รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ สวอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดจัดใหมี
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐทัว่ ประเทศ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สวอ. ใหความรวมมือเขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวอ. ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐหรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment) อยูในระดับ A หรือเทากับ 85.16
คะแนน โดยมีรายละเอียดผลการประเมินตามเครื่องมือการประเมินทั้ง 3 เครื่องมือ ดังนี้
 ผลประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูม ีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT): สวอ. มีคะแนน IIT อยูในระดับพอใช (Fair)
 ผลประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูม ีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT): สวอ. มีคะแนนอยูในระดับดี (Good)
 ผลประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT): สวอ. มีคะแนนอยูในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)
จากผลการประเมินที่มีคะแนน IIT อยูในระดับพอใช ชี้ใหเห็นวา แมผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะเชื่อมั่นใน
การดําเนินงานวาเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหนวยงาน แตมปี ระเด็น
ที่ควรจะพัฒนาเพิ่ม คือ
1) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม
2) การสรางการรับรูเ กี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป และเปดโอกาสใหบุคลากร
ภายในหนวยงานมีสวนรวมในการตรวจสอบ
3) จัดใหมีชองทางเพื่อใหผูมสี วนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนใหเปนความลับ
สวนคะแนน EIT อยูในระดับดี ชี้ใหเห็นวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว โดยมีการใหขอมูลที่
ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และ
ไมพบวามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอื่นๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได สิ่งที่ควรเปน
ประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานที่ไดคะแนนในระดับดี โดยควรดําเนินการอยางเขมขนมากขึ้น คือ
1) ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร
ขอมูลของหนวยงานทีเ่ ขาถึงงาย ไมซบั ซอน และมีชองทางหลากหลาย

2) ควรพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผรู ับบริการ ผูมาติดตอ
หรือผูมสี วนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานใหดีขึ้น
สวอ. มีคะแนน OIT อยูในระดับยอดเยี่ยม โดยมีการวางระบบที่มีความเปนเลิศเพื่อเปดเผยขอมูลตางๆ
ใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความพยายามที่จะปองกันการทุจริตในหน วยงานใหลด
นอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได ทําใหโดยภาพรวมแลวหนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงาน
ในดานความโปรงใสแกสวนราชการอื่นๆ ได
มาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
สวอ. ไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะตามรายงานผลการประเมิน ITA ของสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากําหนดเปนมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งจะดําเนินการในป พ.ศ. 2563 ดังนี้
1) สรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป ใหกบั เจาหนาที่ในองคกรผาน
ชองทางตางๆ เชน อีเ มล เว็บ ไซต ส ถาบัน ฯลฯ และสรุป ผลการใช จายงบประมาณสงใหกับ
ผูรับผิดชอบโครงการไดตรวจสอบการใชจายงบประมาณทุกเดือน
2) เพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลของหนวยงานโดยจัดทําแอปพลิเคชัน CARAT ซึ่งเปนแอปพลิเคชัน
ให คําปรึก ษาขอมูลเชิงลึก ดานอัญมณีและเครื่องประดับ โดยในแอปพลิเคชัน CARAT จะมีทีม
ผูเชี่ยวชาญดานอัญมณีและเครื่องประดับใหบริการคําปรึกษาคลอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางดานการ
ตรวจสอบอั ญ มณี แ ละโลหะมี ค า ฝ ก อบรม การออกแบบ อั พ เดตข า วสารด า นการตลาด
สถานการณการคาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลก เพื่อบรรเทาผลกระทบทาง
การคา เสริมสรางเครือขายระหวางผูประกอบการ และพัฒนาความรูดานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนอีก
หนึ่งชองทางที่สามารถสรางความเชื่อมั่นผูประกอบการ ผูใชบริการหรือผูที่สนใจมากขึ้น
3) จัดทํามาตรการปองกันผูร องเรียน ผูถูกคุกคาม หรือผูถูกกลัน่ แกลง กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ (เอกสารแนบ 1)
4) ปรับปรุงพัฒนางานบริการโดยนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 กําหนดเปนแผนงานปรับปรุงงานบริการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 2)

