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๑. วัตถุประสงค   
               คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหเจาหนาท่ีกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ 
รวมท้ังใหบุคลากรทีเก่ียวของมีศักยภาพในการดําเนินงานเปนมาตรฐานเดียวกันใหไดผลสัมฤทธิ์ของงานเปน
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และประเทศชาติโดยรวม 
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๒. ผังกระบวนการทํางาน 
ลํา
ดับ 

กระบวนงาน มาตรฐาน 
เวลา (วัน) 

ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

 
 
๑ 

 
 
 

 

 
 

๑๕ 

- ประชุมผูบริหาร/ 
  ประชุมระดมสมอง 
- จัดสงแบบสอบถาม/   
  แบบสํารวจความ   
  ตองการ 
- จัดทําแผนกลยุทธ/ 
  แผนยุทธศาสตร 

คณะผูบริหาร/
คณะกรรมการ
ดานวิชาการ 
 

กลุมพัฒนา
และกําหนด
มาตรฐาน 

 
 

 
๒ 

 
 

 
 
  

๓๐ 

- ประชุมผูบริหาร/ 
  ประชุมระดมสมอง 
- จัดทําแผนกลยุทธ/ 
  แผนยุทธศาสตร 

คณะผูบริหาร/
คณะกรรมการ
ดานวิชาการ 
 

กลุมพัฒนาฯ 

 
 
๓ 
 

 
 

๑๒๐ 

- ขอกําหนด/ กฎหมาย   
  ที่เกี่ยวของ 
- เกณฑ มาตรฐาน  
  คูมือปฏบิัติงานตาม  
  วิชาชีพที่เกีย่วของ 
- รายงานการศึกษา       
  วจิัย 

คณะทํางานฯ 
 
กลุมพัฒนาฯ 

 
 
๔ 

 

 
 

๑๐ 

- นําเสนอรางฯ 
- ประชุมระดมสมอง/ 
  Focus Group 
 
 

คณะทํางานฯ 
 
กลุมพัฒนาฯ 
 
ผูรับบริการ/  
ผูมีสวนได-เสีย 

 
 
๕ 
 

 

 
 

๓๐ 

- นําผลจากการประชุม 
  ระดมความคิดเห็นมา 
  รวมพิจารณา เพื่อ 
  ปรับปรุงรางเกณฑ  
  มาตรฐาน คูมือฯ  

คณะทํางานฯ 
 
กลุมพัฒนาฯ 

 

 
 
๖ 
 
 

 
 

๑๐ 

- ความครบถวนถูกตอง  
  และครอบคลุมของ    
  เนื้อหาในเกณฑ  
  มาตรฐาน คูมือฯ ที่ได 
  รับปรับปรุง 

คณะทํางานฯ 
 
กลุมพัฒนาฯ 

 

 
๗ 

 

 
๑๕ 

- ดําเนินการจัดซ้ือ/จัด  
   จางตามระเบียบพัสดุ 
   ใหแลวเสร็จภายใน 
   ปงบประมาณ 

คณะทํางานฯ 
 
กลุมพัฒนาฯ 

 

 รวม ๒๓๐   
| 
 

๖.๑ กําหนด/ ทบทวน/ สํารวจความตองการ
เกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและ
สภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ 

๖.๒.๑ ดําเนินการเอง 
โดยแตงต้ังคระทํางานตาม
สาขาวิชาชีพที่เกีย่วของ 

๖.๒ จําแนก/ จัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการพัฒนาเกณฑ 
มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมฯ 

๖.๒.๒ ดําเนินการรวมกับ
คณะที่ปรึกษา/ ผูเชี่ยวชาญ

จากหนวยงาน/องคกร
ภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

๖.๖ เสนอผูบริหาร เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

๖.๓ จัดทํารางเกณฑ มาตรฐาน และคูมอืดานอาคารและ
สภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ 

๖.๔ นํารางเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและ
สภาพแวดลอมฯ เขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

