


คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการควบคมุ กํากับมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขท่ี   DCD-M-00๗ แกไขครั้งท่ี  ๐๑   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๒ ของ ๑๐ 

 

 

สารบัญ 
 

 
  หัวขอ หนา 

 1. วัตถุประสงค 3 

 2. ผังกระบวนการทํางาน 4-๕ 

 3. ขอบเขต 6 

 4. ความรับผิดชอบ 6 

 5. คําจํากัดความ ๖-๘ 

 6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๘ 

 7. กฎหมาย มาตรฐาน  และเอกสารท่ีเก่ียวของ ๙ 

 8. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร ๙ 

 9. ระบบการติดตามและประเมินผล 1๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๒ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการควบคมุ กํากับมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขท่ี   DCD-M-00๗ แกไขครั้งท่ี  ๐๑   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๓ ของ ๑๐ 

 

1. วัตถุประสงค    
   

คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึน  เพ่ือใหเจาหนาท่ีกองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุม กํากับมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอมแกโรงพยาบาลศูนย  

โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  โรงพยาบาลชุมชน  ใหมีคุณภาพและความปลอดภัยในการใช

งาน  โดยมีความสอดคลองกับกระบวนงานหลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๓ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการควบคมุ กํากับมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม 
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2. ผังกระบวนการทํางาน   

ลําดับ กระบวนงาน 
มาตรฐาน
เวลา(วัน) 

ขอกําหนดของกระบวนงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 

10 
คณะทํางานประกอบดวยวิชาชีพในสาขา
ตางๆไดแกสถาปนิก วิศวกร มัณฑนศิลป 
งานโยธาและคณะผูบริหารของกอง 

กองแบบแผน 

2 15 

-รวบรวมปญหาอุปสรรคท่ีดําเนินการ
เยี่ยมประเมินของปท่ีผานมา 
-ศึกษากฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวกับเกณฑ
ดานอาคารท่ีออกใหมและเพ่ิงบังคับใช 

คณะอนุกรรมการ
ประกอบดวย
บุคลากรวิชาชีพตางๆ
ไดแกสถาปตยกรรม 
วิศวกรรมสาขาตางๆ
และมัณฑนศิลป 
 

3 30 

-นโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดานการคุมครองผูบริโภค 
-รายละเอียดตัวชี้วัด 
-เครื่องมือ:เกณฑ,แบบประเมิน  
-แผนงานสนับสนุนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ/ 
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-
12   

คณะทํางาน/กลุม
ยุทธศาสตรและ
ประเมินผล 

4 
 

75 
 

-ถายทอดองคความรูดานอาคารและ  
สภาพแวดลอม 
ใหกับสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เขต 1-12   
-จนท.โรงพยาบาลเปาหมาย 
-จนท.ท่ีไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการ 
 เยี่ยมประเมิน 

สถาปนิก วิศวกร 
มัณฑนากร  (ตามท่ี
ไดรับการรองขอ) 

ถายทอดแนวทางการเยี่ยมประเมินดาน
อาคารและสภาพแวดลอม 
-จนท.ท่ีไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน (สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 1-12 ,จนท.กองแบบแผน 
หรือบุคคลภายนอก) 

กองแบบแผน 

5 90 

-หลังใหการสงเสริมกับ รพ.เปาหมายแลว 
-ลงพ้ืนท่ีพูดคุยปญหาและแนวทางการ  
 ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามท่ีเกณฑ
กําหนด   

คณะกรรมการเยี่ยม
ประเมิน (แตงต้ังโดย
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ) 

6 15 

-คณะเยี่ยมประเมินนําเสนอขอมูลแก  
 คณะกรรมการรับรองผล     
-สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
แจงผลการเยี่ยมประเมินแก นพ.สสจ. 
-รพ.รับแจงผลจาก สสจ. 

-คณะกรรมการเยี่ยม
ประเมิน (โดยกรม
สบส.) 
-คณะกรรมการ 
 รับรองผล 
-สสจ. 

 แตงต้ังคณะทํางาน 

     ทบทวนเกณฑประเมิน 

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

ถายทอดองคความรู
ดานอาคารและ
สภาพแวดลอม 

ถายทอดแนวทางการ
เยี่ยมประเมินดานอาคาร

และสภาพแวดลอม 

ลงพ้ืนท่ีเยี่ยม
ประเมิน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ดําเนิน 
การโดย
สบส.เขต 

ดําเนนิการโดย สบส.
 

