
การพฒันาการให้บริการของกองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วนัองัคารที่ 6 พฤศจกิายน 2561
ณ ห้องประชุมวภิาวด ีช้ัน 4 อาคารโภชนาการ 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สถานพยาบาลภาครัฐ-เอกชน 
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
มีคุณภาพไม่ต ่ากว่ามาตรฐานที่

ก าหนดและให้บริการ
ด้วยความปลอดภยั

2. ประชาชนดูแลสุขภาพ และภาคี
เครือข่ายภาคประชาชนมีการ
จัดการสุขภาพอย่างยัง่ยืน

การพฒันา      
ภาค เมืองและ
พืน้ที่เศรษฐกจิ

การพฒันา
วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวจิัย
และนวตักรรม

การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

และระบบ
โลจิสติกส์

การเสริมสร้างและ
พฒันาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและ
แข่งขันได้อย่าง

ยัง่ยืน

การเติบโตที่เป็น
มิตรกบั

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
การพฒันาที่ยัง่ยืน

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ         

การป้องกนัการ
ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย

การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหล่ือมล า้

ในสังคม

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพ่ือการพฒันา

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง

แห่งชาติเพ่ือการ
พฒันาประเทศสู่
ความมั่งคัง่

ยุทธศาสตร์ที ่1 ความมัน่คง
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความสามารถในการแข่งขนั
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที ่5 การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

Inclusive 
Growth 
Engine

Productive 
Growth 
Engine

Green 
Growth 
Engine

PP&P Excellence
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นเลศิ

Service Excellence
ด้านบริการเป็นเลศิ

People Excellence
ด้านบุคลากรเป็นเลศิ

Governance Excellence
ด้านบริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันากลไก ส่งเสริม สนับสนุน 
พฒันา ก ากบั ติดตามและตรวจสอบมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพของประชาชน และภาคเีครือข่าย

ภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาการบริหารจัดการองค์กร
และเพิม่ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ระยะ 5 ปี
(ปี62-64 ช่วงเข้มแข็ง)

ระยะ 1-2 ปี
(ปี 60-61 ช่วงปฏิรูป)

ระยะ 20 ปี
(ปี 65-79 ช่วง
ยัง่ยืนและ1/3

เอเชีย)

วสัิยทัศน์ “เป็นองค์การหลกัในการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและ
พฒันาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสู่การจัดการสุขภาพอย่างยัง่ยืน”



Inclusive 
Growth 
Engine

Productive 
Growth 
Engine

Green 
Growth 
Engine

สาธารณสุข 4.0

พฒันามาตรฐาน  แผนแม่บท  รูปแบบ
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
ทีส่อดคล้องกบั Service Plan 
ของกระทรวงสาธารณสุข

สร้างศูนย์ข้อมูลแบบแปลน
ทีเ่หมาะสมกบัการใช้งาน
ในแต่ละระดบับริการ

พฒันากลไก มาตรฐาน
ทีส่นับสนุนให้โรงพยาบาลด าเนินการ
ด้านแบบอาคารและสภาพแวดล้อม

ด้วยตนเองได้

วางระบบการออกแบบ
ให้สัมพนัธ์กบังบประมาณสร้างอาคาร 

ผ่านระบบตรวจราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุข 

มมีาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาล
ทีป่รับใช้ได้และเหมาะสม

กบับริบทระดบัพืน้ทีข่องประเทศไทย

เป็นศูนย์ผู้เช่ียวชาญ
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

เป็นศูนย์การออกแบบด้วย AI
เช่ือมโยงกบั Big Data

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กองแบบแผน

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันากลไก ส่งเสริม 
สนับสนุน พฒันา ก ากบั ตดิตามและ

ตรวจสอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาการมส่ีวนร่วมใน
การจดัการสุขภาพของประชาชน และภาคี

เครือข่ายภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาการบริหารจดัการ
องค์กรและเพิม่ศักยภาพบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



(ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561

1. ส่งเสริม สนบัสนุน ควบคุม ดูแลใหอ้าคารสถานท่ีของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข        
ไดคุ้ณภาพมาตรฐานดว้ยการใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมดา้นการออกแบบ  อ  านวยการและ
ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคารใหไ้ดม้าตรฐานทางวชิาชีพ สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง

2. ก ากบั ดูแล ติดตาม ประเมินผล และใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและวชิาชีพสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมดา้นอาคารประเภท
สถานพยาบาลและอาคารเก่ียวเน่ืองใหไ้ดม้าตรฐานทางวชิาชีพ สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง

3. วเิคราะห์ วจิยั ก  าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐาน รวมทั้งพฒันาองคค์วามรู้ดา้นอาคารสถานท่ีของสถานบริการสุขภาพและ
หน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทางวชิาชีพ สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

4. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย

ภารกจิกองแบบแผน



“เป็นองค์กรหลกัด้านมาตรฐานอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข”

มุ่งม่ันส่งเสริม พฒันาอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
สู่มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน

วสัิยทัศน์

พนัธกจิ



CORE
มุ่งผลประโยชน์สูงสุดสู่ผู้รับบริการและประชาชน 

C : (Customer and Citizen Centric) 
เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน

O : (Open Mind) 
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง  

R : (Ready to Change) 
ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ 

E : (Vocational Ethics)

ค่านิยม



รก.ผู้อ านวยการกองแบบแผน
นายชาตรี  ปัญญาพรวทิยา นายชาตรี  ปัญญาพรวิทยา

(รก.)วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ 
(ดา้นมาตรฐานอาคารและส่ิงก่อสร้าง)

รอการแต่งตั้ง

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 1

นายสราวุธ งามผ่องใส

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 2

นายวฒันา  สุถิรนาถ

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 3

นายสรพงษ์ ทพัภวมิล

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 4

นายสมศักดิ์ อคัรนวเสรี

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 5

นายพงศ์พนัธ์ุ  จิวสุวรรณ

กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
น.ส. จารุวลัย์  สมานอารีย์

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 6

นายสมนึก  ธรรมรัตนะศิริ

โครงสร้างผู้บริหาร



ผอ.กองแบบแผน

รองผอ.(กลุ่ม 1-3) รองผอ.(กลุ่ม 4-6)

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 1

(เขต พท. 1-2)

งานสถาปัตยกรรม

งานวศิวกรรมโยธา

งานมณัฑนศิลป์

งานสาธารณูปการ
-วศิวกรรมไฟฟ้า
-วศิวกรรมเคร่ืองกล
-วศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม

ประมาณราคา
ส ารวจ
ควบคุมงาน

ประสานความร่วมมือ
กลุ่มอาคารและ
สภาพแวดล้อมตามภารกจิ
สบส.เขต  ,พนส.

สบส. 1-2

ผงัโครงสร้าง (ปฏิบตัิราชการภายใน)  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สบส. 3-4 สบส. 5-6 สบส. 7-8 สบส. 9-10 สบส. 11-12

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 2

(เขต พท. 3-4และ กทม.)

