


คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการจัดทําแผนแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขท่ี   DCD-M-002 แกไขครั้งท่ี  ๐1   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๒ ของ ๑๐ 

 

 

สารบัญ 
 
 
 

หัวขอ          หนา 
 
 ๑. วัตถุประสงค           ๓ 

  ๒. ผังกระบวนการทํางาน         ๔-๕ 

        ๓. ขอบเขต  รายละเอียดลักษณะงานและการปฏิบัติงาน      ๖ 

 ๔. หนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร        ๖ 

 ๕. คําจํากัดความ          ๖ 

 ๖. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน         ๗-๙ 

 ๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเก่ียวของ                 ๙ 

 ๘. การจัดเก็บและการเขาถึงเอกสาร        ๙ 

 ๙. ระบบการติดตามและประเมินผล        ๑๐ 

๑๐. ภาคผนวก           ๑๐ 
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๑. วัตถุประสงค 
 

 คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึน  เพ่ือใหเจาหนาท่ีกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานออกแบบและจัดทําแผนแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม ใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน โดยมีความสอดคลองตามกระบวนงานหลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ      

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๓ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 
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 ๒. ผังกระบวนการทํางาน 

ลําดับ กระบวนงาน 
มาตรฐาน

เวลา 
(วัน) 

ขอกําหนดของกระบวนการ ผูรับผิดชอบ 

๑ 
 

 
๕ วัน 

คณะทํางานประกอบดวยนกัวิชาชพีในสาขาตางๆ 
เชน สถาปนิก วิศวกรสาขาตางๆ ชางโยธา เปนตน 

กองแบบแผน 

๒ 

 

 

๒๐ วัน 

ประชุมพิจารณาคัดเลือกกลุมเปาหมาย 
๑. รพ.ท่ียกฐานะตาม service plan (กระทรวง) 
๒. รพ.ที่ระดับเขตบริการสุขภาพ กําหนด (เขต) 
๓. รพ. ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา (จังหวัด) 

 

คณะทํางาน 

๓ 

   
๓๐ วัน 

๑.ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
๒. นโยบาย 
๓. อาคาร ส่ิงกอสราง 
๔. ระบบตางๆ  

สถาปนิก/ 
นายชางโยธา/ 
คณะกรรมการ
บริหารอาคารและ
สภาพแวดลอม 
(รพ.) 

๔ 

 
 

๑5 วัน วิเคราะหขอมูลตางๆ สถาปนิก 

๕ 

 
 
  
  
 

๓๐ วัน - นําขอมูลทั้งหมดมาออกแบบแผนแมบท 
- จัดทําเปนแบบราง 
๑. นําขอมูลมากําหนดเปาหมายและ 
แนวคิดในการออกแบบแผนแมบท 
2. จัดทําแบบรางแผนแมบท 

สถาปนิก 

๖ 

 
 
 

๕ วัน กล่ันกรอง/ตรวจทานความถูกตองของรูปแบบ
อาคาร (เพิ่มคณะกรรมการแผนแมบท) 
คณะกรรมการสายวิชาชีพสถาปนิก 

 

กองแบบแผน 

๗ 

 ๕ วัน - นําเสนอแบบรางแผนแมบทใหหนวยงาน (สถาน
บริการสุขภาพ) เพือ่พิจารณาเห็นชอบ 
- รวบรวมขอเสนอแนะตางๆ 

 

สถาปนิก,ผูบริหาร
และคณะกรรมการ
บริหารอาคารและ
สภาพแวดลอม 
(รพ.) 

