
ขั้นตอนการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายปิยะ ศิริลักษณ์ 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564



คณะกรรมการกลยุทธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.ก าหนดแผนกลยุทธ์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.สร้างกระบวนการถ่ายทอด ท าความเข้าใจ
ในแผนกลยุทธ์ แก่เจ้าหน้าที่ในกรมและสื่อสาร
สู่สาธารณะ 
3.สนับสนุน เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดการแปลง 
แผนกลยุทธ์ไปสู่แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมการด าเนินการของ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ ผลักดัน ให้เกิด
การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ และการ
ด าเนินการตามแนวแผนกลยุทธ์
5.ติดตาม ก ากับ และประเมินผลแผนกลยุทธ์ 

1.ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินการตามแผน
กลยุทธ์ ที่ผ่านมา

2.รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เตรียมการในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

3.ด าเนินกิจกรรม ในรูปแบบหลากหลาย เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะแผนกลยุทธ์ เสนอแก่คณะกรรมการกล
ยุทธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.ด าเนินการ แปลงแผนกลยุทธ์ สู่ แผนงาน โครงการ 
และการด าเนินการ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.ก าหนดระบบการติดตามและติดตามความก้าวหน้า 
แผนงาน โครงการ และการด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์ รวมถึงรวบรวมผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผน
กลยุทธ์ เพื่อประกอบการประเมินแผนกลยุทธ์

หน่วยงานใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการ-คณะท างาน



คณะกรรมการกลยุทธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(1)   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   ประธาน 
(2)   นายพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีฯ      กรรมการ
(3)   นายบัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีฯ   กรรมการ 
(4)   ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านกั/กอง/ศูนย/์ศวก.
ทุกแห่ง กรรมการ
(5)   นายปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีฯ

กรรมการและเลขานกุาร  
(6)   ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและวิชำกำร

กรรมกำรและช่วยเลขำนกุำร

(1)   นายปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีฯ ประธาน

(2)   ผู้อ านวยการ สชว./สวส./สวพ./สสว./สรส.
คณะท างาน

(3)   ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์/ศวก.ทุกแห่ง
คณะท างาน

(4)   เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ(กพว.) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HIPPS/New wave)

คณะท างาน 

(5)   ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ
คณะท างานและเลขานกุาร

(6)   จนท.กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร

หน่วยงานใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการ-คณะท างาน



ขั้นตอน มี.ค.
2564

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

1.ตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน

2.คณะท างานด าเนินการ ทบทวนกลยุทธ์ที่ผ่านมา รวบรวมข้อมูล ระดม
ความคิดเห็น วิเคราะห์แนวโน้ม

3.กิจกรรม เพื่อให้ได้ร่างข้อเสนอแผนกลยุทธ์
- คณะท างานเสนอข้อมูลที่รวบรวม แก่คณะกรรมการกลยุทธ์
- คณะกรรมการกลยุทธ์ให้แนวทางแก่คณะท างาน
- คณะท างานด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อเสนอแผนกลยุทธ์
- คณะกรรมการกลยุทธ์ เห็นชอบข้อเสนอแผนกลยุทธ์

4.น าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
- สื่อสาร ท าความเข้าใจ แผนกลยุทธ์
- แปลงแผนกลยุทธ์ สู่แผนงานโครงการ และการด าเนินการของกรม 

โดยเน้นความสอดคล้องกับ การใช้งบประมาณ และการวางแผนจัดการ
ก าลังคน

ขั้นตอนในการวางแผนยุทธศาสตร์



ขั้นตอน พ.ค.
2564

ธ.ค.
2564

ม.ค.
2565

ก.พ.
2565

มี.ค.
2565

เม.ย.
2565

พ.ค.
2565

มิ.ย.
2565

ก.ค.
2565

ส.ค.
2565

ก.ย.
2565

5.ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ  

7.ประเมินผลการด าเนินการตามแผน รอบ 
6 เดือน 

8.ทบทวนและประเมินผลการด าเนินการ 
เพื่อการก าหนดแผนปีต่อไป

9.กระบวนการด าเนินการตามวงจรเดิม

ขั้นตอนในการวางแผนยุทธศาสตร ์



• การวิเคราะห์ ประเมิน กลยุทธ์ที่ผ่านมา
• การวิเคราะห์ Trend การก าหนดความมุ่งหวังและบทบาทในอนาคตของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• การสื่อสาร ถ่ายทอด แผนกลยุทธ์สู่การรับรู้ ความเข้าใจ
• การแปลงแผนกลยุทธ์สู่ แผนงาน โครงการ และการพัฒนาระบบการด าเนินงาน ความ

สอดคล้องของแผนงาน แผนการใช้งบประมาณ แผนบุคลากร 
• การก าหนด ตัวชี้วัดผลงาน ที่สามารถวัดและประเมินได้จริง
• การติดตามก ากับอย่าง ต่อเนื่องจริงจัง
• การประเมินผลการด าเนินงาน และ ศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้ได้ lesson learned

ประเด็นส าคัญ



การบูรณาการ

Research
Development

การสื่อสาร
Public relation Network

การก ากับติดตาม
การประเมนิ

การจัดการระบบ
สนับสนุน

พัฒนาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ก้าวหน้า     

เพื่อประโยชน์ของสังคม