งานสถาปัตยกรรม

งานวศิวกรรมโยธา

งานมณัฑนศิลป์

งานสาธารณูปการ
-วศิวกรรมไฟฟ้า
-วศิวกรรมเคร่ืองกล
-วศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม

ประมาณราคา
ส ารวจ
ควบคุมงาน

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 3

(เขต พท. 5-6)

งานสถาปัตยกรรม

งานวศิวกรรมโยธา

งานมณัฑนศิลป์

งานสาธารณูปการ
-วศิวกรรมไฟฟ้า
-วศิวกรรมเคร่ืองกล
-วศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม

ประมาณราคา
ส ารวจ
ควบคุมงาน

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 4

(เขต พท. 7-8)

งานสถาปัตยกรรม

งานวศิวกรรมโยธา

งานมณัฑนศิลป์

งานสาธารณูปการ
-วศิวกรรมไฟฟ้า
-วศิวกรรมเคร่ืองกล
-วศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม

ประมาณราคา
ส ารวจ
ควบคุมงาน

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 5

(เขต พท. 9-10)

งานสถาปัตยกรรม

งานวศิวกรรมโยธา

งานมณัฑนศิลป์

งานสาธารณูปการ
-วศิวกรรมไฟฟ้า
-วศิวกรรมเคร่ืองกล
-วศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม

ประมาณราคา
ส ารวจ
ควบคุมงาน

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 6

(เขต พท. 11-12)

งานสถาปัตยกรรม

งานวศิวกรรมโยธา

งานมณัฑนศิลป์

งานสาธารณูปการ
-วศิวกรรมไฟฟ้า
-วศิวกรรมเคร่ืองกล
-วศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม

ประมาณราคา
ส ารวจ
ควบคุมงาน

กลุ่มบริหารทัว่ไป
และแผนงาน

งานธุรการ

งานการเงินและ
บญัชี

งานพสัดุและ
ยานพาหนะ

งานประสาน
การก่อสร้าง

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานแผนงาน

ผชช.(สถ. – วศ.)

มาตรฐานวชิาชีพ

สถาปัตยกรรม

วศิวกรรมโยธา

มณัฑนศิลป์

วศิวกรรมไฟฟ้า
วศิวกรรมเคร่ืองกล
วศิวกรรม
สุขาภิบาล/
ส่ิงแวดลอ้ม

ประมาณราคา
ส ารวจ
ควบคุมงาน



โครงสร้างกองแบบแผน

1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ
2. งานการเงนิและบัญชี
3. งานพสัดุและยานพาหนะ
4. งานประสานการก่อสร้าง
5. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
7. งานควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
8. งานจดัท าแผนปฏิบัตกิารและค าของบประมาณประจ าปี
9. งานตดิตาม ก ากบั ประเมนิผลการปฏิบัตงิานตามแผนงาน
โครงการและงบประมาณ
10. งานค ารับรองการปฏบิตัริาชการ
11. งานพฒันาองค์กร
12. งานกจิกรรม/โครงการพเิศษตามนโยบาย
13. งานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย

1. งานออกแบบทุกวชิาชีพ งานพฒันามาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
2. งานส่งเสริม สนับสนุน ก ากบั ตดิตาม ประเมนิมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
3. งานวเิคราะห์ วจิยั ประเมนิ พฒันา ถ่ายทอดความรู้ มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
4. งานจดัท าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง ข้อก าหนดวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข
5. งานพฒันาขีดความสามารถบุคลากรภาคเีครือข่าย
6. งานให้ค าปรึกษา ทางวชิาการและวชิาชีพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
7.  งานพฒันาความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขร่วมกบัสถาบนัการศึกษาและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง
8. งานร่วมบริหารสัญญาการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
9. งานพฒันามาตรฐานการควบคุมการก่อสร้าง
10. งานส ารวจพื้นทีเ่พ่ือการพฒันาและจดัท าแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
11. งานประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ก าหนด งวดงาน-งวดเงนิ
12. งานควบคุมการก่อสร้าง การจดัการงานก่อสร้าง
13. งานก ากบัมาตรฐานวชิาชีพ
14. งานประสานและให้ความร่วมมือผู้ตรวจราชการเขต กทม. และ สบส.เขต
15. งานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย

รองผู้อ านวยการด้านบริหาร

ผู้อ านวยการกองแบบแผน

รองผู้อ านวยการด้านวชิาการ

กลุ่มบริหารทัว่ไปและแผนงาน
กลุ่ม

มาตรฐาน
อาคารฯ 1

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 2

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 3

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 4

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 5

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 6
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อ านาจหน้าที ่กองแบบแผน อ านาจหน้าที่ สบส.เขต 1-12
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

1. พฒันามาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 1. งานส ารวจข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

2. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดให้มีสถานพยาบาลภาครัฐทีเ่หมาะสม
สอดคล้องกบัการให้บริการ

2. งานอ านวยการก่อสร้าง

3. จัดท าแผนแม่บท การจัดให้มีสถานพยาบาลภาครัฐทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบั
ระบบบริการสุขภาพระดับประเทศ

3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

4. จัดท าแผนแม่บท ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมการก่อสร้าง การจัดการงาน
ก่อสร้าง ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

5. ให้ค าปรึกษาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

6. ก ากบั ติดตามและประเมินผลคุณภาพด้านการก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

7. พฒันาศักยภาพบุคลากรทีป่ฏิบัติงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม                
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง

7.ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย

8. พฒันาความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขกบั
สถาบันการศึกษา  องค์กรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

9. ศึกษา วเิคราะห์ วจัิย พฒันา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

10. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง
หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย



ผงัผู้ประสานงาน/เขตพืน้ที/่หน่วยงาน ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
รักษาการผู้อ านวยการกองแบบแผน   (นายชาตรี  ปัญญาพรวทิยา) 081-8338605

(รองผู้อ านวยการกองแบบแผน 1)
สถาปนิกช านาญการพเิศษ  รักษาการในต าแหน่งสถาปนิกเช่ียวชาญ (ด้านสถาปัตยกรรม)
ก ากับกลุ่มมาตรฐานฯ  1, 2 และ 3    รับผดิชอบเขตพ้ืนที่ 1,2,3,4,5,6, กทม.     

นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา  081 – 8338605 (รองผูอ้  านวยการกองแบบแผน 2)
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่งวิศวกรโยธาเช่ียวชาญ (ดา้นมาตรฐานอาคารและส่ิงก่อสร้าง)
ก ากบักลุ่มมาตรฐานฯ 4, 5 และ 6     รับผิดชอบเขตพ้ืนท่ี  7,8,9,10,11,12          

กลุ่ม          

หัวหน้า

มาตรฐานวชิาชีพ

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดลอ้ม 1

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดลอ้ม 2

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดลอ้ม 3

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดลอ้ม 4

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดลอ้ม 5

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดลอ้ม 6

กลุ่มบริหารทัว่ไป
และแผนงาน

นายสราวุธ งามผอ่งใส
080-2457117

นายวฒันา   สุถิรนาถ
081-6261930

นายสรพงษ ์  ทพัภวิมล
089-5365030

นายสมศกัด์ิ  อคัรนวเสรี
081-9354299

นายพงศพ์นัธ์ุ  จิวสุวรรณ
096-9428789

นายสมนึก  ธรรมรัตนะศิริ
081-8264990

น.ส.จารุวลัย ์สมานอารีย์
091-2290396

สถาปัตยกรรม นายกฤษฎ์ อยูค่ง
081-8444671

น.ส.ดวงพร กตญัญุตานนัท์
095-9151444

นายสุทธิพร ปรีชา
089-7321581

นายชาติศกัรินทร์ พาหุกุล
086-9773248

นายบดินทร์  วิบูลวฒัน์
081-8071573

น.ส.ประภสัสร จิราภรณ์   
081-6222740
นายกฤษฎ ์อยูค่ง 
081-8444671

งานธุรการ
นางพนิดา  ตรีสมุทร์
082-0131044
งานการเงินและบญัชี
น.ส.ทิพวรรณ   รักแจง้
081-9225361
งานพสัดุและยานพาหนะ
นางจินตนา  คงคารัตน์
061-9809965
งานประสานการก่อสร้าง
น.ส.อุไรวรรณ  ชูพูล
081-2074248
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
น.ส.ล าพูน  แกว้ยอด
086-0948060
งานแผนงาน
นายธารินทร์  บุญยิ่งเหลือ 
091-2290388

เทคโนโลยีสารสนเทศ
....................................

วศิวกรรมโยธา นายวุฒิศกัด์ิ ชูตน
081-7871404

นายพรกฤษณ์ แท่นแกว้
081-8162584

นายอบัดุลกอเดส อมรึก
094-5501439

นายจกัรกริสน์  แซ่เลา้
085-0445515

นายอนุชา   อุ่นค า
080-5511160

นายปฏิภาณ อินทร์ทอง
089-5294019

มัณฑนศิลป์ น.ส.สุวรรณี รุ่งเรืองศรี
087-1567457

นายฉตัรเชษฐ ์ สายแผลง
089-6702467

นางวชัรีภรณ์ งามผอ่งใส
089-4966262

น.ส.พรรณทิพา  แหยมเจริญ
082-2249991

นางพนมกร   หาระบุตร
091-6169294

นายพลัลภ วุฒิไตรมงคล
081-5652629

วศิวกรรมไฟฟ้า นายอภิญญา ภูศรี
085-2898734 

นายบุญยืน อยูพิ่พฒัน์
089-4829753

นายวรสิทธ์ิ พนัธ์ุเกษร
081-8309998

นายสุเทพ เขม้ขนั
081-8552837

นายชาติชาย ตนัตยานนท์
081-4015130

นายไพรัช พงศธรกุล
081-4565825

วศิวกรรมเคร่ืองกล นายสรรค ์  หอมกล่ินจนัทน์
080-5776633

นายเสรี   ใจซ่ือ
081-8107433

นายวาเรศ พิทกัษน์คราช
081-8327753

นายประสิทธ์ิ  พรหมศิริไพบูลย์
094-6169695

นายประสิทธ์ิ  พรหมศิริไพบูลย์
094-6169695

นายเวชยนัต ์   กลัน่กสิกรณ์
081-8198584

วศิวกรรมสุขาภบิาล
ส่ิงแวดล้อม

นายจงรักษ ์ เทพศร
086-7854342

นายสมนึก   ธรรมรัตนะศิริ
081-8264990

นายสมนึก   ธรรมรัตนะศิริ
081-8264990

นายวิจิตร  พรมบุตร
089-6697319

นายพิเชฐ  เช่ียวภาษา
089-5591746

นายวิจิตร  พรมบุตร
089-6697319

ประมาณราคา นายเพชรยทุธ  พุทธพนัธ์
081-8748021

นายวิรัตน์   ศรีรัตนวรางกูร
081-3159176

นายไกรสูรย ์ เจริญวงค์
089-0411649

นายยงยทุธ์  ปะทะธง
081-9076854

นายสุพล  กฤษสุวรรณ์
081-9848100

นายด าเนิน ทองบุญ
081-4528533

โยธา-ควบคุมงาน นายวิกรม  ถนอมนาค
089-7137070

นายวรวิชญ ์ สิงหนาท
085-1122422

ส.อ.บุญศกัด์ิ  ศุภชูชยั
081-4949948

นายวิกรม  ถนอมนาค
089-7137070

นายสุพล  กฤษสุวรรณ์
081-9848100

นายมงักร  อโนมะศิริ
089-6956596

เขตพ้ืนท่ี 1, 2 / สบส.เขต 1, 2
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา 
แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
ตาก พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ สุโขทยั  
อุตรดิตถ์

เขตพ้ืนท่ี 3,4/กทม / สบส.เขต 3, 4
นครสวรรค ์ ก าแพงเพชร  ชยันาท
พิจิตร  อุทยัธานี  นครนายก 
ปทุมธานี  พระนครศรีอยธุยา  
ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  อา่งทอง  
นนทบุรี กทม.

เขตพ้ืนท่ี 5, 6 / สบส.เขต 5, 6
ราชบุรี  กาญจนบุรี นครปฐม 
เพชรบุรี  ประจวบคีรีขนัธ์  
สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  
สุพรรณบุรี  ชลบุรี  จนัทบุรี  
ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี  
ระยอง  สระแกว้ สมุทรปราการ

เขตพ้ืนท่ี 7, 8 / สบส.เขต 7, 8
ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม 
ร้อยเอด็  อุดรธานี  นครพนม       
บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  หนองคาย  
หนองบวัล าภู

เขตพ้ืนท่ี 9, 10 / สบส.เขต 9, 10
นครราชสีมา  ชยัภูมิ  บุรีรัมย์
สุรินทร์  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร  อ านาจเจริญ  มุกดาหาร

เขตพ้ืนท่ี 11, 12 / สบส.เขต 11, 12
สุราษฎร์ธานี กระบ่ี ชุมพร  พงังา  
ภูเก็ต ระนอง  นครศรีธรรมราช 
สงขลา  ตรัง  นราธิวาส  ปัตตานี  
พทัลุง  ยะลา  สตูล

โดยมีหน้าที่ดังนี้                                                                                                           
1.  ประสานงานตามภารกิจกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามวชิาชีพ                                                               1 ส.ค 61
2.  ให้ค าปรึกษางาน ตามวชิาชีพ
3.  รับเร่ือง/ร้องขอ และให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้น
4.  ตดิตามงานตามเขตพ้ืนที่/ของงานตามวชิาชีพ
5.  อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ตามนโยบาย



G15 การจดัการความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขมปีระสิทธิภาพ

พฒั
นา
อง
ค์ก

ร
ปร

ะสิ
ทธิ

ภา
พ

คุณ
ภา
พบ

ริก
าร

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

แผนที่ยุทธศาสตร์กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพฒันาเกณฑ ์มาตรฐาน รูปแบบ
อาคารและสภาพแวดลอ้มสาธารณสุข 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพฒันาระบบบริหาร จดัการองคก์ร

อยา่งมีประสิทธิภาพ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การส่งเสริม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล
อาคารและสภาพแวดลอ้มสาธารณสุข

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การสร้างความร่วมมือและพฒันาขีดความสามารถ