 

๘ 

 ๓๐ วัน - รวบรวมขอมูลที่เพิ่มเติมจากการ นําเสนอแผน
แมบททางเลือก 
- จัดทําแผนแมบทที่ไดจากการนาํเสนอ 
พรอมขอมูลเปนแบบและรายละเอียด 
ประกอบ 
- จัดทําขั้นตอนในการกอสรางอาคาร 

สถาปนิก/
คณะทํางาน 

๖.๓ สํารวจขอมูลท่ีใชในการทําแผนแมบท 

๖.๔ วิเคราะหขอมูล 

๖.๘ จดัทําแผนแมบท 

๖.๒ คัดเลือกกลุมเปาหมาย 

๖.๕ ออกแบบและจัดทํา 

๖.๗ นําเสนอแบบรางแผน
แมบท 

๖.๖ เสนอคณะกรรมการ
สายวิชาชีพสถาปนิก 

๖.๑ แตงต้ังคณะทํางาน 

ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 
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ลําดับ กระบวนงาน 
มาตรฐาน

เวลา 
(วัน) 

ขอกําหนดของกระบวนการ ผูรับผิดชอบ 

๙ 

 
 
 

๑๐ วัน - เปนขั้นตอนในการนําเสนอขออนุมัติ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ 

 
 

ผูบริหารระดับกอง/
ระดับกรม 

10 

 
15 วัน 

 

-โรงพยาบาล , สํานักตรวจ , เขตบริการสุขภาพ ,
สบรส.เพื่อประกอบการจัดต้ังงบประมาณการ
กอสรางอาคารและสภาพแวดลอม 

 
 
 

ผูบริหารระดับ
กระทรวง 

 

รวม ๑65 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๙ นําผลการดําเนินการจดัทําแผนแมบท 
เสนอผูบริหาร 

6.10  จัดสงแผนแมบทใหกลุมเปาหมาย
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๓. ขอบเขต(กิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุด) 

การจัดทําแผนแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม เริ่มจากการคัดเลือกกลุมเปาหมาย ตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว  แลวทําการศึกษา รวบรวมขอมูลความตองการ นําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือใหเห็นถึงสภาพปญหาและ
ความตองการท่ีแทจริง รวมท้ังศึกษาคนควาเก่ียวกับเกณฑตางๆในการออกแบบอาคาร แลวจึงดําเนินการการ
ออกแบบผังหลักนําเสนอตอผูบริหารของสถานบริการสุขภาพ ซ่ึงเปนกระบวนการตอเนื่องกัน โดยใหเปนแบบผัง
(แบบราง)ทางเลือก  ในสวนนี้จะอธิบายถึง ข้ันตอนการดําเนินการโดยละเอียด 10 ข้ันตอน เม่ือไดผังหลักท่ีผาน
ความเห็นชอบของหัวหนางานตามสายวิชาชีพ และผูบริหารของสถานบริการสุขภาพแลว จะนํามาจัดทําเปน
แผนการกอสรางอาคารประกอบกับผังหลัก เพ่ือจะนําไปเปนข้ันตอนการจัดตั้งและขออนุมัติงบประมาณการ
กอสรางอาคาร โดยใหดําเนินไปตามลําดับท่ีกําหนดไวในผังหลักตอไป  

๔. ความรับผิดชอบ(ของผูเกี่ยวของตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงลําดับจากตําแหนงสูงสุดมาต่ําสุด) 
 ๔.๑ ผูอํานวยการกองแบบแผน 

มีบทบาทหนาท่ี อนุมัติเห็นชอบใหเจาหนาท่ีกองแบบแผนดําเนินการจัดทําผังหลัก 
 ๔.๒ สถาปนิก/คณะทํางาน 

มีบทบาทหนาท่ีดําเนินการจัดทําผังหลักท้ังหมด 
 ๔.๓ ผูบริหารและคณะบริหารดานอาคารและสภาพแวดลอมของหนวยงานสถานบริการสุขภาพ 

มีบทบาทหนาท่ี ใหขอมูล กําหนดนโยบาย นําเสนอแผนการกอสรางอาคารตามผังหลักโดยเสนอขอ
งบประมาณการกอสรางอาคาร 

  
๕. คําจํากัดความ(หรือคํานิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ) 
         5.1      แผนแมบท  หมายถึงแผนการในภาพรวม ซ่ึงเปนตัวกําหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติการ จัดลําดับ
ความสําคัญในการพัฒนา โดยมีระยะเวลาและนโยบายเปนตัวกําหนด 

