การพัฒนาการให้ บริการของกองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้ องประชุมอาคาร 100 ปี สาธารณสุ ข ชั้น 5
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่ งใหม่

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ความมัน่ คง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้ างความเสมอภาคและเท่ าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

Inclusive
Growth
Engine
Productive
Growth
Engine

Green
Growth
Engine

PP&P Excellence
ด้ านส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็ นเลิศ
การเสริมสร้ างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

การเติบโตที่เป็ น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

การเสริมสร้ าง
ความมั่นคง
แห่ งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคัง่

การพัฒนา
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์
การพัฒนา
ภาค เมืองและ
พืน้ ที่เศรษฐกิจ

การสร้ างความ
เข้ มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่ งขันได้อย่าง
ยัง่ ยืน

การสร้ างความ
เป็ นธรรมและลด
ความเหลื่อมลา้
ในสังคม

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ
การป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
ความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

Service Excellence
ด้านบริการเป็ นเลิศ

ระยะ 20 ปี
(ปี 65-79 ช่ วง
ยัง่ ยืนและ1/3
เอเชีย)
ระยะ 5 ปี
(ปี 62-64 ช่ วงเข้ มแข็ง)
ระยะ 1-2 ปี
(ปี 60-61 ช่ วงปฏิรูป)

People Excellence
ด้ านบุคลากรเป็ นเลิศ
Governance Excellence
ด้านบริหารเป็ นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ “เป็ นองค์การหลักในการสนับสนุนระบบบริการสุ ขภาพให้ มีคุณภาพและ
พัฒนาการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนสู่ การจัดการสุ ขภาพอย่ างยัง่ ยืน”
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนากลไก ส่ งเสริม สนับสนุน
พัฒนา กากับ ติดตามและตรวจสอบมาตรฐาน
ระบบบริการสุ ขภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการสุ ขภาพของประชาชน และภาคีเครื อข่ าย
ภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
และเพิม่ ศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิ ทธิภาพ

เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
1. สถานพยาบาลภาครัฐ-เอกชน
และสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพ
มีคุณภาพไม่ ต่ากว่ ามาตรฐานที่
กาหนดและให้ บริการ
ด้วยความปลอดภัย
2. ประชาชนดูแลสุ ขภาพ และภาคี
เครื อข่ ายภาคประชาชนมีการ
จัดการสุ ขภาพอย่ างยัง่ ยืน

Inclusive
Growth
Engine

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนากลไก ส่ งเสริม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาการมีส่วนร่ วมใน
สนับสนุน พัฒนา กากับ ติดตามและ
การจัดการสุ ขภาพของประชาชน และภาคี
ตรวจสอบมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
เครื อข่ ายภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์ กรและเพิม่ ศักยภาพบุคลากรให้ มี
ประสิทธิภาพ

Productive
Growth
Engine

Green
Growth
Engine

สาธารณสุ ข 4.0

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กองแบบแผน

พัฒนามาตรฐาน แผนแม่ บท รู ปแบบ
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อม
ทีส่ อดคล้ องกับ Service Plan
ของกระทรวงสาธารณสุ ข

พัฒนากลไก มาตรฐาน
ทีส่ นับสนุนให้ โรงพยาบาลดาเนินการ
ด้ านแบบอาคารและสภาพแวดล้ อม
ด้ วยตนเองได้

สร้ างศู นย์ ข้อมูลแบบแปลน
ทีเ่ หมาะสมกับการใช้ งาน
ในแต่ ละระดับบริการ

วางระบบการออกแบบ
ให้ สัมพันธ์ กบั งบประมาณสร้ างอาคาร
ผ่านระบบตรวจราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุ ข

เป้าหมาย

มีมาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาล
ทีป่ รับใช้ ได้ และเหมาะสม
กับบริบทระดับพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
เป็ นศู นย์ ผ้เู ชี่ยวชาญ
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
เป็ นศู นย์ การออกแบบด้ วย AI
เชื่ อมโยงกับ Big Data

ภารกิจกองแบบแผน
(ร่ าง) กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2561
1.

ส่ งเสริ ม สนับสนุน ควบคุม ดูแลให้อาคารสถานที่ของสถานบริ การสุ ขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ได้คุณภาพมาตรฐานด้วยการให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านการออกแบบ อานวยการและ
ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

2.

กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให้คาปรึ กษาทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านอาคารประเภท
สถานพยาบาลและอาคารเกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

3.

วิเคราะห์ วิจยั กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นอาคารสถานที่ของสถานบริ การสุ ขภาพและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.

ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์ กรหลักด้ านมาตรฐานอาคาร
และสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข”

พันธกิจ
มุ่งมั่นส่ งเสริม พัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข
สู่ มาตรฐานโดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
อย่ างต่ อเนื่องและยัง่ ยืน

ค่ านิยม

CORE

มุ่งผลประโยชน์ สูงสุ ดสู่ ผู้รับบริการและประชาชน
C : (Customer and Citizen Centric)
เปิ ดใจกว้ าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
O : (Open Mind)
พร้ อมรับการเปลีย่ นแปลง
R : (Ready to Change)
ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
E : (Vocational Ethics)

โครงสร้ างผู้บริหาร

รอการแต่ งตั้ง

รก.ผู้อานวยการกองแบบแผน
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา

นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา
(รก.)วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
(ด้านมาตรฐานอาคารและสิ่ งก่อสร้าง)

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 1

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 2

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 3

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 4

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 5

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 6

นายสราวุธ งามผ่ องใส

นายวัฒนา สุ ถิรนาถ

นายสรพงษ์ ทัพภวิมล

นายสมศักดิ์ อัครนวเสรี

นายพงศ์ พนั ธุ์ จิวสุ วรรณ

นายสมนึก ธรรมรัตนะศิริ

กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
น.ส. จารุวลั ย์ สมานอารีย์

ผังโครงสร้ าง (ปฏิบตั ิราชการภายใน) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
ผอ.กองแบบแผน
ผชช.(สถ. – วศ.)
มาตรฐานวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
วิศวกรรมโยธา
มัณฑนศิลป์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่ องกล

วิศวกรรม
สุขาภิบาล/
สิ่ งแวดล้อม
ประมาณราคา
สารวจ
ควบคุมงาน
ประสานความร่ วมมือ
กลุ่มอาคารและ
สภาพแวดล้อมตามภารกิจ
สบส.เขต ,พนส.

รองผอ.(กลุ่ม 1-3)

รองผอ.(กลุ่ม 4-6)

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 1
(เขต พท. 1-2)

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 2
(เขตพท.3-4และกทม.)

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 3
(เขต พท. 5-6)

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 4
(เขต พท. 7-8)

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 5
(เขต พท. 9-10)

กลุ่มมาตรฐาน
อาคารฯ 6
(เขต พท. 11-12)

งานสถาปั ตยกรรม

งานสถาปั ตยกรรม

งานสถาปั ตยกรรม

งานสถาปั ตยกรรม

งานสถาปั ตยกรรม

งานสถาปั ตยกรรม

งานวิศวกรรมโยธา

งานวิศวกรรมโยธา

งานวิศวกรรมโยธา

งานวิศวกรรมโยธา

งานวิศวกรรมโยธา

งานวิศวกรรมโยธา

งานการเงินและ
บัญชี

งานมัณฑนศิลป์

งานมัณฑนศิลป์

งานมัณฑนศิลป์

งานมัณฑนศิลป์

งานมัณฑนศิลป์

งานมัณฑนศิลป์

งานพัสดุและ
ยานพาหนะ

งานสาธารณูปการ
-วิศวกรรมไฟฟ้า
-วิศวกรรมเครื่ องกล
-วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม

งานสาธารณูปการ
-วิศวกรรมไฟฟ้า
-วิศวกรรมเครื่ องกล
-วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม

งานสาธารณูปการ
-วิศวกรรมไฟฟ้า
-วิศวกรรมเครื่ องกล
-วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม

งานสาธารณูปการ
-วิศวกรรมไฟฟ้า
-วิศวกรรมเครื่ องกล
-วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม

งานสาธารณูปการ
-วิศวกรรมไฟฟ้า
-วิศวกรรมเครื่ องกล
-วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม

งานสาธารณูปการ
-วิศวกรรมไฟฟ้า
-วิศวกรรมเครื่ องกล
-วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม

งานประสาน
การก่อสร้าง

ประมาณราคา
สารวจ
ควบคุมงาน

ประมาณราคา
สารวจ
ควบคุมงาน

ประมาณราคา
สารวจ
ควบคุมงาน

ประมาณราคา
สารวจ
ควบคุมงาน

ประมาณราคา
สารวจ
ควบคุมงาน

ประมาณราคา
สารวจ
ควบคุมงาน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สบส. 1-2

