
แบบฟอร์ม O33-1 

แผนการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจหลัก ภารกิจหลักสนับสนุน กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน 
 

ภารกิจหน่วยงาน กระบวนการ ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเภท 
 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

ความสอดคล้องกับภารกิจและกระบวนการกรม หมายเหตุ 
ภารกิจกรม ยุทธศาสตร์กรม กระบวนการกรม 

จัดท าประสาน
แผนงานและ  
แผนงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย 

การมีส่วนร่วม 1. บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
2. ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ 
4. กองบริการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวง 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลัก (Key 
Stakeholders) 

ระดับที่ 4 
ระดับสร้าง
ความร่วมมือ 
(To 
Collaborate) 

การวิจัย และการตรวจ
ชันสูตรดา้นวทิยาศาสตร์
การแพทย์ โดยมีการ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีดา้น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
การก ากับดูแลมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดีแก่
ประชาชน 

ข้อ 3 ยกระดับ
คุณภาพและศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล 

กระบวนการสรา้ง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
หมายเหตุ : 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 5 ระดบั ได้แก่  

ระดับที่ 1 ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) 
ระดับที่ 2 ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) 
ระดับที่ 3 ระดับให้เข้ามามบีทบาท (To Involve) 
ระดับที่ 4 ระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) 
ระดับที่ 5 ระดับเสริมอ านาจประชาชน (Empower) 

 2. กรณีกระบวนการไม่ตรงกับของกรมให้แสดงเหตุผลความไม่สอดคล้องให้ชัดเจนในช่องหมายเหตุ เช่น จ าเป็นต้องมีเพราะสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง นโยบาย หรืออ่ืนๆ 
  



แบบฟอร์ม O33-1 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอน/กิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
กระบวนการ (ที่เลือก) จดัท าแผน ติดตาม และประเมินผล     ระดับการมีส่วนร่วม ระดับที่ 4 ระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) 
แนวทางปฏิบัติ   ระดับนโยบาย  ระดับโครงการหรือแผนงาน   ระบุชื่อ นโยบาย/แผนงาน/โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม น้ าหนัก
กิจกรรม 

(เต็ม 100) 

วัตถุประสงค ์ เทคนิค/
วิธีการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุ  (เดือน.....) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 

(เต็ม 100) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดท าโครงการ เพื่อเสนอ
พิจารณาอนุมัต ิ

10 1. เพื่อช้ีแจงแนวทางด าเนินการ
ประเมินมาตรฐานหน่วยบริการเกบ็
และขนส่งตัวอยา่งนอกโรงพยาบาล 
ภายใต้โครงการลดความแออัด 
กระทรวงสาธารณสุข 
2. เพื่อให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกแห่ง สามารถเป็นหน่วย
ประเมินและรับรองหน่วยบริการเก็บ
และขนส่งตัวอยา่งนอกโรงพยาบาล 
ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ 
3. เพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มีความรู้ความเข้าใจและเป็นท่ีปรกึษา
ในกระบวนการประเมินและรับรอง
หน่วยบริการเก็บและขนส่งตัวอย่าง
นอกโรงพยาบาล 
4. เพื่อให้โรงพยาบาลน าร่องทั้ง 13 
เขตสุขภาพ และโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ
ด าเนินการตามนโยบายการลดความ
แออัดทางห้องปฏิบัติการได ้
5.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงาน 

1. ประชุม 
2. บรรยาย 
3. ศึกษาดูงาน 
 

 
 

   1,276,400 มีการด าเนินการ
ลดความแออัดใน
โรงพยาบาลน า
ร่องทุกเขตบริการ
สุขภาพ 15 แห่ง 

100 1. กลุ่มวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์ 
2. กลุ่มติดตาม
และประเมินผล 

 

2. จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ด าเนินการประเมินและ
รับรองหน่วยบริการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
และรับรองหน่วยบริการ 

40      

3. ศึกษาดูงาน ณ หน่วย
บริการเจาะเลือด 

20      

4. จัดประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

30      

รวม 100  รวม 100  
รวมท้ังหมด  = 100 

 

หมายเหตุ: 1. สัดส่วนน้ าหนักกิจกรรมและตัวช้ีวัดความส าเร็จ ก าหนดร้อยละ 50/50 รวมเท่ากับร้อยละ 100 
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 