  ๕.2 ผังหลัก หมายถึง  แผนการใชประโยชนท่ีดินของหนวยงานเต็มรูปแบบและทิศทางการขยายตัว
ตามนโยบายของหนวยงาน  โดยกําหนดตําแหนงอาคาร  และการจัดลําดับการพัฒนา โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง ก า ร จั ด
สภาพแวดลอม  ภูมิประเทศ  การจัดกลุมอาคาร(Zoning)  ความหนาแนน(Density)  และการหันทิศทาง
(Orientation)ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารท่ีเก่ียวของ  และเพ่ือใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพการใช
สอยเชิงพ้ืนท่ีสูงสุด 

๕.3 มาตรฐาน  หมายถึง ระเบียบวิธี ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเอกสารท่ีไดรับความเห็นชอบ ยอมรับ
ตามแนวทางเฉพาะแหงกิจกรรม ถือเอาเปนหลักสําหรับเปรียบเทียบเกณฑกําหนด ซ่ึงเปนตัวชี้วัดหรือบงชี้แนวทาง
ปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด จนบรรลุความสําเร็จสูงสุดของงาน 
          ๕.4    อาคาร  หมายถึง สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลเขาไปอยูหรือใชสอยได 
          ๕.5   สภาพแวดลอม  หมายถึง งานระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟา  ประปา  โทรศัพท  ฯลฯ)  งานระบบ
สาธารณูปการ(ท่ีเก่ียวของกับอาคาร เชน ไปรษณีย  ศูนยอาหาร  รานสะดวกซ้ือ ฯลฯ)  โครงขายคมนาคม(เชน  
ถนน  ทางเดิน  ทางเดินเชื่อม ฯลฯ)  ทรัพยากร(แหลงน้ํา)  ภูมิประเทศ   
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๖. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (นํา Flow Chart มาอธิบายอยางละเอียดรวมท้ังเทคนิคตางๆในการปฏิบัติงาน) 
                  ๖.๑  แตงตั้งคณะทํางาน  คณะทํางานประกอบดวยนักวิชาชีพในสาขาตางๆ เชน สถาปนิก วิศวกรสาขา
ตางๆ ชางโยธา และ/หรือผูมีสวนไดเสีย 
          ๖.๒ คัดเลือกกลุมเปาหมาย  โครงการการออกแบบ รพ. อาจเปนโครงการในลักษณะเชิงรับ เชนการขยาย
การบริการตามความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน หรืออาจเปนโครงการในลักษณะเชิงรุกเพ่ือปองกันปญหาความขาดแคลน 
ดังนั้นกลุมเปาหมายท่ีตองการการออกแบบ อาจประกอบดวย 
                 - โรงพยาบาลใหม 
                 - รพ. ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา (ระดับจังหวัด)  
                 - รพ. ท่ีระดับเขตบริการสุขภาพ กําหนด (ระดับเขต) 
                 - รพ. ท่ียกฐานะตาม service plan (กระทรวง) 

    - โครงการเชิงรุกท่ีเกิดจากการตั้งกรรมการรวมระหวางขอเสนอแนะของกองแบบแผนกับความ  
ตองการการใหบริการในพ้ืนท่ี  (เจาหนาท่ีในหนวยงานกลุมเปาหมายกับสถาปนิกของกองแบบ
แผน) 