ของภาคีเครือข่าย
ดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้มสาธารณสุข

วสัิยทัศน์: “เป็นองค์กรหลกัด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข”

G12 การพฒันาความร่วมมือเครือข่าย
ด้านวชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

G7 กระบวนการพฒันารูปแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุขมปีระสิทธิภาพ

G14 บุคลากรมขีีดความสามารถ
ในการปฏิบัตงิานได้อย่างมืออาชีพ

G5 ผู้รับบริการมคีวามพงึพอใจ

G1 สถานบริการสุขภาพมคุีณภาพ
ตามมาตรฐานด้านอาคาร

และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

G2 องค์ความรู้ นวตักรรม
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ถูกน าไปใช้ประโยชน์

G3 บุคลากรภาคเีครือข่าย
มขีีดความสามารถในการด าเนินงาน

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

G16 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขมปีระสิทธิภาพ

G4 กองแบบแผนผ่านการประเมนิ 
คุณภาพตามแนวทางมาตรฐานทีก่รมก าหนด

G9 การควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ
มปีระสิทธิภาพ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การศึกษา วจิยั พฒันา 

ถ่ายทอดและประเมินองคค์วามรู้ฯ

G11 การถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน
และเทคโนโลยฯี สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

G8 กระบวนการพฒันาเกณฑ์ มาตรฐาน
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

มปีระสิทธิภาพ

G10 การศึกษา วจิยั องค์ความรู้ มาตรฐาน
และเทคโนโลยด้ีานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

G13 การพฒันาศักยภาพบุคลากรภาคเีครือข่าย
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

G6 องค์ความรู้และนวตักรรมมคุีณภาพ



จดัท าแผนแม่บทเพ่ือการพฒันา
สถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

พฒันา ปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ 
ตามเกณฑ์อาคารเขยีว 

ยุทธศาสตร์ที ่1
การพฒันาเกณฑ์ มาตรฐาน รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 



ยุทธศาสตร์ที ่2
การส่งเสริม ก ากบั ตติาม ประเมนิผล อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ส่งเสริม สนับสนุนมาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

ควบคุมการก่อสร้าง  การจดัการงานก่อสร้าง

เยีย่มนิเทศ ประเมินมาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 



ยุทธศาสตร์ที ่3
การศึกษา วจิัย พฒันา ถ่ายทอดและประเมนิองค์ความรู้

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

โครงการปรับปรุงเปลือกอาคารผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลศูนย์ 

สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
ทีน่ าแบบของกองแบบแผนไปใช้ก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทางด้านพลงังาน

ของอาคารเขียว (LEED)

โครงการจดัท าแบบก่อสร้าง 
อาคารสถานบริการสุขภาพต้นแบบ

ทีป่ลอดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิ 
ด้วยกระบวนการออกแบบบูรณาการ

เพ่ือ ลดผลกระทบทีม่ต่ีอสภาวะโลกร้อน 
ลดการใช้พลงังาน และเป็นมติรต่อโลกและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

ศึกษา วจิยั พฒันาองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ถ่ายทอด ประเมินองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข



พฒันาขดีความสามารถของบุคลากรภาคเีครือข่าย
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

สร้างความร่วมมือทางวชิาการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
กบัสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร์ที ่4
การสร้างความร่วมมือและพฒันาขีดความสามารถของภาคเีครือข่าย

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข



สร้างศูนย์ข้อมูลแบบแปลนที่เหมาะสมกบัการใช้งานในแต่ละระดบับริการ  ทันสมัย
และมีข้อมูลประกอบการก่อสร้าง มาผนวกไว้ในระบบ

พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA)

ยุทธศาสตร์ที ่5
พฒันาระบบบริหาร จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

โครงการพฒันาและสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
กองแบบแผนโครงการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจัดการ
กองแบบแผน

โครงการพฒันา
ขีดความสามารถบุคลากร

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือการพฒันาสถาน
บริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

16 แห่ง 19 แห่ง

โครงการพฒันาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการ
สุขภาพ ตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขยีว

8 แบบ 10 แบบ

โครงการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุขภาพ สังกดักระทรวงสาธารณสุข

1 เร่ือง 1 เร่ือง

ยุทธศาสตร์

พฒันาเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
รูปแบบ

อาคาร และ  
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

1



โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประเมนิมาตรฐาน
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

896 แห่ง 896 แห่ง

โครงการจัดท าฐานข้อมูลส ารวจดิน อาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข (ระดับอ าเภอ)

1 เร่ือง 1 เร่ือง

โครงการพฒันาเอกสารข้อก าหนดในการเจาะ
ส ารวจดิน  พ.ศ.2561

1 เร่ือง 1 เร่ือง

ยุทธศาสตร์

ส่งเสริม ก ากบั
ติดตาม 

ประเมนิผล 
อาคารและ

สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

2

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

โครงการจัดท าแนวทางปรับปรุงเปลือกอาคารผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลศูนย์

1 เร่ือง 1 เร่ือง

โครงการศึกษาเพ่ือก าหนดกรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและเทคนิค
วธีิการ เพ่ือออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพต้นแบบ
ทีป่ลอดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Neutral 
Healthcare Facilities) ด้วยกระบวนการ (Integrated 
Design Processes : IDP)

1 เร่ือง 1 เร่ือง

โครงการประเมนิอาคารภายหลงัการใช้งาน 
(Post Occupation Evaluation)

1 เร่ือง 1 เร่ือง

ยุทธศาสตร์

ศึกษา วจิัย พฒันา 
ถ่ายทอดและ

ประเมนิองค์ความรู้
ด้านอาคาร

และสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

3

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



โครงการ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการพฒันาต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ
สมรรถนะสูง ในบริบทไทยแลนด์ 4.0

1 เร่ือง 1 เร่ือง

โครงการพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรภาคี
เครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

300 คน 300 คน

โครงการจัดท าหลกัสูตรพฒันาศักยภาพภาคี
เครือข่ายด้านวศิวกรรมงานระบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

2 หลกัสูตร 3 หลกัสูตร

ยุทธศาสตร์

สร้างความร่วมมือ
และพฒันา

ขดีความสามารถ
ของภาคเีครือข่าย
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

4

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

โครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ กองแบบแผน

9 กจิกรรม 9 กจิกรรม

โครงการพฒันาขดีความสามารถบุคลากร
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

3 กจิกรรม 3 กจิกรรม

โครงการพฒันาและสนับสนุนการบริหาร
จัดการกองแบบแผน

5 กจิกรรม 5 กจิกรรม

ยุทธศาสตร์

พฒันาระบบ
บริหาร จัดการ

องค์กร
อย่างมปีระสิทธิภาพ

5

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลงานด้านการพฒันาและปรับปรุงแบบก่อสร้างมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2558-2561



โครงการพฒันาจัดท าแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (ปรับปรุงแบบ)  2558

