
กลยุทธ์ และ การเชื่อมกลยุทธ์สู่แผนงานโครงการ

นายแพทยป์ยิะ ศิริลักษณ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



System thinking
เขา้ใจภาพรวม เหน็ขอบเขต ทิศทาง
เขา้ใจองคป์ระกอบ
เหน็ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ
เหน็กระบวนการ ขัน้ตอน ทัง้หมด

Analytic thinking
เหน็แตล่ะองคป์ระกอบ
เหน็ขัน้ตอนในรายละเอียด
มองในกรอบหลกัการต่างๆ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง

Problem solving
ชีบ้ง่ปัญหา ตรวจสอบขอ้มลู
สรา้งและเลือกทางแกปั้ญหา
น าไปปฏิบตัิ ประเมินผล

Creative thinking
มองในมมุมองใหม่
ออกนอกกรอบเดิม
ระดมความคิด

Strategic thinking
นกึถึงสภาพแวดลอ้มภายนอก
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
กรอบแนวทางระยะยาว



# “ยุทธศาสตร์” (Strategy) มีความหมายรวมถึง 
“จุดหมายปลายทาง (End)” และ “วิธีการสู่
จุดหมายปลายทาง (Means) เชิงนโยบาย” ซึ่งใช้
ในการก าหนดนโยบายจากการวิเคราะห์ (SWOT) 

ตามหลักวิชาการ  
# “กลยุทธ์” (Strategies) หมายถึง “วิธีการสู่
จุดหมายปลายทาง (Means) ระดับปฏิบัติการและ
เป็นแนวทางเพื่อตอบสนองวิธีการสู่จุดหมายปลายทาง
ระดับนโยบาย”



ความหมาย ตัวอย่าง

กลยุทธ์ระดับองค์กร
(ทั้งโรงพยาบาล)

แสดงให้เห็นทิศทางการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลโดยรวม

- มุ่งเน้นการแพทย์ระดับ Excellent

กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ
(ฝ่ายย่อยในโรงพยาบาล)

มุ่งเน้นปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ
โรงพยาบาล

- สร้างระบบเชื่อมโยงกับโรงพยาบาล
ระดับและความเชี่ยวชาญอื่น
- ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ
(แผนกย่อยในโรงพยาบาล)

กลยุทธ์การด าเนินงานแต่ละแผนก 
สนับสนุนและสร้างแนวทางการ
แข่งขัน สอดคล้องกับกลยุทธ์ฝ่าย
ย่อยในโรงพยาบาล

- ฝึกอบรมบุคลากรทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
- สร้างความชัดเจน ระบบงานในการ
ส่งต่อผู้ป่วย การเรียกเก็บเงนิ
- สร้างระบบคลังข้อมูลวิชาการ

(ตัวอย่าง)กลยุทธ์โรงพยาบาล 



กรณี : องค์กร



ระบบบริการ
สุขภาพ

ระบบการ
ป้องกันโรค

ระบบการส่ง  
เสริมสุขภาพ

ระบบบริหารงาน
ภายใน

พัฒนาระบบบริการ

- Telemedicine
- หมอประจ าบ้าน บริการเชิงรุก
- Service plan
- Precision medicine

- ระบบแผนที่การเกิดโรค GIS
- สร้างนักระบาดวิทยารุ่นใหม่
- จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความเสี่ยง
- สร้างระบบการเฝ้าระวังกับเครือข่าย

- ผลักดัน MOU กับภาคส่วนอื่น
- Heath literacy in School
- เน้นการสื่อสารสาธารณะทาง 
social media

- ระบบส านักงาน electronic
- ส่งเสริมการศึกษาต่อ
- สร้าง Creative area

1

2 3

4



แผนงาน

กลยุทธ์

ปรับปรุง
ระบบงานประจ า

โครงการเฉพาะกิจ



แผนงาน

กลยุทธ์

ปรับปรุง
ระบบงานประจ า

โครงการเฉพาะกิจ

สร้าง
เครือข่าย

ความร่วมมือ
ด้านสุขภาพ
กับ อปท.