๖.๓  สํารวจขอมูล  ท่ีใชในการจัดทําแผนแมบท การสํารวจขอมูลอยูในข้ันตอนของการหาขอมูลขาวสาร 
(Intelligence phase) ในกระบวนการทํา Programming ซ่ึงเปนขอมูลเฉพาะสําหรับการออกแบบในบริบทท่ี
จํากัด  ขอมูลขาวสารเหลานี้จะเปนประโยชนสําหรับงานออกแบบท่ีเฉพาะเจาะจง ตามจํานวนและความตองการ
ของการใหบริการ  ดังนี้ 
                ๑. ขอมูลพ้ืนฐานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ความเปนมา, ท่ีตั้ง และชุมชน, ปจจัยตางๆ เชน ปจจัย
ธรรมชาติ, ปจจัยวัฒนธรรม, ปจจัยสุนทรียภาพ ฯลฯ 
                ๒. ขอมูลเพ่ิมเติม เชน นโยบายและแผนพัฒนา, วัตถุประสงค ความตองการตางๆ 
                ๓. อาคารและสิ่งกอสราง ใหทําการสํารวจตอไปนี้ 
                    ๓.๑ มีอาคารและสิ่งกอสรางอะไรบาง และสภาพของอาคารเปนอยางไร 
                    ๓.๒ ขนาดของพ้ืนท่ีใชสอยแยกตามกิจกรรมหลัก 
                ๔. การใชท่ีดิน 
                    ๔.๑ การใชท่ีดินไดมีการแบงแยกพ้ืนท่ีตาม zoning หรือไม 
                    ๔.๒ อาณาเขตท่ีดินโดยรอบดานวาอยูติดกับอะไรบาง 
                          ๔.๑.๑ ความหนาแนนของอาคารและสิ่งกอสราง 
                          ๔.๑.๒ ระบบสัญจรและท่ีจอดรถ 
                                   ๔.๒.๑ การจราจรโดยรอบหนวยงานและการเขาถึง (จากถนนภายนอก) 
                                   ๔.๒.๒ ถนนและการจราจรภายในโรงพยาบาล 
                                   ๔.๒.๓ ระบบสัญจรทางเทา  

 ๔.๒.๔ ทางเดินเชื่อม (Cover way) และทางสัญจรของหนวยตางๆ ภายใน 
โรงพยาบาล 

                                   ๔.๒.๕ ท่ีจอดรถยนตภายในโรงพยาบาล 
                    ๔.๓ ระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย 
                    ๔.๔ ระบบไฟฟาภายนอกอาคาร 
                    ๔.๕ ระบบสุขาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย  
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                        ๔.๕.๑ ระบบประปา ภายนอกอาคาร 
                        ๔.๕.๒  ระบบระบายน้ํา 
                        ๔.๕.๓  ระบบบําบัดน้ําเสีย 
                       ๔.๕.๔ ระบบปองกันอัคคีภัย 
 ๔.๖  ระบบกําจัดขยะ                          
                     ๔.๗ ระบบโทรศัพท 
                     ๔.๘ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
                     ๔.๙ ระบบทอแกสทางการแพทย 
                     ๔.๑๐ ระบบไอน้ําและน้ํารอน 
                     ๔.๑๑ ระบบภูมิทัศน และท่ีโลงวาง และจุดรวมพล 
                     ๔.๑๒ ประชุมรวมกันระหวางกองแบบแผนกับสถานบริการสขุภาพภาครัฐ 

           ๖.๔ วิเคราะหขอมูล เสนอทางเลือก และสรุปผล  เปนกระบวนการนําขอมูลขาวสารท่ีไดมาวิเคราะห
และสังเคราะห  เพ่ือสรุปเปนขอกําหนดอันเปนแนวทางสําหรับการออกแบบ ดังนี้ 
                    ๖.๔.๑ วิเคราะหขอมูล 
                                ๑. วิเคราะหประเด็นปญหาและขอจํากัดตางๆ เชน ORIENTATION, กฏหมาย 
                                ๒.  วิเคราะหความตองการของพ้ืนท่ีและกิจกรรมตางๆ 
                                ๓.  วิเคราะหผลกระทบกับสิ่งแวดลอมโดยสังเขป 
                                ๔.  กําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการพัฒนารวมถึงนโยบายตางๆ 
                                ๕.  กําหนดแนวทางการในการพัฒนาผังหลัก 
                   ๖.๔.๒ สรุปผล 
                   สรุปรายละเอียดของขอมูลตางๆ นี้ไดจากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปใชในการออกแบบผังหลัก 

          ๖.๕ ออกแบบและจัดทําผังหลัก เปนข้ันตอนท่ีสถาปนิก หาแนวทางในการแกปญหาดวยรูปแบบทาง
กายภาพ และเทคนิคการใหบริการดานสาธารณูปโภค โดยการออกแบบจะประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
                  ๖.๕.๑ จัดทําแบบราง 
                         - กําหนดเปาหมายและแนวคิดในการออกแบบวางผังหลัก 
                         - จัดทําแบบรางผังหลัก 
                         - ประชุมรวมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําเสนอแบบรางและแผนพัฒนา 
                         - สรุปขอมูลผังหลัก 
                 ๖.๕.๒ จัดทําผังหลัก : ผังบริเวณ (Site Plan) , ผังการใชท่ีดิน (Zoning) , ผังแสดงแนวทางและการ
จัดลําดับการกอสรางอาคารตางๆตามโครงการจัดทําผังหลัก (Master Plan) 