สบส. 3-4

สบส. 5-6

สบส. 7-8

สบส. 9-10

สบส. 11-12

กลุ่มบริหารทัว่ ไป
และแผนงาน
งานธุรการ

งานบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

งานแผนงาน

โครงสร้ างกองแบบแผน
ผู้อานวยการกองแบบแผน
รองผู้อานวยการด้ านวิชาการ

รองผู้อานวยการด้ านบริหาร

กลุ่มบริหารทัว่ ไปและแผนงาน
1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัสดุและยานพาหนะ
4. งานประสานการก่ อสร้ าง
5. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
8. งานจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารและคาของบประมาณประจาปี
9. งานติดตาม กากับ ประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามแผนงาน
โครงการและงบประมาณ
10. งานคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
11. งานพัฒนาองค์ กร
12. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย
13. งานอื่นตามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 1

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 2

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 3

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 4

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 5

กลุ่ม
มาตรฐาน
อาคารฯ 6

1. งานออกแบบทุกวิชาชีพ งานพัฒนามาตรฐานการก่ อสร้ างอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
2. งานส่ งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินมาตรฐานด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
3. งานวิเคราะห์ วิจยั ประเมิน พัฒนา ถ่ ายทอดความรู้ มาตรฐานด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
4. งานจัดทาข้ อกาหนดของผู้ว่าจ้ าง ข้ อกาหนดวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการก่อสร้ างอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข
5. งานพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครื อข่ าย
6. งานให้ คาปรึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
7. งานพัฒนาความร่ วมมือด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ขร่ วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้ อง
8. งานร่ วมบริหารสัญญาการก่ อสร้ างอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
9. งานพัฒนามาตรฐานการควบคุมการก่ อสร้ าง
10. งานสารวจพื้นทีเ่ พื่อการพัฒนาและจัดทาแผนแม่ บทด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข
11. งานประมาณราคากลางค่ าก่ อสร้ าง กาหนด งวดงาน-งวดเงิน
12. งานควบคุมการก่ อสร้ าง การจัดการงานก่ อสร้ าง
13. งานกากับมาตรฐานวิชาชีพ
14. งานประสานและให้ ความร่ วมมือผู้ตรวจราชการเขต กทม. และ สบส.เขต
15. งานอื่นตามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

อานาจหน้ าที่ กองแบบแผน

อานาจหน้ าที่ สบส.เขต 1-12
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

1. พัฒนามาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข

1. งานสารวจข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนแม่ บทด้ านอาคารและ
สภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข

2. จัดทาข้ อเสนอเชิงนโยบายในการกาหนดให้ มีสถานพยาบาลภาครัฐทีเ่ หมาะสม
สอดคล้องกับการให้ บริการ

2. งานอานวยการก่อสร้ าง

3. จัดทาแผนแม่ บท การจัดให้ มีสถานพยาบาลภาครัฐทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับ
ระบบบริการสุ ขภาพระดับประเทศ

3. งานให้ ความรู้ และคาแนะนาด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข

4. จัดทาแผนแม่ บท ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมการก่ อสร้ าง การจัดการงาน
ก่ อสร้ าง ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข

4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อม
สาธารณสุ ข

5. ให้ คาปรึกษาด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ขแก่ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

5. งานประสานความร่ วมมือด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข

6. กากับ ติดตามและประเมินผลคุณภาพด้ านการก่ อสร้ างอาคารและ
สภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข

6. งานตอบโต้ ภาวะฉุ กเฉิน ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อม
ของหน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขและหน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง

7.ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

8. พัฒนาความร่ วมมือด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ขกับ
สถาบันการศึกษา องค์ กรและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และเทคโนโลยี
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
10. ปฏิบัติงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง
หรื อทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

10

ผังผู้ประสานงาน/เขตพืน้ ที/่ หน่ วยงาน ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
รักษาการผู้อานวยการกองแบบแผน (นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา) 081-8338605
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา 081 – 8338605 (รองผูอ้ านวยการกองแบบแผน 2)
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (ด้านมาตรฐานอาคารและสิ่ งก่อสร้าง)
กากับกลุ่มมาตรฐานฯ 4, 5 และ 6 รับผิดชอบเขตพื้นที่ 7,8,9,10,11,12