ช่ือโครงการ เลขท่ีเดิม เลขท่ีใหม่ ภาพตวัอยา่งอาคาร

1 อาคารสนบัสนุน 5 ชั้น 10400 10942

2. อาคารผูป่้วยนอก 5 ชั้น 8889 10943

3. อาคารผูป่้วยใน 5 ชั้น 10650 10944

4. อาคารผูป่้วยใน 10877 10945

5.อาคารผูป่้วยนอก 3ชั้น 9635 10946

6. แฟลตพกัแพทย ์20 ยนิูต 20 ชั้น 8440 10947

7. แฟลตพกัแพทย ์12 ยนิูต 4 ชั้น 9556 10948

8. อาคารพกัเจา้หนา้ท่ี   72 ยนิูต 6 ชั้น แบบเอกชน 10949

9. อาคารพกัเจา้หนา้ท่ี 96ยนิูต  8 ชั้น - 10950

10. อาคารปฏิบติัการควบคุมโรค 3 ชั้น 10313 10951



โครงการพฒันาจัดท าแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (ปรับปรุงแบบ)  2559
ช่ือโครงการ เลขท่ีเดิม เลขท่ีใหม่ ภาพตวัอยา่งอาคาร

1. อาคารพกัเจา้หนา้ท่ี ระบบบ าบดัขนาด 150 ลบ.ม./วนั 8057 10956

2. อาคารพกัเจา้หนา้ท่ี ระบบบ าบดัขนาด 200 ลบ.ม./วนั - 10957

3. อาคารพกัเจา้หนา้ท่ี ระบบบ าบดัขนาด 300 ลบ.ม./วนั - 10958

4. อาคารพกัเจา้หนา้ท่ี ระบบบ าบดัขนาด 350 ลบ.ม./วนั - 10959

5. อาคารพกัเจา้หนา้ท่ี ระบบบ าบดัขนาด 400 ลบ.ม./วนั - 10960

6. อาคารพกัเจา้หนา้ท่ี ระบบบ าบดัขนาด 450 ลบ.ม./วนั - 10961

7. อาคารพกัเจา้หนา้ท่ี ระบบบ าบดัขนาด 500 ลบ.ม./วนั - 10962

8. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบ าบดัขนาด 1,000 ลบ.ม./วนั - 10964

9. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบ าบดัขนาด 1,000 ลบ.ม./วนั - 10965/A

10. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบ าบดัขนาด1,000 ลบ.ม.วนั - 10965/B

11. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบ าบดัขนาด 600 ลบ.ม./วนั - 10966

12. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบ าบดัขนาด 600 ลบ.ม./วนั - 10967/A

13. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบ าบดัขนาด 600 ลบ.ม./วนั - 10967/B



โครงการพฒันาจัดท าแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (ปรับปรุงแบบ)2560

ช่ือโครงการ เลขท่ีเดิม เลขท่ีใหม่ ภาพตวัอยา่งอาคาร

1. อาคารผูป่้วยนอก (รพ.ชุมชน) 3130 11006

2. อาคารส่งเสริมสุขภาพและ
กายภาพบ าบดั

9637 11007

3. อาคารผูป่้วยใน 30 เตียง 9609 11008

4. อาคารผูป่้วยพิเศษ 24 หอ้ง 6849 11009

5. อาคารจ่ายกลาง 5323/2536 11010

6. อาคารซกัฟอก 5321/36 11011

7. อาคารโภชนาการ 5320/2536 11012

8. อาคารตรวจและเกบ็ศพ 5372 11013

9. อาคารพกัขยะขนาดเลก็ - 11015

10. อาคารพกัขยะขนาดใหญ่ - 11016



โครงการพฒันาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ 
ตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขยีว  2561

รายช่ืออาคาร ภาพตวัอย่าง

1. แบบอาคารอเนกประสงค ์วพบ.อุตรดิตถ ์แบบเลขท่ี 10995

2. แบบอาคารสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์สบส.9 แบบเลขท่ี 10999

3. แบบอาคารสนบัสนุนบริการ 5 ชั้น แบบเลขท่ี 11038

4. แบบอาคารบริการ ปฏิบติัการและจอดรถกรม สบส. แบบเลขท่ี 11029

5. แบบอาคารผูป่้วยนอก ผา่ตดั และบ าบดัรักษา 6 ชั้น รพ.ศรีสังวาลย ์แบบเลขท่ี 11017

6. แบบอาคารผูป่้วยในและผูป่้วยหนกั 300 เตียง แบบเลขท่ี 11039

7. แบบอาคารอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน และบ าบดัรักษา รพ. พะเยา แบบเลขท่ี 11040

8. แบบอาคารผูป่้วยในผูสู้งอายฯุ แบบเลขท่ี 11042

9. แบบอาคารผูป่้วยในเพื่อการฟ้ืนฟู แบบเลขท่ี 11043

10. แบบอาคารศูนยสุ์ขภาพองคร์วม แบบเลขท่ี 11044









ปัญหา  สาเหตุ
และแนวทางแก้ไข



ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข
การพฒันาหรือการขยายตวัของโรงพยาบาล
ในดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้มไม่สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบั Service Plan

โรงพยาบาลบางแห่งมีการปรับปรุงต่อเติม โดย
บุคลากรหรือหน่วยงานในทอ้งถ่ิน
หรือไม่ไดป้ระสานงานกบักองแบบแผน 
ท าใหโ้รงพยาบาลมีการพฒันาดา้นอาคาร
ไม่มีทิศทาง

-จดัท าแผนแม่บทดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้ม
ระดบั A ภายในปีงบประมาณ 2562
-กระทรวงควรมีนโยบาย ขอ้บงัคบัใหโ้รงพยาบาล
ท่ีจะของบประมาณในการพฒันาดา้นอาคารและ
สภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บทดา้นอาคารและ
สภาพแวดลอ้มท่ีกองแบบแผนก าหนด

ออกแบบล่าชา้
แบบก่อสร้างไม่ทนัสมยั
ออกแบบไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน

-โรงพยาบาลบางแห่งมีการน าแบบก่อสร้าง
ท่ีเก่า ลา้สมยั ไปของบประมาณเน่ืองจากขาด
การประสานงานกบักองแบบแผน
-บางอาคารของโรงพยาบาลเป็นอาคาร
ท่ีก่อสร้างมานาน โรงพยาบาลยงัไม่มี
งบประมาณปรับปรุง ท าใหไ้ม่เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการใหบ้ริการและ
กฎหมายปัจจุบนั

-มีทีมส าหรับออกแบบ ไม่ควรใหค้นมีหนา้ท่ีออกแบบ
ไปท าหนา้ท่ีอ่ืนมากกวา่
-จดัท า TOR ส าหรับการจา้งออกแบบโดยกองแบบแผน
ร่วมเป็นกรรมการ
-พฒันา กระบวนการออกแบบโดยเนน้การมีส่วนร่วม
ของผูรั้บบริการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อยกระดบั
มาตรฐานการออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน HA 
และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

ใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการคุมงาน     
การตรวจการจา้ง จนไม่มีเวลาสร้างนวตักรรม

หน่วยงานทอ้งถ่ินมีบุคลากรท่ีมีองคค์วามรู้
ดา้นงานก่อสร้างไม่เพียงพอ

-ให ้สบส.เขต/หน่วยงานอ่ืน หรือเอกชนด าเนินการ 
งานอาคารพกัอาศยั
งานอาคารสนบัสนุนท่ีไม่มีระบบประกอบอาคาร
โดยกองแบบแผนเป็นผูก้  ากบั ติดตาม ใหค้  าปรึกษา
-พฒันาศกัยภาพเครือข่ายใหมี้องคค์วามรู้

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข



1.