ดําเนนิการโดย สบส.
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๔ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 
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ลําดับ กระบวนงาน 
มาตรฐาน
เวลา(วัน) 

ขอกําหนดของกระบวนงาน ผูรับผิดชอบ 

7  
 

30 -รวบรวมผลการประเมินดานอาคารและ  
 สภาพแวดลอม 
-วิเคราะหประเด็นท่ีเปนปญหา 
-สรุปผลแนวทางการพัฒนาดานอาคารและ 
 สภาพแวดลอม 
-พัฒนาองคความรูเพ่ิมในสวนขาดของ รพ. 

คณะทํางาน/
สถาปนิก วิศวกร 
มัณฑนศิลป 

8  15  -สงผลการดําเนินการมายังกรมฯ , รพ.
เปาหมาย/สบส./สสจ./เขตสุขภาพ 
-จัดทําฐานขอมูล 
 

 กองแบบแผน 

  รวม 280       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุผลการ
ดําเนินงาน 

 รายงานผล 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๕ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการควบคมุ กํากับมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม 
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3. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุด) 
  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  จัดทําเอกสารวิชาการ  ในการกําหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ประกอบดวยงานดานอาคารและสภาพแวดลอม  เพ่ือการสงเสริม  พัฒนา  ปรับปรุง  แกไขอาคารและ
สภาพแวดลอมของโรงพยาบาล  โดยมีโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช  
โรงพยาบาลชุมชน  เพ่ือใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ  ตอบสนองการใชงานจากผูใชอาคารซ่ึงหมายความถึงผูมารับ
บริการและเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล  และมีสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12  เปนผูดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

   
4.   ความรบัผิดชอบ (ของผูเกี่ยวของตามกิจกรรมใน Flow chart เรียงลําดับจากตําแหนงสูงสุดมาต่ําสุด)   

             4.1 ผูอํานวยการกองแบบแผน   
         มีบทบาทหนาท่ีอนุมัติเห็นชอบใหเจาหนาท่ีกองแบบแผนดําเนินการโครงการควบคุม กํากับ
มาตรฐาน ดานอาคารและสภาพแวดลอม  
    4.2 คณะทํางาน (สถาปนิก,วิศวกรโยธา,วิศวกรระบบ,มัณฑนศิลปและงานโยธา)   
  มีบทบาทหนาท่ีดําเนินการจัดทํา,ทบทวน ตัวชี้วัดและเครื่องมือท่ีใช (แบบประเมิน,แนวทางเยี่ยม
ประเมิน)  
             4.3 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

 มีบทบาทหนาท่ีดําเนินการสงเสริมองคความรูและลงเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย 
     ,รับรองผล,สงแบบประเมินใหกองแบบแผนเพ่ือวิเคราะห-สรุปผล 

 
5.  คําจํากัดความ  

 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 สถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุมเปาหมาย หมายถึง สถานบริการสุขภาพท่ีไดรับการสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง สิ่งท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานและวัด

ความสําเร็จของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช) ในการพัฒนาคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดาน
อาคาร สิ่งแวดลอม และเครื่องมือแพทย    ในโรงพยาบาล   และกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  ซ่ึงเปนระบบบริการสุขภาพท่ีรัฐพึงจัดใหแกประชาชน และดําเนินการอยางมีคุณภาพ เพ่ือ
คุมครองผูบริโภคในระบบบริการสุขภาพใหเกิดความปลอดภัยตอผูรับบริการ  ผูใหบริการและชุมชน ดังนี้ 
   
  1. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร ส่ิงแวดลอม และเครื่องมือแพทย
ในโรงพยาบาล หมายถึง มาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอมกับมาตรฐานการจัดการวิศวกรรมการแพทยใน
สถานพยาบาล ท่ีมีความมุงหวังเพ่ือสงเสริม พัฒนา ปรับปรุงโรงพยาบาลใหมีการดําเนินการท่ีมีคุณภาพและความ
ปลอดภัย ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยประกอบดวย  

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๖ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการควบคมุ กํากับมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขท่ี   DCD-M-00๗ แกไขครั้งท่ี  ๐๑   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๗ ของ ๑๐ 

 