(รองผู้อานวยการกองแบบแผน 1)
สถาปนิกชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ งสถาปนิกเชี่ยวชาญ (ด้ านสถาปัตยกรรม)
กากับกลุ่มมาตรฐานฯ 1, 2 และ 3 รับผิดชอบเขตพื้นที่ 1,2,3,4,5,6, กทม.
กลุ่ม กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม 1
หัวหน้ า นายสราวุธ งามผ่องใส

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม 2

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม 3

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม 4

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม 5

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม 6

กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
และแผนงาน

080-2457117

นายวัฒนา สุถิรนาถ
081-6261930

นายสรพงษ์ ทัพภวิมล
089-5365030

นายสมศักดิ์ อัครนวเสรี
081-9354299

นายพงศ์พนั ธุ์ จิวสุวรรณ
096-9428789

นายสมนึก ธรรมรัตนะศิริ
081-8264990

น.ส.จารุ วลั ย์ สมานอารี ย์
091-2290396

สถาปัตยกรรม

นายกฤษฎ์ อยูค่ ง
081-8444671

น.ส.ดวงพร กตัญญุตานันท์
095-9151444

นายสุทธิพร ปรี ชา
089-7321581

นายชาติศกั ริ นทร์ พาหุกุล
086-9773248

นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์
081-8071573

วิศวกรรมโยธา

นายวุฒิศกั ดิ์ ชูตน
081-7871404
น.ส.สุวรรณี รุ่ งเรื องศรี
087-1567457

นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว
081-8162584
นายฉัตรเชษฐ์ สายแผลง
089-6702467

นายอับดุลกอเดส อมรึ ก
094-5501439
นางวัชรี ภรณ์ งามผ่องใส
089-4966262

นายจักรกริ สน์ แซ่เล้า
085-0445515
น.ส.พรรณทิพา แหยมเจริ ญ
082-2249991

นายอนุชา อุ่นคา
080-5511160
นางพนมกร หาระบุตร
091-6169294

น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์
081-6222740
นายกฤษฎ์ อยูค่ ง
081-8444671
นายปฏิภาณ อินทร์ ทอง
089-5294019
นายพัลลภ วุฒิไตรมงคล
081-5652629

นายอภิญญา ภูศรี
085-2898734
นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทน์
080-5776633

นายบุญยืน อยูพ่ ิพฒั น์
089-4829753
นายเสรี ใจซื่ อ
081-8107433

นายวรสิ ทธิ์ พันธุ์เกษร
081-8309998
นายวาเรศ พิทกั ษ์นคราช
081-8327753

นายสุเทพ เข้มขัน
081-8552837
นายประสิ ทธิ์ พรหมศิริไพบูลย์
094-6169695

นายชาติชาย ตันตยานนท์
081-4015130
นายประสิ ทธิ์ พรหมศิริไพบูลย์
094-6169695

นายไพรัช พงศธรกุล
081-4565825
นายเวชยันต์ กลัน่ กสิ กรณ์
081-8198584

วิศวกรรมสุ ขาภิบาล
สิ่ งแวดล้ อม

นายจงรักษ์ เทพศร
086-7854342

นายสมนึก ธรรมรัตนะศิริ
081-8264990

นายสมนึก ธรรมรัตนะศิริ
081-8264990

นายวิจิตร พรมบุตร
089-6697319

นายพิเชฐ เชี่ยวภาษา
089-5591746

นายวิจิตร พรมบุตร
089-6697319

ประมาณราคา

นายเพชรยุทธ พุทธพันธ์
081-8748021
นายวิกรม ถนอมนาค
089-7137070
เขตพื้นที่ 1, 2 / สบส.เขต 1, 2
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์

นายวิรัตน์ ศรี รัตนวรางกูร
081-3159176
นายวรวิชญ์ สิ งหนาท
085-1122422
เขตพื้นที่ 3,4/กทม / สบส.เขต 3, 4
นครสวรรค์ กาแพงเพชร ชัยนาท
พิจิตร อุทยั ธานี นครนายก
ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา
ลพบุรี สระบุรี สิ งห์บุรี อ่างทอง
นนทบุรี กทม.

