กองแผนงาน กรมอนามัย

ระดับที่ 2 : Advocacy / Intervention
การกำหนดมาตรการ กลไก การขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
กราฟที่ 4 : การเปรียบเทียบผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกองแผนงาน
ด้านการใช้งบประมาณ ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2562, พ.ศ.2563, พ.ศ.2564
ด้านการใช้งบประมาณ
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2562 5 เดือนแรก 2562 5 เดือนแรก 2563 6 เดือนแรก 2563 6 เดือนแรก 2564 5 เดือนแรก 2564 5 เดือนแรก

จากการเปรีย บเทียบผลการประเมิน การับรู้ของผู้มีส่วนได้ส ่วนเสียภายในกองแผนงาน
ตั ว ชี ้ ว ั ด ด้ า นการใช้ ง บประมาณ ตามปี ง บประมาณ 2562, ปี 2563,ปี 2564 มี แ นวโน้ ม ที ่ ล ดลง
เพื่อให้บ ุค ลากรกองแผนงานมีความรู ้ ความเข้า ใจการขับ เคลื ่ อนการดำเนิ นงาน คุ ณธรรมความโปร่ ง ใส
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้านการใช้งบประมาณให้ เพิ่มมากขึ้น จึงนำกรอบกลยุทธ์ของ PIRAB
มาใช้ในการกำหนดมาตรการ และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดังนี้
GAP

ประเด็นปัญหา

การใช้งบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขาดการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน

มาตรการขับเคลื่อน
ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้
งบประมาณของหน่วยงาน
เช่น แผนปฏิบัติการกอง
แผนงาน กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์ PIRAB

ความสอดคล้อง
OIT

Build Capacity ข้อ O1
(B)
แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
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GAP

ประเด็นปัญหา

การใช้งบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขาดการรับรู้ด้าน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
การจัดหาพัสดุและ
การตรวจรับพัสดุ
ของหน่วยงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขาดการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นเรื่องการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยังขาดการรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน

มาตรการขับเคลื่อน

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์ PIRAB

ความสอดคล้อง
OIT

ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
Build Capacity
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(B)
จัดหาพัสดุของภาครัฐ เช่น
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบิหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
Partners (P)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
โดยการเปิดโอกาสให้
สอบถาม หรือตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการ
ประชุมกองแผนงาน
- ดำเนินการแจ้งแผนการ
Build Capacity
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(B)
ให้ทราบในประชุมกอง
แผนงาน

ข้อ O4
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ 05
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
ข้อ O6
การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ 05
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
ข้อ O6
การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม
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กราฟที่ 5 : การเปรียบเทียบผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกองแผนงาน
ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2562, พ.ศ.2563, พ.ศ.2564
ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
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จากการเปรีย บเทียบผลการประเมินการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส ่วนเสียภายในกองแผนงาน
ตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตามปีงบประมาณ 2562, ปี 2563,ปี 2564 มีแนวโน้มที่ลดลง
เพื่อให้บุคลากรกองแผนงานมีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้เพิ่มมากขึ้นจึงนำกรอบกลยุทธ์ของ PIRAB
มาใช้ในการกำหนดมาตรการ และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดังนี้
GAP

ประเด็นปัญหา

มาตรการขับเคลื่อน

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์ PIRAB

ความสอดคล้อง
มาตรการ OIT

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาด
ความเชื่อมั่นอาจจะส่งผล
กระทบต่อตนเองจากการ
ร้องเรียน
- ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ถึงช่องทางการรับฟัง
กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนและความ
สะดวกในการติดตามผล
การร้องเรียน

การยกระดับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
คำอธิบาย เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ได้ทราบถึง
กระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต ช่องทางในการ
แสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งรับรู้ถึงความ
ปลอดภัยในการจัดการ
ข้อร้องเรียนผ่านทาง
ช่องทางการสื่อสารแบบ
สองทางและมีรูปแบบที่
หลากหลาย

Advocate (A)

ข้อ O2
ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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Gap

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

ประเด็นปัญหา

3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขาดการรับรู้แผนงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน

มาตรการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต
การเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน
คำอธิบาย การเปิด
โอกาสให้บุคลากรเกิด
การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการหรือกิจกรรม
การรับรู้ด้านการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานและ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ

ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง
กลยุทธ์ PIRAB
OIT
Partners (P)

ข้อ O5
การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม
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