  1. ดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล  
  2. ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล  
  3. ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล  
  4. ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล  
  5. ดานสื่อสารในโรงพยาบาล  
  6. ดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

  2. มาตรฐานงานสุขศึกษา หมายถึง เกณฑท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงาน และวัดความสําเร็จ
กระบวนงานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพภาครฐั มุงหวังใหประชาชนกลุมเปาหมาย มีความสามารถในการดูแลตนเอง 
และมีพฤติกรรมสุขภาพ/ความรอบรูดานสุขภาพท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึน ประกอบดวย  4 หมวด 10 องคประกอบ ดังนี้ 

            หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการองคกร 
            หมวดท่ี 2 กระบวนการดําเนินงาน 
            หมวดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน 
            หมวดท่ี 4 ผลลัพธการดําเนินงาน 

  ผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   หมายถึง  สถานบริการสุขภาพภาครัฐท่ีไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีผลการประเมินผานเกณฑตั้งแตระดับ 
พ้ืนฐานข้ึนไป   ดังนี้   
 

ระดับ                                มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ระดับพ้ืนฐาน เนนการมีเปาหมายของงาน ทบทวนปญหา/ความเสี่ยงการใหบริการและการดูแลสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม  หามาตรการและดําเนินการตอเนื่องตองไมมีความเสี่ยงดานโครงสราง 
กายภาพ และมีกําลังคนท่ีชัดเจน ซ่ึงสถานบริการสุขภาพเองตองมีการประเมินองคกรตนเอง
ครบทุกระบบ และไดรับการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการจากสํานักงานสนับสนุน 
บริการสุขภาพเขต  มีผลการประเมินขอกําหนดพ้ืนฐานตามเกณฑ ในแตละดานครบถวน   
ในแตละดานครบถวน  ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 

ระดับพัฒนา  มีการเชื่อมโยง การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนา  
คุณภาพอยางตอเนื่องเขาดวยกันในทุกระดับ เนนการนําขอมูลวิชาการ และมาตรฐานในแต 
ละดานมาสูการปฏิบัติ มีการติดตาม บริการท่ีเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง อยางเปน 
รูปธรรม ซ่ึงสถานบริการสุขภาพมีการประเมินองคกรตนเองครบทุกดานและไดรับการเยี่ยม
ประเมิน โดยคณะกรรมการจากสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต มีผลการประเมินขอ 
กําหนดพ้ืนฐานตามเกณฑในแตละดานครบถวน   ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึง 85 

ระดับคุณภาพ  ปฏิบัตติามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถวน  มีรูปธรรมของการ  
พัฒนาท่ีชัดเจน จนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร  ซ่ึงสถานบริการสุขภาพมีการประเมิน 
องคกรตนเองครบทุกดานและไดรับการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการจากสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต มีผลการประเมินขอกําหนดพ้ืนฐานตามเกณฑ 
ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 85 ท้ัง 7 ดาน   

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๗ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการควบคมุ กํากับมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขท่ี   DCD-M-00๗ แกไขครั้งท่ี  ๐๑   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๘ ของ ๑๐ 

 

 การสงเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานสุขศึกษา  หมายถึง  กระบวนการท่ีผูรับผิดชอบถายทอด
ความรูเก่ียวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานสุขศึกษา โดยวิธีการ สนับสนุนเอกสาร/แนวทาง ประชุม/อบรม 
ใหคําปรึกษา วิทยากร เปนตน  
 
 การควบคุมกํากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานสุขศึกษา  หมายถึง  กระบวนการท่ีผูรับผิดชอบหรือ
คณะกรรมการควบคุมกํากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานสุขศึกษาลงไปเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล เพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานบริการสุขภาพตามเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 
 