นายไกรสูรย์ เจริ ญวงค์
089-0411649
ส.อ.บุญศักดิ์ ศุภชูชยั
081-4949948
เขตพื้นที่ 5, 6 / สบส.เขต 5, 6
ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี ชลบุรี จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี
ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ

นายยงยุทธ์ ปะทะธง
081-9076854
นายวิกรม ถนอมนาค
089-7137070
เขตพื้นที่ 7, 8 / สบส.เขต 7, 8
ขอนแก่น กาฬสิ นธุ์ มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด อุดรธานี นครพนม
บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย
หนองบัวลาภู

นายสุพล กฤษสุวรรณ์
081-9848100
นายสุพล กฤษสุวรรณ์
081-9848100
เขตพื้นที่ 9, 10 / สบส.เขต 9, 10
นครราชสี มา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรี สะเกษ
ยโสธร อานาจเจริ ญ มุกดาหาร

นายดาเนิน ทองบุญ
081-4528533
นายมังกร อโนมะศิริ
089-6956596
เขตพื้นที่ 11, 12 / สบส.เขต 11, 12
สุราษฎร์ ธานี กระบี่ ชุมพร พังงา
ภูเก็ต ระนอง นครศรี ธรรมราช
สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี
พัทลุง ยะลา สตูล

งานธุรการ
นางพนิดา ตรี สมุทร์
082-0131044
งานการเงินและบัญชี
น.ส.ทิพวรรณ รักแจ้ง
081-9225361
งานพัสดุและยานพาหนะ
นางจินตนา คงคารัตน์
061-9809965
งานประสานการก่อสร้าง
น.ส.อุไรวรรณ ชูพูล
081-2074248
งานบริ หารทรัพยากรบุคคล
น.ส.ลาพูน แก้วยอด
086-0948060
งานแผนงาน
นายธาริ นทร์ บุญยิ่งเหลือ
091-2290388

มาตรฐานวิชาชีพ

มัณฑนศิลป์

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่ องกล

โยธา-ควบคุมงาน

โดยมีหน้ าที่ดังนี้
1. ประสานงานตามภารกิจกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ ตามวิชาชีพ
2. ให้ คาปรึกษางาน ตามวิชาชีพ
3. รับเรื่ อง/ร้ องขอ และให้ คาปรึกษาเบื้องต้น
4. ติดตามงานตามเขตพื้นที่/ของงานตามวิชาชีพ
5. อื่น ๆ ตามที่ผ้บู ริหารมอบหมาย ตามนโยบาย
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
....................................

แผนที่ยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
วิสัยทัศน์ : “เป็ นองค์กรหลักด้ านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข”

พัฒนาองค์ กร

ประสิ ทธิภาพ

คุณภาพบริการ ประสิ ทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน รู ปแบบ
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
การส่ งเสริ ม กากับ ติดตาม ประเมินผล
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
การสร้างความร่ วมมือและพัฒนาขีดความสามารถ การพัฒนาระบบบริ หาร จัดการองค์กร
การศึกษา วิจยั พัฒนา
ของภาคีเครื อข่าย
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู ้ฯ
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข

G2 องค์ ความรู้ นวัตกรรม
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
ถูกนาไปใช้ ประโยชน์

G6 องค์ ความรู้ และนวัตกรรมมีคุณภาพ

G7 กระบวนการพัฒนารู ปแบบอาคารและ
สภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ขมีประสิทธิภาพ

G3 บุคลากรภาคีเครื อข่ าย
มีขีดความสามารถในการดาเนินงาน
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข

G1 สถานบริการสุ ขภาพมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานด้ านอาคาร
และสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
G4 กองแบบแผนผ่านการประเมิน
คุณภาพตามแนวทางมาตรฐานทีก่ รมกาหนด

G5 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

G8 กระบวนการพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
มีประสิทธิภาพ

G9 การควบคุม กากับ ตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพ

G10 การศึกษา วิจยั องค์ ความรู้ มาตรฐาน
และเทคโนโลยีด้านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข

G11 การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ มาตรฐาน
และเทคโนโลยีฯ สู่ กลุ่มเป้าหมายอย่ างเป็ นระบบ

G12 การพัฒนาความร่ วมมือเครื อข่ าย
ด้ านวิชาการทั้งในประเทศและต่ างประเทศ

G13 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครื อข่ าย
อย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง

G14 บุคลากรมีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัตงิ านได้ อย่ างมืออาชีพ

G15 การจัดการความรู้ ด้านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ขมีประสิทธิภาพ

G16 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ขมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน รู ปแบบอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
จัดทาแผนแม่ บทเพื่อการพัฒนา
สถานบริการสุ ขภาพด้ านอาคารและสภาพแวดล้อม
พัฒนา ปรับปรุงแบบก่อสร้ างอาคารสถานบริการสุ ขภาพ
ตามเกณฑ์ อาคารเขียว

ยุทธศาสตร์ ที่ 2

การส่ งเสริม กากับ ติตาม ประเมินผล อาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
ส่ งเสริม สนับสนุนมาตรฐานด้ านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข
เยีย่ มนิเทศ ประเมินมาตรฐานด้ านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข

ควบคุมการก่อสร้ าง การจัดการงานก่อสร้ าง

ยุทธศาสตร์ ที่ 3

การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ ายทอดและประเมินองค์ ความรู้
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
ศึกษา วิจยั พัฒนาองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข
ถ่ ายทอด ประเมินองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข
โครงการปรับปรุงเปลือกอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลศู นย์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ทีน่ าแบบของกองแบบแผนไปใช้ ก่อสร้ าง
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ทางด้ านพลังงาน
ของอาคารเขียว (LEED)

โครงการจัดทาแบบก่ อสร้ าง
อาคารสถานบริการสุ ขภาพต้ นแบบ
ทีป่ ลอดจากการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนสุ ทธิ
ด้ วยกระบวนการออกแบบบูรณาการ
เพื่อ ลดผลกระทบทีม่ ตี ่ อสภาวะโลกร้ อน
ลดการใช้ พลังงาน และเป็ นมิตรต่ อโลกและ
สิ่งแวดล้ อมอย่ างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4

การสร้ างความร่ วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครื อข่ าย
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข
สร้ างความร่ วมมือทางวิชาการด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข
กับสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่ วยงานอื่น
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครื อข่ าย
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข

ยุทธศาสตร์ ที่ 5

พัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์ กรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามแนวทางเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
สร้ างศูนย์ ข้อมูลแบบแปลนที่เหมาะสมกับการใช้ งานในแต่ ละระดับบริการ ทันสมัย
และมีข้อมูลประกอบการก่อสร้ าง มาผนวกไว้ในระบบ

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
กองแบบแผน

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
กองแบบแผน

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากร
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุ ข

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

1
พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐาน
รู ปแบบ
อาคาร และ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

โครงการ

เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

โครงการจัดทาแผนแม่ บทเพื่อการพัฒนาสถาน
บริการสุ ขภาพ ด้ านอาคารและสภาพแวดล้อม

16 แห่ ง

19 แห่ ง

โครงการพัฒนาแบบก่อสร้ างอาคารสถานบริการ
สุ ขภาพ ตามแนวทางเกณฑ์ อาคารเขียว

8 แบบ

10 แบบ

โครงการพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการ
สุ ขภาพด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุ ขภาพ สั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข

1 เรื่ อง

1 เรื่ อง

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

โครงการ

เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

2

โครงการส่ งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐาน
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข

896 แห่ ง

896 แห่ ง

โครงการจัดทาฐานข้ อมูลสารวจดิน อาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข (ระดับอาเภอ)

1 เรื่ อง

1 เรื่ อง

โครงการพัฒนาเอกสารข้ อกาหนดในการเจาะ
สารวจดิน พ.ศ.2561

1 เรื่ อง

1 เรื่ อง

ส่ งเสริม กากับ
ติดตาม
ประเมินผล
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

3
ศึกษา วิจัย พัฒนา
ถ่ ายทอดและ
ประเมินองค์ ความรู้
ด้ านอาคาร
และสภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

โครงการ

เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

โครงการจัดทาแนวทางปรับปรุงเปลือกอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลศู นย์

1 เรื่ อง

1 เรื่ อง

โครงการศึกษาเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิค
วิธีการ เพื่อออกแบบอาคารสถานบริการสุ ขภาพต้ นแบบ
ทีป่ ลอดจากการปล่อยก๊าซคาร์ บอน (Carbon Neutral
Healthcare Facilities) ด้ วยกระบวนการ (Integrated
Design Processes : IDP)

