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๑. วัตถุประสงค   

  คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูระบบ
บริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมของอาคารสถานบริการสุขภาพ ใหมีศักยภาพขอมูล และวิธีการใน
การดําเนินงานดานอาคารและสภาพแวดลอม 

2. ผังกระบวนการทํางาน  

หมายเหตุ :  ระยะเวลาดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

ลําดับ กระบวนการ มาตรฐานเวลา 
(วัน) 

ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

1.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      ไมเห็นดวย 

 
 
 
 
 
 
 
     ไมเห็นดวย 

 

 
45 

พรบ. ควบคุม
อาคารสถาน
บริการสุขภาพ 

คณะทํางานองคความรู
ระบบบริการสุขภาพฯ 

2.  
30 

พรบ. ควบคุม
อาคารสถาน
บริการสุขภาพ 

คณะทํางานองคความรู
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3.  
40 
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4.  
10 

มาตรฐานตาม
สาขาวิชาชีพ 

คณะทํางานองคความรู
ระบบบริการสุขภาพฯ 

5.  
15 

  คณะทํางานองคความรู
ระบบบริการสุขภาพฯ 

6.  
5 

 ผูอํานวยการกองแบบ
แผนและอธิบดีกรมฯ 

7.  
3 

พรบ.
คอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 

กลุมงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
รวม 
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6.1 ศึกษา รวบรวมขอมูล  

6.2 วิเคราะหขอมูลและความตองการของผูรับบริการ 

6.3 รวบรวมขอมูลองคความรู 

6.5 นําเสนอผลดําเนนิงานองคความรู
ระบบบริการสุขภาพดานอาคาร 

การเขาถึงขอมลูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.6 นําเสนอผูบริหาร
พิจารณาและลงนาม 

6.4 นําเสนอหัวหนากลุม
ตามสายวิชาชีพ 

6.7 สรุปผลการดําเนินงานพรอม
ทั้งบันทกึขอมูลลงเว็บไซดกองแบบแผน 
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๓. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุด) 

 การจัดการดานองคความรูระบบบริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมของอาคารสถานบริการ
สุขภาพ เริ่มจากการศึกษารวบรวมขอมูลความตองการ และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือใหเห็นเขาถึงปญหาและ
แกไขขอมูลใหถูกตองครบถวน และนําขอมูลมากําหนดชองทางในการคนหาใหผูรับบริการ พรอมท้ังเก็บขอมูลความ
คิดเห็นของผูมารับบริการ เม่ือไดขอสรุปจึงเริ่มดําเนินการจัดทําเนื้อหาและรวบรวมขอมูลดังกลาวเสนอใหหัวหนา
กลุมสาขาวิชาชีพตรวจสอบและใหความเห็น หลังจากท่ีดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว รวบรวมขอมูลท้ังหมดเสนอ
ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา และทําการสงมอบขอมูลองคความรูนําไปเผยแพรองคความรูระบบบริการสุขภาพดาน
อาคารและสภาพแวดลอมฯ ตอไป 

๔. ความรับผิดชอบ (ของผูเกี่ยวของตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงลําดับจากตําแหนงสูงสุดมาต่ําสุด) 

 4.1 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
       - มีหนาท่ี พิจารณาและลงนาม 
 4.2 ผูอํานวยการกองแบบแผน 
       - มีหนาท่ี พิจารณาและลงนาม 
 4.3 หัวหนางานตามสายวิชาชีพ 
       - มีหนาท่ี พิจารณาตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามหลักวิชาการและขอกฎหมายและลงนาม 
 4.4 คณะทํางานองคความรูระบบริการสุขภาพ 
             - มีหนาท่ี รวบรวมขอมูลและวิเคราะหเพ่ือใหเปนไปตามความตองการผูท่ีรับบริการสามารถคนหาขอมูล    
      4.5 ผูท่ีเก่ียวของ / ผูไดรับมอบหมาย 

                - มีหนาท่ี ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะทํางานองคความรูระบบบริการสุขภาพดานอาคาร
และสภาพแวดลอมของอาคารสถานบริการสุขภาพ เชน ดําเนินการจัดทําเนื้อหา หลักสูตร ความรูและประเมินผล 

 

๕. คําจํากัดความ (หรือคํานิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ) 

 5.1 องคความรู หมายถึง หมายถึงความรูท่ีอยูในศาสตร2 ไดแก ความคิดรวบยอด หลักการหรือวิธีการ  

ท่ีอยูในตํารา อยูในหองสมุด ซ่ึงอยูภายนอกตัวบุคคล ท่ีสั่งสมกันมาเพ่ือใหคนรุนหลังไดเรียนรู  

 5.2 โครงสรางความรู หมายถึง ความรูท่ีอยูภายในตัวบุคคล ท่ีเกิดจากการเรียนรูของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงไมได

ลอกเลียนมาจากองคความรู   แตผูเรียนตองสรางข้ึนมาดวยตนเอง เปนความรูท่ีเกิดข้ึนใหม เม่ือพัฒนาโครงสราง

ความรูตอไป ก็สามารถสรางผลงานเปนองคความรูใหคนอ่ืนคนควาได  

๖. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (นํา Flow Chart มาอธิบายอยางละเอียดรวมท้ังเทคนิคตางๆในการปฏิบัติงาน) 

 6.1 ศึกษา รวบรวมขอมูล คือ การศึกษาเก็บ รวบรวม ขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานองคความรู
ระบบบริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมของอาคารสถานบริการสุขภาพ 
 6.2 วิเคราะหขอมูล และความตองการของผูรับบริการ คือ การนําขอมูลตางๆ ท่ีไดรวบรวมมาวิเคราะห
เพ่ือหาวาประเด็นปญหาอะไร ท่ีควรนํามาปรับไดอยางถูกตอง 
 6.3 รวบรวมขอมูลองคความรู คือการจัดทําเนื้อหาวิชาความรู ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
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 6.4 นําเสนอหัวหนากลุมวิชาชีพ คือ การพิจารณาขอมูลองคความรูตามสาขาวิชาชีพ โดยดําเนินการสงให
ตรวจสอบตามสาขาวิชาชีพท่ีกําหนด  
 6.5 นําเสนอผลดําเนินงานองคความรูระบบบริการสุขภาพ คือ การนําเสนอขอมูลองคความรูท่ีได 
ภายหลังจากท่ีไดทําการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบขอมูล 
 6.6 นําเสนอผูบริหารพิจารณาและลงนาม คือ ดําเนินการสงขอมูลองคความรูท้ังหมด เสนอใหหัวหนาสวน
ราชการไดพิจารณาและลงนาม 
          6.7 สรุปผลการดําเนินการพรอมท้ังบันทึกขอมูลลงเว็บไซด คือ การสรุปผลการดําเนินงานขอมูลองคความรู
ระบบบริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอม เพ่ือนําผลการดําเนินการมาเผยแพรขอมูล 

๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
- 

๘. การจัดเก็บ การเขาถึงเอกสารและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
- - - - - 

 
๙.  ระบบการติดตามและประเมินผล 
           ๙.๑ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ / แผนงาน 
  9.2 ผลสํารวจท่ีไดจากผูท่ีมารับบริการในการคนหาขอมูลองคความรูทางเว็บไซด 

10.  ภาคผนวก 
  -  
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