• ปรับการประสานหน่วย EMS
• ปรับการท าแผนงบประมาณให้

สอดคล้องกับแผน อปท.
• จัดการการท างานร่วมกันในศูนย์เด็ก

เล็กให้ชัดเจนขึ้น

• โครงการท าลงนาม MOU ด้านบริการ
สุขภาพในพื้นที่

• โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจก
ร่วมกัน

• โครงการสอน CPR แก่ จนท.อปท.



วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3

การประเมินผล การประเมินผล การประเมินผล

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม(หลัก) 1
กิจกรรม(หลัก) 2
กิจกรรม(หลัก) 3

กิจกรรม
เชิงบริหาร Grant chart

รายละเอียด

ทรัพยากร

ผลที่คาดจะได้รับ

กลุ่ม 
เป้าหมาย

แก้ปัญหา หรือพัฒนางาน



การเขียนโครงการ



โครงการ

กลุ่มบุคคลที่
ได้รับผล

พื้นที่ที่
ได้รับผล

วัตถุประสงค์

กิจกรรม๑
กิจกรรม๒
กิจกรรม๓
กิจกรรม....

ทรัพยากร
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

จุดเริ่ม จุดสิ้นสุด

ผล
ผลิต



• การเขียน ข้อเสนอโครงการเป็นเอกสาร

• การน าเสนอโครงการด้วยวาจา

การเสนอโครงการ



• ให้สามารถส่ือความหมายได้

• บอกว่าจะท าอะไร แก่ใคร ที่ไหน เมื่อไร

ข้อเสนอโครงการ : ชื่อโครงการ



• แสดงเหตุผลที่ต้องท าโครงการ(ไม่ต้องยาว) เช่นต้องการ
แกป้ัญหา หรือไม่มุ่งแกป้ัญหาแต่เราจะพัฒนางานใหด้ีขึ้น

• สนับสนุนเหตุผลด้วยข้อมูล ที่ชัดเจน ควรเป็นข้อมูลใน
พื้นที่ หรือ กลุ่มคนที่เราจะท าโครงการ

• โยงมาถึงว่าท าให้เราต้องท าโครงการนี้

ข้อเสนอโครงการ :หลักการและเหตุผล



• สิ่งที่คิดว่า เมื่อท าโครงการนี้เสร็จสิ้น แล้ว สิ่งนั้นจะ
เกิดขึ้นหรือประสงค์ให้เกิดขึ้น

ข้อเสนอโครงการ : วัตถุประสงค์



ข้อเสนอโครงการ : ตัวชี้วัด

• สิ่งแสดงอย่างเป็นรูปธรรมจากการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ เพื่อบอกผลของโครงการ



• ระดับของผลจากโครงการ(เมื่อวัดด้วยตัวชี้วัด) เพื่อแสดงถึง
การบรรลวุัตถุประสงค์โครงการ
• เป้าหมาย ไม่เหมือนกับ กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอโครงการ : เป้าหมาย



• เป็น คน หรือ กลุ่มคน หรือพื้นที่ หรือสถานที่ฯลฯ ที่
ได้รับผลจากการท ากิจกรรมตามโครงการโดยตรง

ข้อเสนอโครงการ : กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย



• แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1)กิจกรรมหลักตามโครงการ กับ 
(2)การด าเนินงานเพื่อบริหารจัดการโครงการ

• กิจกรรมหลักตามโครงการ ควรเป็นกิจกรรมที่ เมื่อท าแล้ว 
ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย จนเกิดผลตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้

ข้อเสนอโครงการ : วิธีการด าเนินงาน



• กิจกรรมหลักตามโครงการควรมีหลักวิชาการรองรับ หรือ 
ใช้หลักเหตุผลรองรับได้
• กิจกรรมตามโครงการต้องสามารถท าได้จริง
• ควรเขียน “วิธีปฏิบัต”ิ ให้ชัดเจนที่สุดว่าท าอะไร อย่างไร

ข้อเสนอโครงการ : วิธีการด าเนินงาน



• เน้นบอกว่า กิจกรรมหลักตามโครงการจะเกิดขึ้นเมื่อไร
• ถ้าท าครั้งเดียว บอกวันเวลาที่จะด าเนินการ
• ถ้าท าหลายครั้ง บอกวันเวลาที่จะท ากิจกรรมแต่ละครั้ง
• ถ้าท าเป็นช่วง บอกเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด และกิจกรรมใช้
เวลาท าเท่าใด(จ านวนวัน หรือจ านวนชั่วโมง)