3.4.

Customer focus

2.



จัดท าข้อก าหนดการท าผงับริเวณส าหรับโรงพยาบาลระดับ M2 ลงมา
ให้ สบส.เขต/หน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

เพ่ือน าข้อมูลให้กองแบบแผน
จัดท าแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

1.
จัดท าแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมให้กบัโรงพยาบาล

ขนาด A,S,M1 ภายใน 3 ปี

การพฒันาหรือการขยายตวัของโรงพยาบาล
ในด้านอาคารและสภาพแวดล้อมไม่สอดคล้อง
เหมาะสม กบั Service Plan ไม่เป็นไป
ตามแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
ที่กองแบบแผนก าหนด

กระทรวงควรมนีโยบาย ข้อบังคบัให้โรงพยาบาลทีจ่ะของบประมาณ
ในการพฒันาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมให้เป็นไป

ตามแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมทีก่องแบบแผนก าหนด

มรีะบบก ากบั ติดตาม  ให้โรงพยาบาลมกีารพฒันาตามแผนแม่บทด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมทีก่องแบบแผนก าหนด

ข้อเสนอแนะ



ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2562

เป้าหมาย จ านวน 16 แห่ง

A
S

M1
M2
F1
F2
F3

17
25
20
18
10
13
2

รพ.ศูนย์
รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่
รพ.ทัว่ไปขนาดเลก็
รพ.ชุมชนระดบัแม่ข่าย
รพ. ชุมชนขนาดใหญ่
รพ.ชุมชนขนาดกลาง
รพ.ชุมชนขนาดเลก็

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

การจัดท า MASTER PLAN โรงพยาบาล
กองแบบแผน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ

วธีิการด าเนินการจัดท า MASTER PLAN ของกองแบบแผน
1. คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2. ส ารวจขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัท าผงัหลกั
3. วเิคราะห์ ขอ้มูล และสรุป
4. ออกแบบ และจดัท าผงัหลกั
5. สรุปการจดัท าผงัหลกั
6. ท าผงัหลกั และวางแผนพฒันาอาคารสถานท่ี
ของสถานบริการสุขภาพสู่การปฏิบติั

7. ประเมินผล

รวม 137 แห่ง

เร่ิมจากการก าหนดนโยบาย SERVICE PLAN ในระดบัประเทศ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑข์อ้บงัคบั
ในการก าหนดนโยบายการจดัท า MASTER PLAN ของโรงพยาบาลใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั

ผลการด าเนินงาน
จดัท า MASTER PLAN
ปี 2554 – 2561 (8ปี)

จดัท าโดย กองแบบแผน
โรงพยาบาล
(สงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข)

จดัท า MASTER PLAN 

โดย กองแบบแผน
= 896 แห่ง

ปัจจบุัน

A
A
S

M1
M2
F1
F2
F3

33
48
35
88
77
516
99

รพ.เฉพาะทาง
รพ.ศูนย์
รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่
รพ.ทัว่ไปขนาดเล็ก
รพ.ชุมชนระดบัแม่ข่าย
รพ. ชุมชนขนาดใหญ่
รพ.ชุมชนขนาดกลาง
รพ.ชุมชนขนาดเล็ก

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

เน่ืองจากโรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบั SERVICE PLAN ของกระทรวงสาธารณสุข
ท าใหเ้กิดการพัฒนา MASTER PLAN ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม

รพ.เฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา     11        แห่ง
รพ.สมเด็จพระยพุราช                    21        แห่ง

การก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ การจดัท า MASTER PLAN เป็นการ
จดัท าข้ึนเฉพาะท่ีส าหรับโรงพยาบาลทุกแห่งทัว่ประเทศ โดยใชข้อ้มูล
อา้งอิงจากท่ีตั้งของโรงพยาบาลท่ีจะก่อสร้างเป็นหลกั วเิคราะห์ร่วมกบั
บริบทและสภาพแวดลอ้มต่างๆ ของแต่ละโรงพยาบาล

กองแบบแผนท าหนา้ท่ีก าหนดต าแหน่งอาคาร, การจดักลุ่มอาคาร, 
รูปแบบอาคาร, การสญัจรใชง้านอาคาร รวมถึงงานสาธารณูปโภค

อดตี

“ SERVICE PLAN “

ระดบัจงัหวดัระดบัประเทศ

“ MASTER PLAN “

ระดบัเขตบริการสุขภาพ

(3)(2)(1)

(2) (1)(3)

(ดา้นอาคาร และสภาพแวดลอ้ม)

(โรงพยาบาลในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข)



แนวทางการจัดท า MASTER PLAN

ด าเนินการ 
จดัท า MASTER PLAN 

ร่วมด าเนินการ จดัท า
MASTER PLAN 

กบัสถาบันการศึกษา หรือ ภาคเอกชน

กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน
ด าเนินการ จดัท า MASTER PLAN

ภายใต้คู่มือจดัท า MASTER PLAN ของกองแบบแผน
โดยม ีกองแบบแผน เป็นทีป่รึกษา/ดูแล/ควบคุม/ก ากบั 

ด าเนินการ

ผู้ตรวจราชการเขต
สุขภาพ

โรงพยาบาล
เป้าหมาย

ร่วมกนัก าหนดนโยบายการท างาน
SERVICE PLAN / MASTER PLAN

1

3

ด าเนินการจดัท า MASTER PLAN โรงพยาบาลเป้าหมาย
ระดบั ขนาด A,S,M1 แล้วเสร็จครอบคลุมทัว่ประเทศ 

แผนการด าเนินงาน
ปี 2562-2564 (3ปี)

ด าเนินการ

ท าผงับริเวณปัจจุบนั
LAY-OUT PLAN
ของโรงพยาบาล โดย
สบส.เขต 1-12
หน่วยงานอ่ืนๆ
ภายใตคู้่มือการจดัท า
ผงับริเวณของ
กองแบบแผน

การจัดท า MASTER PLAN โรงพยาบาล
กองแบบแผน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 30/05/61

2

ผู้จัดท า
- ตอ้งทราบนโยบาย SERVICE PLAN ของ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีชดัเจน 
- ตอ้งทราบนโยบายการพฒันาดา้นอาคาร 
และสภาพแวดลอ้มของแตล่ะโรงพยาบาล
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ
- ตอ้งก าหนดนโยบายในการจดัท า MASTER
PLAN ใหส้อดคลอ้งกบั SERVICE PLAN ท่ี
ก าหนดไว้

สิ่ง
ที่ต้

อง
ท า

โรงพยาบาล บางแห่ง
- มีการพฒันาท่ีไม่สอดคลอ้งกบั SERVICE PLAN
- ไมด่  าเนินการก่อสร้างอาคาร และสภาพแวดลอ้ม
ตาม MASTER  PLAN ท่ีวางไว้
- มี MASTER PLAN ท่ีไม่เป็นปัจจุบนั
- มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร และนโยบายบ่อยคร้ังปัญ

หา
ที่พ

บ

จากการท า MASTER PLAN ทีผ่่านมา
ของกองแบบแผน ...