๖.๕ ปรับปรุงรางเกณฑ มาตรฐาน และคูมือฯ ให
มีความครอบคลุม ครบถวนและสมบูรณขึ้นตาม

ผลสรุปที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเหน็ 

๖.๗ ประกาศใช และจัดทําเอกสาร/ ส่ือตางๆ เพื่อเผยแพร  

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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๓. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด) 
 ๓.๑ กําหนด/ พิจารณาทบทวน/ สํารวจความตองการเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม
ของสถานบริการสุขภาพ โดยการสงแบบสํารวจความตองการทางไปรษณียหรือผานระบบเครือขายสารสนเทศไปยัง
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน/ องคกรกลุมเปาหมาย หรือกําหนดข้ึนจากแผนกลยุทธ/ 
ยุทธศาสตรกองแบบแผน 
 ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห จําแนก จัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคาร
และสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพตามผลสํารวจ และ/หรือตามแผนกลยุทธกองแบบแผน โดยพิจารณาวา
สามารถแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการเองเปนการภายใน หรือควรดําเนินการรวมกับคณะท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญจาก
หนวยงาน/องคกรภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๓ จัดทํารางเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ โดยการศึกษา 
รวบรวม วิเคราะห/ สังเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือสรุปเปนแนวทางในการยกราง 
 ๓.๔ นํารางเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพเขาสูกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการจัดทํารางเกณฑ 
มาตรฐาน คูมือฯ อยางกวางขวาง 
 ๓.๕ นําผลสรุปท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุงรางเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและ
สภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพใหมีความครอบคลุม ครบถวน และสมบูรณข้ึน 
 ๓.๖ นําเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพฉบับสมบูรณเสนอ
ผูบริหาร เพ่ือใหความเห็นชอบ (หรือนํากลับไปทบทวนใหมตามขอทวงติง) 
 ๓.๗ ประกาศใชเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพฉบับสมบูรณ 
และจัดทําเอกสาร/ สื่อตางๆ เพ่ือเผยแพรไปยังผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
๔. ความรับผิดชอบ (ของผูเก่ียวของตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงจากตําแหนงสูงสุดมาต่ําสุด) 
 ๔.๑ ผูอํานวยการกอง มีบทบาทหนาท่ีพิจารณาอนุมัติเนื้อหา/ ขอเสนอโครงการ อนุมัติคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ คณะทํางานพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ 
มีบทบาทหนาท่ีศึกษา รวบรวม วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลสําหรับใชในการจัดทํารางเนื้อหา กําหนดวิธีการ
ดําเนินงาน ตลอดจนดําเนินงานใหไดผลสัมฤทธิ์ รวมท้ังสรุป/ประเมินผลการดําเนินงาน 
 ๔.๓ ผูเก่ียวของ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย มีบทบาทหนาท่ีรวมพิจารณารายละเอียดเนื้อหา และใหขอเสนอแนะ
กับคณะทํางาน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการ
สุขภาพ ใหมีเนื้อหาครอบคลุมและครบถวน 
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๕. คําจํากัดความ (หรือคํานิยามศัพทท่ีเก่ียวของ) 
 ๕.๑ เกณฑ (Criterion & Criteria) หมายถึงสิ่งท่ีชวยในการประเมินหรือตัดสิน ซ่ึงอาจเปนคา/ ตัวเลข/ 
คุณลักษณะ โดยการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นอาจใชเกณฑมากกวาหนึ่งคาหรือมากกวาหนึ่งคุณลักษณะมาใชในการ
ตัดสินได (จามรมาน, 1999; BisinessDirectory.com, 2015; Dictionary.com, 2015 
 ๕.๒ มาตรฐาน (Standard) หมายถึง เอกสารตีพิมพ (Published document) ท่ีจัดทําข้ึนจากการเห็น
พองตองกัน และไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป เอกสารดังกลาววางกฎระเบียบ แนวทาง
ปฏบิัติ หรือลักษณะเฉพาะแหงกิจกรรม หรือผลท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือใหเปนหลักเกณฑใชกันท่ัวไปจนเปน
ปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามขอกําหนดท่ีวางไว รวมถึงความนาเชื่อถือสูงสุดของวัตถุดิบ ผลผลิต 
กระบวนการ และ/หรือบริการ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ไดใหคํานิยามของมาตรฐานวา 
คือสิ่งท่ีถือเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด (กองสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน, n.d.; Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE), 2015) 
 ๕.๓ คูมือ (Manual/ Handbook) จําแนกเปน ๒ ประเภท คือ 
 ๕.๓.๑ คูมือในรูปแบบ Manual หมายถึง เอกสารซ่ึงแสดงรายการ (และรายละเอียดในแตละรายการ) 
ของคําแนะนําเพ่ือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเปนลําดับข้ันเพ่ือเปนเอกสาร/ หนังสืออางอิง ซ่ึงผูใชคูมือนี้ควรอานและ
ปฏิบัติตามตามลําดับท่ีปรากฏในเอกสาร (N.A., 2011; BusinessDictionary.com, 2015) 
 ๕.๓.๒ คูมือในรูปแบบ Handbook หมายถึงเอกสาร/หนังสือ ท่ีเปนแนวทางการการรับมือกับสถานการณ
ใดสถานการณหนึ่ง/ ประเด็นเฉพาะประเด็นหนึ่ง ผูใช Handbook ไมจําเปนตองอานและปฏิบัติตามตามลําดับ 
สามารถเลือกขามไปอานในหัวขอท่ีตองการได (N.A., 2011; BusinessDictionary.com, 2015) 
 ๕.๔ อาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ หมายถึง สถานท่ีและสวนประกอบซ่ึงถูกสราง
ข้ึนสําหรับรองรับกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางดานสุขภาพท่ีอยูในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแตบริการสุขภาพท้ังในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
 
 
 