           ๖.๖ การนําเสนอแบบผังหลักตอสถานบริการสุขภาพ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย  .ในข้ันตอนนี้คณะ
ผูออกแบบและคณะกรรมการกําหนดแผนการพัฒนานโยบายยุทธศาสตรผังหลักฯ จะรวมกันนําเสนอรูปแบบการ
กอสรางตอผูใช  ในกรณีนี้ไดแก ผูบริหาร รพ. ตลอดจนผูใชบริการอ่ืน ๆ เพ่ือตรวจสอบลักษณะการใหบริการและ
การใชพ้ืนท่ีอาคารใหตรงตามวัตถุประสงคของผูใช 

           ๖.๗    จัดทําผังหลักและวางแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีของสถานบริการสุขภาพ  ข้ันตอนนี้เปนการ
สรุปผลเชิงนโยบายเพ่ือนําสาระหลักไปใชในการออกแบบ  เชน การออกแบบเชิงพ้ืนท่ีของกลุมอาคาร  การ

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๘ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการจัดทําแผนแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขท่ี   DCD-M-002 แกไขครั้งท่ี  ๐1   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๙ ของ ๑๐ 

 

ออกแบบการใหบริการภายในอาคาร และการออกแบบระบบวิศวกรรมเพ่ือสนับสนุนงานการใหบริการอ่ืน ๆ  
ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีจําเปนท้ังกอนกระบวนการการออกแบบและในระหวางการบูรณาการรูปแบบการแกปญหา
ทางกายภาพ 
             ๖.๘ การนาํเสนอแบบผังหลักตอหัวหนางานตามสายวิชาชีพ ในข้ันตอนนี้คณะผูออกแบบ จะนําเสนอ
รูปแบบการกอสรางตอหัวหนางานตามสายวิชาชีพ เพ่ือตรวจสอบลักษณะการใหบริการและการใชพ้ืนท่ีอาคารให
ตรงตามหลักวิชาการ 
             ๖.๙ การนาํผลการดําเนินการจัดทําผังหลักเสนอผูบริหาร เพ่ือวางแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีของสถาน
บริการสุขภาพสูการปฏิบัติ  เปนข้ันตอนการจัดทําผังหลัก ตามแนวทางวิชาการและการมีสวนรวม 

             ๖.๑๐ จัดสงผังหลักใหกลุมเปาหมาย   สถานบริการสุขภาพสามารถนําเสนอผังหลักท่ีรวมกัน
ดําเนินการเสนอตอคณะบริหารของโรงพยาบาล  นําเสนอขอมูลดานอาคารและสภาพแวดลอมใหผูตรวจราชการ
เขตบริการสุขภาพ  สบรส. เปนข้ันตอนการจัดตั้งและขออนุมัติงบประมาณใหดําเนินไปตามผังหลัก 
 
 
๗. เอกสารท่ีเกี่ยวของ(กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ) 
      ๑.     พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และกฎหมายท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
                ๒.     พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                3.     พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕41 
                4.     พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
                5.    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
                6.    กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และ   สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๔๙  และท่ีเก่ียวของ 
                7.   กฎกระทรวงตางๆท่ีเก่ียวของ 
                8.   มาตรฐาน HA 

9.   มาตรฐานโรงพยาบาล กองแบบแผน 
10.   มาตรฐานการกอสราง กองแบบแผน 

 

๘. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
- - - - - 
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๙.  ระบบการติดตามและประเมินผล 
  ๙.๑  ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ /แผนงาน 
  ๙.๒  ตัวชี้วัด  :  รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ   
 
 
 
10.  ภาคผนวก 
  -  
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