาปรับปรุงการทำงานเพื่อปองกันการทุจริตในองค3กร
สวนผลการประเมินคะแนน EIT สวอ. มีคะแนน EIT อยู ในระดับยอดเยี่ยม ชี้ใหเห็นวา ประชาชน
หรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที ่ ก ำหนดไว โดยการใหบริ ก ารของหนวยงาน มี ก ารใหขอมู ล ที ่ ช ั ด เจนแกผู รั บ บริ ก ารอยาง
ตรงไปตรงมา ไมนำผลประโยชน3ของพวกพองอยู เหนือผลประโยชน3สาธารณะ และไมพบวามีการเรีย กรับ
สินบนทั้งที่เป]นตัวเงิน ทรัพย3สิน และผลประโยชน3อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป]นเงินได โดยมีขQอเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาการดำเนินงานใหมีผลการประเมินดียิ่งขึ้นอีกในป4ถัดไป ดังนี้
1) ประสิ ทธิ ภ าพการสื ่ อสาร ควรมี การประชาสั มพั น ธ3 เ ผยแพรผลงานหรื อ ขอมู ล ของสถาบั น ที่
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีขอกังวลสงสัยจาก
ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบัน
สำหรับผลการประเมินคะแนน OIT สวอ. มีคะแนน OIT อยูในระดับยอดเยี่ยม โดยมีการวางระบบที่
มีความเป]นเลิศเพื่อเปWดเผยขอมูลตางๆ ใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเป]นป[จจุบัน แสดงถึงความพยายามที่จะ
ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได ทำใหโดยภาพรวมแลวหนวยงานสามารถ
เป]นตนแบบในการดำเนินงานในดานความโปรงใสแกสวนราชการอื่นๆ ได
มาตรการขั บเคลื ่ อนการสงเสริ มคุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ น งาน ประจำป6 งบประมาณ
พ.ศ. 2565
สวอ. ไดนำผลการประเมินและขอเสนอแนะตามรายงานผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำป4งบประมาณ พ.ศ. 2564 มากำหนดเป]นมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนิ น งานของหนวยงาน ซึ ่ งจะดำเนิน การในป4 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดผู รั บผิด ชอบใน
การดำเนินการและกำกับติดตามเพื่อใหเป]นไปตามมาตรการที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

3

มาตรการ
ดQานงานงบประมาณ

ดQานงานทรัพยากร
บุคคล

ดQานการปWองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

วิธีการปฏิบัติ
ผูQรับผิดชอบ
กำหนดแลQวเสร็จ
1) ดำเนินการสื่อสารเพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย ฝjายนโยบายและแผน ป4งบประมาณ 2565
งบประมาณรายจายประจำป4ใหกับเจาหนาที่สถาบันทราบ
ผานชองทางตางๆ เชน การประชุม อีเมล3 เว็บไซต3สถาบัน
ฯลฯ สรุปผลการใชจายงบประมาณสงใหกับผูรับผิดชอบ
โครงการไดตรวจสอบการใชจายงบประมาณทุกเดือน รวมถึง
สรุปผลการเบิกจายงบประมาณของสถาบันเสนอ
คณะกรรมการสถาบันเพื่อทราบ

การรายงานผล
ทุกเดือน

2) ดำเนินการเปWดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางของสถาบันอยาง งานจัดซื้อและพัสดุ
ตอเนื่องเพื่อความโปรงใส และมีกระบวนการตรวจสอบ
ความครบถวนและถูกตองของการตรวจรับพัสดุโดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จัดทำหลักเกณฑ3และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป4 งานทรัพยากรบุคคล ป4งบประมาณ 2565
นำเสนอคณะกรรมการสถาบันเห็นชอบ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม
องค3กรในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและมี
ความรับผิดชอบ

ทุกเดือน

1) จัดทำ/ทบทวน นโยบาย คูมือ มาตรการ และหรือระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต นำเสนอ
ผูอำนวยการสถาบันลงนาม เพื่อเป]นเครื่องมือในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภายในสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ
ไดแก

สวนงานทรัพยากร
บุคคล, ฝjายนโยบาย
และแผน, งาน
กฎหมาย

ป4งบประมาณ 2565

ประกาศหลักเกณฑ3และ
วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ประจำป4
งบประมาณ เมื่อมี
การดำเนินการเรียบรอย
ประกาศนโยบายและ
คูมือที่มีการจัดทำ/
ทบทวน เมื่อมี
การดำเนินการเรียบรอย

4

มาตรการ

วิธีการปฏิบัติ
• จัดทำนโยบาย "No Gift Policy งดรับ-งดให"

ผูQรับผิดชอบ

กำหนดแลQวเสร็จ

การรายงานผล

• ทบทวนนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
• ทบทวนคูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันผลประโยชน3ทับซอนและการเรียกรับสินบน

ดานการสื่อสาร

2) การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสใน ฝjายนโยบายและแผน ป4งบประมาณ 2565
การดำเนินงาน ประจำป4งบประมาณ 2565 โดยผูอำนวยการ
สถาบัน เพื่อใหเจาหนาที่สถาบันยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย
คูมือ มาตรการ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เผยแพรการดำเนินการ
ผานชองทางเว็บไซต3
สถาบัน เมื่อมี
การดำเนินการเรียบรอย

3) จัดกิจกรรมรณรงค3และเสริมสรางคานิยม การตอตาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในสถาบัน เพื่อ
เสริมสรางวัฒนธรรมองค3กรใหบุคลากรของสถาบัน
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย3สุจริต
ดำเนินการประชาสัมพันธ3ขอมูลงานบริการตรวจสอบอัญมณีและ
โลหะมีคา งานบริการฝfกอบรม งานบริการขอมูล การดำเนินงาน
และผลการดำเนินงานของหนวยงาน ผานชองทางเว็บไซต3
Facebook Line หรือแอปพลิเคชัน CARAT ของสถาบัน เพื่อ

เผยแพรการดำเนินการ
ผานชองทางเว็บไซต3
สถาบัน เมื่อมี
การดำเนินการเรียบรอย
เผยแพรผล
การดำเนินงานของ
สถาบันทุก 6 เดือน

ฝjายนโยบายและแผน ป4งบประมาณ 2565
, งานตรวจสอบ,
งานกฎหมาย
ทุกฝjาย

ป4งบประมาณ 2565
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มาตรการ
ดานการพัฒนางาน
บริการ

วิธีการปฏิบัติ
เผยแพรขอมูลและผลการดำเนินงานของสถาบันใหผูใชบริการ
และประชาชนทั่วไปรับทราบ
ดำเนินการปรับปรุงพัฒนางานบริการ โดยนำผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการประจำป4งบประมาณ พ.ศ. 2564
กำหนดเป]นแผนการปรับปรุงงานบริการประจำป4งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสถาบัน

ผูQรับผิดชอบ
ทุกฝjาย

กำหนดแลQวเสร็จ

การรายงานผล

ป4งบประมาณ 2565

นำเสนอคณะกรรมการ
สถาบันพิจารณา
เห็นชอบแผนฯ กอน
ดำเนินการตามแผน
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