๖. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (นํา Flow Chart มาอธิบายอยางละเอียด รวมท้ังเทคนิคตางๆ ในการปฏิบัติงาน) 
 ๖.๑ กําหนด/ พิจารณาทบทวน/ สํารวจความตองการเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม
ของสถานบริการสุขภาพ โดยการสงแบบสํารวจความตองการทางไปรษณียหรือผานระบบเครือขายสารสนเทศไปยัง
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน/ องคกรกลุมเปาหมาย หรือกําหนดข้ึนจากแผนกลยุทธ/ 
ยุทธศาสตรกองแบบแผน โดยพิจารณาประเด็นซ่ึงเห็นวาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอตอระบบสุขภาพโดยรวม 
 ๖.๒ ศึกษา วิเคราะห จําแนก จัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคาร
และสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพตามผลสํารวจ และ/หรือตามแผนกลยุทธกองแบบแผน โดยพิจารณาวา
สามารถแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการเองเปนการภายใน หรือควรดําเนินการรวมกับคณะท่ีปรึกษา/ ผูเชี่ยวชาญจาก
หนวยงาน/องคกรภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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๖.๓ จัดทํารางเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ โดยการศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห/ สังเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือสรุปเปนแนวทางในการยกราง 
 ๖.๔ นํารางเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพเขาสูกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการจัดทํารางเกณฑ 
มาตรฐาน คูมือฯ อยางกวางขวาง 
 ๓.๕ นําผลสรุปท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุงรางเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและ
สภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพใหมีความครอบคลุม ครบถวน และสมบูรณข้ึน 
 ๓.๖ นําเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพฉบับสมบูรณเสนอ
ผูบริหาร เพ่ือใหความเห็นชอบ (หรือนํากลับไปทบทวน/ ปรับปรุงใหมตามขอทวงติง) 
 ๓.๗ ประกาศใชเกณฑ มาตรฐาน คูมือดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพฉบับสมบูรณ 
และจัดทําเอกสาร/ สื่อตางๆ เพ่ือเผยแพรไปยังผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๗.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎ/ ระเบียบตางๆ ท่ีออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ  

๗.๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗.๓ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎ/ ระเบียบตางๆ ท่ีออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ 
๗.๔ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
๗.๕ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
๗.๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๗.๗ กฎกระทรวงวาดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.๒๕๔๕ 
๗.๘ กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๔๙ และท่ีเก่ียวของ 
๗.๙ คูมือสําหรับเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สถาบันอาคารเขียวไทย 
๗.๑๐ คูมือ แนวทางปฏิบัติตางๆ ตามท่ีกองแบบแผนกําหนด 
๗.๑๑ คูมือ แนวทางปฏิบัติตางๆ ตามท่ีองคกร/ สภาวิชาชีพท่ีเก่ียวของกําหนด 
๗.๑๒ มาตรฐาน คูมือ แนวทางปฏิบัติตางๆ ท่ีกําหนดโดยองคกร/ สภาวิชาชีพท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนท่ียอมรับ

ในระดับสากล 
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๘. การจัดเก็บ การเขาถึงเอกสาร และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

ชื่อเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/ 
    คําสั่งตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ฝายบริหารท่ัวไป/ 
คณะทํางานฯ 

งานสารบัญ/ 
คณะทํางานฯ 

เรียงตามลําดับเลขท่ีคําสั่ง ๕ ป 

๒. รายงานการประชุม คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ เรียงตามลําดับครั้งท่ีประชุม ๕ ป 
๓. เอกสาร/ หลักฐานการ 
    ดําเนินงานจากเริ่มตนจน 
    เสร็จสิ้นโครงการ 

คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ เรียงตามลําดับกิจกรรมท่ีปรากฏ
ในแผนการดําเนินงาน 

๑๐ ป 

๔. เอกสาร ตํารา เกณฑ  
    มาตรฐาน และคูมือตางๆ  
    ท่ีเก่ียวของ 

ศูนย เ รี ยนรู กองแบบ
แผน 

คณะทํางานฯ แยกตามหมวดหมู/ ประเภทของ
เอกสาร 

พิจารณา 
ตามความ

เหมาะสมของ
ขอมูล 

 
 ๘.๑ ผูมีสิทธิ์เขาถึง  
  ๘.๑.๑ เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาและกําหนดมาตรฐาน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๘.๑.๒ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ 
 
๙. ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ๙.๑ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ/ แผนงาน 
 ๙.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  ๙.๒.๑ เชิงปริมาณ 
          จํานวนเกณฑ มาตรฐาน และคูมือท่ีไดรับการพัฒนา 
  ๙.๒.๒ เชิงคุณภาพ 
          รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีนําเกณฑ มาตรฐาน และคูมือไปใช 
 หมายเหตุ  

ผูรับบริการ ไดแก ผูบริหาร/ เจาหนาท่ีของสถานบริการสุขภาพ รวมท้ังของหนวยงาน/ องคกรท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ/ การบริหารจัดการดานอาคารและสภาพแวดลอมของ
สถานบริการสุขภาพ 

 
๑๐. ภาคผนวก 
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