6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
 1. แตงตั้งคณะทํางาน  โดยคัดเลือกจากบุคลากรจากทุกสายวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการทํางานดานอาคาร   
ไดแก  สถาปนิก  วิศวกรโยธา  วิศวกรงานระบบ  มัณฑนศิลป  งานโยธา    
 2. ประชุมคณะทํางาน  โดยมีผูอํานวยการกองแบบแผนเปนประธานการประชุม  เพ่ือทบทวน
สถานการณ/   กระบวนงานรวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของงาน  ไดแก นโยบายกรม/กระทรวง  มาตรฐาน HA  ปญหา
อุปสรรค     
              ตัวชีว้ัดความสําเร็จ และความคาดหวังท้ังจากผูบริหารและผูปฏิบัติ  เพ่ือสรุปประเด็นทิศทางท่ีจะทํา
ตอไป   นอกจากนี้ตองมีการประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน   
 3. ประชุมจัดทํา/ทบทวนคูมือการใชแบบประเมิน  ภายหลังจากท่ีไดนําคูมือฯไปใช  จะนําปญหาอุปสรรค
ท่ี เกิดจากการปฏิบัติจริง  มาใชทบทวนและปรับปรุงคูมือฯ ใหดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน     
 4. จัดอบรมผูเยี่ยมประเมินใหแกสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพท้ัง 12 เขต  เพ่ือเพ่ิมความเขาใจใน
วัตถุประสงคของระบบบริการสุขภาพ  รูถึงกระบวนการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย 
 5. รวมเปนวิทยากรถายทอด-สงเสริมเกณฑมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม  หากสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขตมีความประสงคใหกองแบบแผนรวมสงเสริม-ถายทอดองคความรูใหกับโรงพยาบาล 
กลุมเปาหมาย  กองแบบแผนจะสงบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญไปรวมเปนวิทยากรดวย 
 6. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  หลังจากท่ีสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตลงเยี่ยมประเมิน
โรงพยาบาล กลุมเปาหมาย  ใหทําหนังสือออกจากกองแบบแผนเพ่ือแจงใหสงสําเนาแบบประเมิน(ท่ีไมตองคิด
คะแนน)      มายังกองแบบแผนเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีทําใหโรงพยาบาลกลุมเปาหมายยังไมบรรลุเกณฑ        
 7. สรุปผลการประเมิน โดยจะมีแนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแกไข  เพ่ือใหอาคารและสภาพแวดลอมมี
คุณภาพ 
 8. สงเอกสารสรุปผลการดําเนินการแกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , รพ.เปาหมาย/สบส./สสจ./เขต
สุขภาพ 
          9. จัดทําฐานขอมูล  
 
          
 
 
                      

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๘ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการควบคมุ กํากับมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขท่ี   DCD-M-00๗ แกไขครั้งท่ี  ๐๑   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๙ ของ ๑๐ 

 

7. เอกสารท่ีเกี่ยวของ (กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ)  
                1.   พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
                2.   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                3.   พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕41 
                4.   พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
                5.   กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ    
                      สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๔๙ และท่ีเก่ียวของ 
                6.   กฎกระทรวงตางๆท่ีเก่ียวของ 
                7.   มาตรฐาน HA 

 8.   มาตรฐานโรงพยาบาล กองแบบแผน 
 9.   มาตรฐานการกอสราง กองแบบแผน 
10.  แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
  
 

 8. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
           8.1 การจัดเก็บ 

ชื่อเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
1. เอกสารแนวทางการนํามาตรฐาน 
    ระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 

หองสมุดกองแบบแผน 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
เวปไซต กรม สบส.  

กองแบบแผน 
 

    

2. ฐานขอมูลโรงพยาบาลท่ีผาน    
    มาตรฐานฯ 

กองแบบแผน 
 

กองแบบแผน 
 

    

 3. เอกสารสงเสริมและพัฒนา 
    มาตรฐานดานอาคารและ   
    สภาพแวดลอมป 2558 

กองแบบแผน 
 

กองแบบแผน 
 

    

 
           8.2 ผูมีสิทธิ์เขาถึง 

เอกสารเลขท่ี 1 - 3  เจาหนาท่ีทุกระดับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและโรงพยาบาลหรือ

ผูสนใจท่ีขอเขาถึงเอกสาร 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๙ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการควบคมุ กํากับมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขท่ี   DCD-M-00๗ แกไขครั้งท่ี  ๐๑   ฉบับท่ี ๑   

วันท่ีบังคับใช       หนา ๑๐ ของ ๑๐ 

 

9. ระบบการติดตามและประเมินผล   

9.1   ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ/แผนงาน 

9.2   ตัวชี้วัด :  

9.2.1  จํานวนของสถานบริการสุขภาพภาครัฐท่ีไดรับการควบคุมกํากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 ดานอาคารและสภาพแวดลอม    

9.2.2  รอยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ           

          

 10. ภาคผนวก 

            - 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๑๐ 

 