ข้อเสนอโครงการ : ระยะเวลาด าเนินโครงการ



• บอกแหล่งงบประมาณ

• จ านวนงบประมาณ (ค านวณรายละเอียดตาม
หลักเกณฑ์)

• ระวังข้อห้ามของแหล่งงบประมาณนั้นๆ 

ข้อเสนอโครงการ : งบประมาณ



เพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อท าโครงการเสร็จแล้ว เกิดอะไรขึ้นบ้าง 
บรรลุวัตถุประสงค์ไหม, การด าเนินการตามโครงการ
สมบูรณ์ หรือติดขัดสิ่งใด, งบประมาณหรือทรัพยากรอื่น 
เพียงพอเหมาะสม หรือไม่ 

ข้อเสนอโครงการ : การประเมินผล



• ให้บอกว่าจะใช้ “วิธีการ” ใด หรือจะใช้ “เครื่องมือ” ใด 
ที่จะท าให้รู้ในสิ่งที่ต้องการ เช่น ประเมินจากบันทึกการ
ให้บริการ, ประเมินจากแบบทดสอบ, ประเมินจากการลง
ไปส ารวจ ฯลฯ 

ข้อเสนอโครงการ : การประเมินผล



• ให้บอกว่า “ใคร” เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการตามที่เขียนเอาไว้

• อาจเป็นคนเดียว หรือ เป็นองค์กร แต่ต้องมีความชัดเจน
ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ : ผู้รับผิดชอบ



• เป็นการคาดการณ์ว่า เมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้ว และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ จากนั้นจะเกิดผลอะไรต่อไป

ข้อเสนอโครงการ : ผลที่คาดว่าจะได้รับ





- Lab อ้างอิง
- พัฒนาและรับรองมาตรฐาน
- พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม
- ให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

บุคลากรมีทักษะ
ในเชิงลึก

นโยบายเน้นการ
ท างานเชิงรุก

วัฒนธรรมองค์กร
ยึดเป้าหมายการ
ท างาน

Style การท างาน งบประมาณจ ากัด

การสื่อสารภายในองค์กร

เครือข่ายความร่วมมือภาควิชาการ
และบริการ

ความเชื่อ ศรัทธาของ ปชช.

มีทรัพยากรสนับสนนุหลายแหลง่

ความเชื่อประชาชน ประเด็นปัญหาสุขภาพหลากหลาย ปัญหาการสื่อสารในสังคม

ท างานเชิงรุก
อย่างมีส่วนร่วม

SO

ปรับลดกิจกรรม 
ไม่จ าเป็น

WT
ใช้ทักษะความรู้

เแก้ความเข้าใจผิด

ST
ระดมทุนพัฒนา

องค์ความรู้

WO

VISION : องค์กรที่รับการยอมรับในระดับเอเชีย

ความต้องการนวัตกรรมความต้องการรับรองมาตรฐาน

Strategy

ระบบข้อมูล ระบบการเงินการคลัง

ระบบบุคลากร ระบบการบริหารทรัพยากร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

(ตัวอย่าง)

ปิยะ ศิริลักษณ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ความต้องการบริการทางห้องปฏิบัติการ



-การเขา้ถงึบรกิาร
-ความพรอ้มทรพัยากร
-ขา่วสารปลอม
-ความรว่มมือของเครอืข่าย

เสริมสร้างระบบบริการดว้ย
เทคโนโลยี

บูรณาการการมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่าย

สาเหตุปัญหา กลยุทธ์

ปัญหา X

โครงการ/กิจกรรม

A : สร้าง Application 
นัดหมายบริการ รวมจุดเดียว

A

B

B : สร้างและฝึกทักษะทีม
ท างานผ่าน เทคโนโลยี

C
D

E
C : ปรับ ต่อรองเงื่อนไขการเบิกจ่าย

D : ร่วมมือกับกรมอื่นในการสื่อสาร
ไปทางเดียวกัน

E : MOU กับเครือข่าย