อนาคต



1.ออกแบบไม่เหมาะสมกบัการใช้งาน
2.แบบก่อสร้างไม่ทันสมัย
3. โรงพยาบาลบางแห่งมีการน าแบบก่อสร้างที่เก่า ล้าสมัย 
ไปของบประมาณเน่ืองจากขาดการประสานงานกบักองแบบแผน
ในเร่ืองข้อมูลแบบแปลน กอปรกบัระยะเวลาในการด าเนินการ
ของบประมาณของโรงพยาบาลมีเวลาจ ากดั ท าให้ได้อาคารที่ไม่เหมาะสม
กบัรูปแบบการให้บริการที่เปลีย่นแปลงไป ตามมาตรฐานที่ก าหนดขึน้ใหม่
4.ออกแบบก่อสร้างไม่ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ

จัดท าและพฒันาแบบก่อสร้างมาตรฐาน
ส าหรับโรงพยาบาลระดับ M1 ลงมา

จัดท า TOR ส าหรับการจ้างออกแบบ
โดยกองแบบแผนร่วมเป็นกรรมการ

จัดท าแผนการขอแบบก่อสร้าง , BOQ 
เพ่ือตั้งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

2.

พฒันาแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องโดยใช้วสัดุ อปุกรณ์

ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลงังาน

มรีะบบก ากบั ติดตาม  ในกรณทีีโ่รงพยาบาล
มกีารจ้างเอกชนออกแบบด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

ยกเลกิการใช้แบบก่อสร้างอาคารทีไ่ม่เหมาะสม
กบัรูปแบบการให้บริการทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ตามมาตรฐานทีก่ าหนดขึน้ใหม่

สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษา ดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

จัดท า MOU ในการออกแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก



การออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ/ โรงพยาบาล
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผงักระบวนการออกแบบ

จ้างเอกชนออกแบบ
โดยหน่วยบริการท าความตกลง

กบัส านักงบประมาณ

3.
- เกบ็ข้อมูล/วเิคราะห์ข้อมูล/ 
ความต้องการของหน่วย 
บริการ 

- สรุปและจดัท ารายละเอยีด
ความต้องการ
- ก าหนดแนวคดิการออกแบบ

6.
- จดัท าแบบก่อสร้างพร้อม
รายการประกอบแบบก่อสร้าง
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- จดัท างวดงาน / งวดเงนิ
- หัวหน้าสาขาวชิาชีพที ่ 
เกีย่วข้อง ตรวจสอบ/ ลงนาม

4.
จดัท าและพฒันาแบบร่างร่วมกับ
บุคลากรของกองแบบแผนในสาขา
วชิาชีพต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

5.2
สรพ. / สภาวชิาชีพ/กบรส./
โรงพยาบาล/ ผู้เช่ียวชาญ

มกีารปรับปรุง/แก้ไข

2.
กองแบบ
แผน

พจิารณา 

7.
เสนอผู้บริหาร
พจิารณา/
ลงนาม

1. 
หน่วยบริการ

แจ้งความประสงค์
ขอความอนุเคราะห์ให้

ออกแบบอาคาร

8.
ส่งมอบส าเนาแบบ

ก่อสร้างพร้อมเอกสาร
ประกอบแบบก่อสร้าง

ให้หน่วยบริการ

หน่วย
บริการ
พจิารณา 5.1

น าเสนอแบบร่างให้หน่วยบริการ
และหัวหน้างานตามสาขาวชิาชีพ
ทีเ่กีย่วข้องพจิารณาให้ความเห็น เห็นชอบ

รับด าเนินการ

ไม่สามารถ
รับด าเนินการ

ไม่มข้ีอแก้ไข

มข้ีอแก้ไข



การออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ/ โรงพยาบาล
กองแบบแผน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ

แนวทางด าเนินการขอความอนุเคราะห์จากกองแบบแผนให้ออกแบบอาคาร

1.งานออกแบบใหม่ งานปรับปรุงแบบอาคารเดมิเพ่ือรองรับการใช้งานใหม่ 
1.1 ต้องมีความสอดคล้องกบั SERVICE PLAN และเป็นไปตามผงัแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ก าหนด
1.2 ต้องผ่านความเห็นชอบและได้รับอนุมัต/ิ จดัล าดบัความส าคญัจากผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ 
1.3 แนบเอกสาร/ หลกัฐาน เช่น ข้อเสนอโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัต ิผลการจดัล าดบัตามความจ าเป็นเร่งด่วน ฯลฯ  

พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ มายงักองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ล่วงหน้า อย่างน้อย 
3 ปีงบประมาณ  เช่น ส่งค าขอถงึกองแบบแผนภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2561 หากกองแบบแผนพจิารณารับด าเนินการ  
จะสามารถน าแบบไปด าเนินการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2
กองแบบแผน
ด าเนินการ

ออกแบบ /จดัท า
แบบรูปและ
รายการ

3
3.1 กองแบบแผน ส่งแบบพร้อมราคา

กลาง งวดงาน งวดเงนิให้ 
กบส.สป.ภายใน ธ.ค.ปี X+1

เพ่ือจดัท าข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งปม.(X+1)+2 = X+3

3.2  ครม.พจิารณา/ อนุมตั ิ
งปม.ปี X+3 ภายใน 
ม.ิย.-ก.ย.ปี งปม. X+2

ปี งปม. X ปี งปม. X+1 ปี งปม. X+2 ปี งปม. X+3

4
หน่วยบริการ
สุขภาพ

ด าเนินการจดัจ้าง
ก่อสร้างตามแบบรูป
และรายการทีไ่ด้รับ

งบประมาณ
ประจ าปี X+3

1
1.1 แจ้งกองแบบแผน 

ก่อนวนัที ่30 กนัยายน ของปี งปม. X

1.2 กองแบบแผนพจิารณาค าขอ
1.2.1 กรณีรับด าเนินการ ให้บรรจุใน
แผนปฏิบัตกิารฯ ปี งปม. X+1

1.2.2 กรณีไม่รับด าเนินการ แจ้ง
หน่วยบริการจ้างเอกชนออกแบบ 



การออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ/ โรงพยาบาล
กองแบบแผน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ

2.งานออกแบบปรับปรุง-ต่อเติม ซ่ึงใช้งบเหลือจ่ายจากงบประมาณประจ าปี 
ให้ส่งค าขอ ภายใน วนัที่ 1 มกราคม ของปีงบประมาณน้ัน

แนวทางด าเนินการส่งค าขอความอนุเคราะห์ในการออกแบบอาคาร

หมายเหตุ: กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอสงวนสิทธ์ิในการพจิารณาไม่รับด าเนินการตามค าขอที่มิได้ 
ปฏิบัตติามแนวทางที่ก าหนดไว้ข้างต้น รวมทั้งค าขอที่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดแต่เกนิจากก าลงัของบุคลากรของ
กองแบบแผนที่จะด าเนินการได้ (เน่ืองจากบุคลากรต้องด าเนินการแผนงาน/ โครงการที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ) แต่
จะรับเป็นที่ปรึกษาในการร่าง TOR จ้างเอกชนออกแบบ และ/หรือร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ เป็นต้น

ปี งปม. X

แผนงาน/ โครงการฯ ตามตวัช้ีวดัและภารกจิหลกัของกองแบบแผน
ที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ

ต.ค. - ธ.ค. ม.ค.- ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค. – ก.ย.