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

สถาบันไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากําหนด
เปนแผนงานปรับปรุงงานบริการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
สถาบันมีมติเห็นชอบหลักการของแผนการปรับปรุงงานบริการสถาบันแลวในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2563
แผนการปรับปรุงงานบริการสถาบัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
บริการตรวจสอบอัญมณี
รายละเอียด
แผนการดําเนินงาน
การกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบ  ปรับลดระยะเวลาสงมอบภายใน 3 วันทําการ (จากเดิม 5 วันทําการ)
และสงมอบใบรับรองใหเร็วขึ้น
*ยกเวนในชวง Peak time สงมอบใน 5 วันทําการ
 บริการ Fast Track ภายใน 24 ชม.
อบรมเจาหนาที่ใหมีความรูส ามารถ  อบรมใหเจาหนาทีบ่ ริการ (Front) ใหตอบคําถามเชิงเทคนิคเบื้องตนได
ตอบคําถามและแกไขปญหาใหลูกคา  จัดนักอัญมณีศาสตรใหคําแนะนําการใชบริการกับลูกคาที่ตอ งการ
ไดมากขึ้น
คําปรึกษาเชิงเทคนิค
บริการตรวจสอบโลหะมีคา
รายละเอียด
การกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
และสงมอบใบรับรองใหเร็วขึ้น

แผนการดําเนินงาน
 ปรับลดระยะเวลาสงมอบภายใน 2-3 วันทําการ (จากเดิม 3 วันทําการ)
*ยกเวนในชวง Peak time สงมอบใน 5 วันทําการ
 บริการ Fast Track ภายใน 24 ชม.

อบรมเจาหนาที่ใหมีความรูส ามารถ  อบรมใหเจาหนาที่บริการ (Front) ใหตอบคําถามเชิงเทคนิคเบื้องตนได
ตอบคําถามและแกไขปญหาใหลูกคา  จัดนักวิชาการโลหะมีคาใหคําแนะนําการใชบริการกับลูกคาที่ตองการ
ไดมากขึ้น
คําปรึกษาเชิงเทคนิค
บริการฝกอบรม
รายละเอียด
แผนการดําเนินงาน
ผูใชบริการคิดวาคาใชจายในแตละ
 การปรับปรุงหลักสูตรดานอัญมณีศาสตร เชน GJBD โดยแยกเปน
หลักสูตรสูงเกินไป ควรปรับคาใชจาย
module ยอยๆ ใหมีราคาถูกลง เพื่อรองรับลูกคาไดมากขึ้น เพื่อให
ใหลดลง
สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะของอุตสาหกรรมในปจจุบัน
 จัดอบรม E-learning เนนผูประกอบการภูมิภาคที่ไมสะดวกเดินทางมา
เรียนที่สถาบัน

บริการขอมูลและบริการหองสมุด
รายละเอียด
แผนการดําเนินงาน
งานบริการฐานขอมูลดานการตลาด
1.การพัฒนาหนาเว็บไซตใหสวยงาม 1.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตระบบฐานขอมูลดานการตลาดใหมให
ทันสมัยและสามารถสืบคนขอมูลได สามารถแสดงผลขอมูลไดอยางถูกตองครบถวนและสวยงาม
งาย
1.2 เชื่อมโยงขอมูลจากระบบฐานขอมูลเดิมไปยังระบบฐานขอมูลใหม
2.สรางปฏิสัมพันธกบั ลูกคาสมาชิก
ระบบฐานขอมูลฯ และสรางการรับรู
ถึงระบบฐานขอมูลฯ ตอลูกคาทั่วไปที่
ติดตามขอมูลผานชองทางออนไลน
ของศูนยขอมูล

2.1 สงขอมูล/บทความตางๆ ใหแกสมาชิกระบบฐานขอมูลฯ ผานทางอีเมล
เปนประจําทุก 2 สัปดาห
2.2 ตอบคําถามของลูกคาทีส่ อบถามผานทางอีเมลภายใน 1 วันทําการ
2.3 จัดกิจกรรมสรางการรับรูถึงระบบฐานขอมูลฯ และสงเสริมการเขาใช
ระบบฐานขอมูลฯ ผานทางเฟซบุก GIT Information Center
2.4 เผยแพรบทความและประชาสัมพันธระบบฐานขอมูลฯ ผานนิตยสาร
และชองทางออนไลนตางๆ เชน เว็บไซตของหนวยงานภายนอกและ
นิตยสาร

งานบริการหองสมุด
3.เพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 3.1 รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศดานอัญมณีและเครื่องประดับฟรีออนไลน
ดานอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน ทั้ง eMagazine, eBook, eArticle มาใหบริการในระบบ GIT eLibrary ไม
ในระบบ GIT eLibrary
นอยกวา 4,000 รายการ
4. ประชาสัมพันธงานบริการของ
4.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการเขาใชระบบ GIT eLibrary ผานทางเฟซบุก
หองสมุด เชน ระบบ GIT eLibrary หองสมุด เชน เขียนบทความที่เกี่ยวของ และทํา Book Review ลงระบบ
หรือ Application ผานชองทางตางๆ GIT eLibrary จัดกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลตามกลุมเปาหมายในแตละ
เดือน เปนตน