งานออกแบบปรับปรุง-ต่อเติม 
ซ่ึงใช้งบเหลือจ่ายจากงบประมาณประจ าปี

ประกวดราคา/ 
จ้างเหมา/ ตรวจรับงาน



การออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ/ โรงพยาบาล
กองแบบแผน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ

ความต้องการก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพ

5. ส่งส าเนาแบบก่อสร้าง
ให้กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตรวจสอบ/ รับรองแบบ

1. ศึกษา ก าหนดรายละเอยีดเบ้ืองต้นของอาคาร/ ส่ิงก่อสร้างทีต้่องการ

การจ้างเอกชนออกแบบ

2. จัดท าข้อก าหนด รายละเอยีดและเง่ือนไขการจัดจ้าง(TOR) ออกแบบ
อาคาร/ ส่ิงก่อสร้างและสภาพแวดล้อมทีต้่องการ

3. ด าเนินการจ้างออกแบบ

4. ตรวจการจ้างออกแบบตามสัญญา

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

โดยมกีองแบบแผนร่วมด าเนินการ

คณะผู้บริหารสถานบริการสุขภาพ

โดยมกีองแบบแผนร่วมด าเนินการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ทีม่กีองแบบแผนร่วมด าเนินการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ทีม่กีองแบบแผนร่วมด าเนินการ



ด าเนินการเฉพาะงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม
ที่เกีย่วกบัการรักษาพยาบาล

มีระบบประกอบอาคารยุ่งยาก ซับซ้อน

ให้ สบส.เขต/หน่วยงานอ่ืน หรือเอกชนด าเนินการ
งานอาคารพกัอาศัย

งานอาคารสนับสนุนที่ไม่มีระบบประกอบอาคาร

จดัท าระบบตดิตาม ควบคุม ก ากบั 
เอกสารขออนุมัต ิรายงานประจ าวนั , สัปดาห์

3.
ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการควบคุมงาน 
การตรวจการจ้าง จนไม่มเีวลาสร้างนวตักรรม
- งานควบคุมการก่อสร้าง เฉลีย่ปีละ 300 สัญญา
มูลค่าก่อสร้าง ประมาณ 39,000 ล้านบาท
- งานตรวจการจ้าง ประมาณ 3,000 คร้ังต่อปี



คู่มือการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

จัดท าวธีิการพจิารณาวสัดุทีค่ณะกรรมการ
ตรวจการจ้างสามารถพจิารณาได้โดยผ่านผู้ควบคุมงาน

ออกแบบโดยใช้โปรแกรม 
BIM (Building Information Modeling)

พฒันาระบบทะเบียนแบบแปลนและ
จัดท าฐานข้อมูลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

เกณฑ์การออกแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อม

มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้าง
อาคาร 2561

4.
นวตักรรม ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

ตามแนวทาง GREEN & CLEAN HOSPITAL

จัดท ามาตรฐานวสัดุก่อสร้างทีเ่ป็นปัจจุบัน
ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ



จัดท าแบบก่อสร้างบ้านพกัทุกระดบั  
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561

QUICK  WIN 

จัดท าฐานข้อมูลแบบก่อสร้างทีส่อดคล้อง
กบัระดบัการให้บริการ 

แล้วเสร็จภายในเดือนมนีาคม 2562



งบลงทุน    39,000 บาท

แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบด าเนินงาน 20,500,300 บาท

ยุทธศาสตร์

พฒันาเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
รูปแบบ

อาคาร และ  
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

ส่งเสริม ก ากบั
ตดิตาม 

ประเมินผล 
อาคารและ

สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

ศึกษา วจิยั พฒันา 
ถ่ายทอดและ
ประเมิน
องค์ความรู้
ด้านอาคาร

และสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

สร้างความร่วมมือ
และพฒันา

ขดีความสามารถ
ของภาคเีครือข่าย
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

พฒันาระบบ
บริหารจดัการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 2 3 4 5



โครงการจดัท าเกณฑก์ารออกแบบงานดา้นวิศวกรรมงานระบบประกอบ
อาคาร (วิศวกรรมไฟฟ้า,เคร่ืองกลและสุขาภิบาล )

ยุทธศาสตร์

พฒันาเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
รูปแบบ

อาคาร และ  
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

โครงการพฒันาสถานบริการสุขภาพตน้แบบ Green and Clean Hospital

โครงการจดัท าแผนแม่บทเพ่ือการพฒันาสถานบริการสุขภาพ ดา้นอาคาร
และสภาพแวดลอ้ม

โครงการพฒันาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ตามเกณฑ์
อาคารเขียว 

1
16 แห่ง

3 เร่ือง

8 แบบ

1 แห่ง

งบประมาณ 1,801,100 บาท   



ยุทธศาสตร์

ส่งเสริม ก ากบั
ติดตาม 

ประเมนิผล 
อาคารและ

สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

โครงการจดัท าแบบปรับปรุงเพื่อสนบัสนุนใหส้ถานบริการสุขภาพ
ไดม้าตรฐาน

โครงการสนบัสนุนและก ากบัคุณภาพการก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดลอ้ม 

2 100 แห่ง

10 แบบ

งบประมาณ 9,160,300 บาท   



ยุทธศาสตร์

ศึกษา วจิัย พฒันา 
ถ่ายทอดและ

ประเมนิองค์ความรู้
ด้านอาคาร

และสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

โครงการศึกษาเพ่ือก าหนดเกณฑวิ์ธีแบบจ าลองสารสนเทศ 
(BIM Protocol) กองแบบแผน 

3
1 เร่ือง

งบประมาณ 445,200 บาท   



ยุทธศาสตร์

สร้างความร่วมมือ
และพฒันา

ขดีความสามารถ
ของภาคเีครือข่าย
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

โครงการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือข่ายดา้นอาคารและ
สภาพแวดลอ้มสาธารณสุข 

โครงการจดัท าหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพเครือข่ายดา้นอาคารและ
สภาพแวดลอ้มสาธารณสุข

4
200 คน

3 หลกัสูตร

งบประมาณ 830,700 บาท   



ยุทธศาสตร์

พฒันาระบบ
บริหาร จัดการ

องค์กร
อย่างมปีระสิทธิภาพ

โครงการสนบัสนุนการบริหารจดัการ กองแบบแผน

โครงการพฒันาองคก์าร-62 กองแบบแผน

โครงการพฒันาขีดความสามารถบุคลากรดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้ม
สาธารณสุข

5
ร้อยละ 95

ระดบั 5

3 กจิกรรม

งบประมาณ 8,263,000 บาท   