1 เรื่ อง

1 เรื่ อง

โครงการประเมินอาคารภายหลังการใช้ งาน
(Post Occupation Evaluation)

1 เรื่ อง

1 เรื่ อง

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

4
สร้ างความร่ วมมือ
และพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของภาคีเครื อข่ าย
ด้ านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

โครงการ

เป้ าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

โครงการพัฒนาต้ นแบบอาคารสถานบริการสุ ขภาพ
สมรรถนะสู ง ในบริบทไทยแลนด์ 4.0

1 เรื่ อง

1 เรื่ อง

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคี
เครื อข่ ายด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข

300 คน

300 คน

2 หลักสู ตร

3 หลักสู ตร

โครงการจัดทาหลักสู ตรพัฒนาศักยภาพภาคี
เครื อข่ ายด้ านวิศวกรรมงานระบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

โครงการ

เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ กองแบบแผน

9 กิจกรรม

9 กิจกรรม

พัฒนาระบบ
บริหาร จัดการ
องค์ กร
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุ ข

3 กิจกรรม

3 กิจกรรม

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหาร
จัดการกองแบบแผน

5 กิจกรรม

5 กิจกรรม

ผลงานด้ านการพัฒนาและปรับปรุงแบบก่ อสร้ างมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2558-2561

โครงการพัฒนาจัดทาแบบมาตรฐานด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อม (ปรับปรุงแบบ) 2558
ชื่อโครงการ

เลขที่เดิม

เลขที่ใหม่

1 อาคารสนับสนุน 5 ชั้น

10400

10942

2. อาคารผูป้ ่ วยนอก 5 ชั้น

8889

10943

3. อาคารผูป้ ่ วยใน 5 ชั้น

10650

10944

4. อาคารผูป้ ่ วยใน

10877

10945

5.อาคารผูป้ ่ วยนอก 3ชั้น

9635

10946

6. แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 20 ชั้น

8440

10947

7. แฟลตพักแพทย์ 12 ยูนิต 4 ชั้น

9556

10948

8. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น

แบบเอกชน

10949

9. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96ยูนิต 8 ชั้น

-

10950

10313

10951

10. อาคารปฏิบตั ิการควบคุมโรค 3 ชั้น

ภาพตัวอย่างอาคาร

โครงการพัฒนาจัดทาแบบมาตรฐานด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อม (ปรับปรุ งแบบ) 2559
ชื่อโครงการ

เลขที่เดิม

เลขที่ใหม่

1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบาบัดขนาด 150 ลบ.ม./วัน

8057

10956

2. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบาบัดขนาด 200 ลบ.ม./วัน

-

10957

3. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบาบัดขนาด 300 ลบ.ม./วัน

-

10958

4. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบาบัดขนาด 350 ลบ.ม./วัน

-

10959

5. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบาบัดขนาด 400 ลบ.ม./วัน

-

10960

6. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบาบัดขนาด 450 ลบ.ม./วัน

-

10961

7. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบาบัดขนาด 500 ลบ.ม./วัน

-

10962

8. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบาบัดขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน

-

10964

9. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบาบัดขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน

-

10965/A

10. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบาบัดขนาด1,000 ลบ.ม.วัน

-

10965/B

11. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบาบัดขนาด 600 ลบ.ม./วัน

-

10966

12. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบาบัดขนาด 600 ลบ.ม./วัน

-

10967/A

13. อาคารจอดรถ5ชั้น ระบบบาบัดขนาด 600 ลบ.ม./วัน

-

10967/B

ภาพตัวอย่างอาคาร

โครงการพัฒนาจัดทาแบบมาตรฐานด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อม (ปรับปรุ งแบบ)2560
ชื่อโครงการ

เลขที่เดิม

เลขที่ใหม่

1. อาคารผูป้ ่ วยนอก (รพ.ชุมชน)

3130

11006

2. อาคารส่งเสริ มสุขภาพและ
กายภาพบาบัด

9637

11007

3. อาคารผูป้ ่ วยใน 30 เตียง

9609

11008

4. อาคารผูป้ ่ วยพิเศษ 24 ห้อง

6849

11009

5. อาคารจ่ายกลาง

5323/2536

11010

6. อาคารซักฟอก

5321/36

11011

5320/2536

11012

8. อาคารตรวจและเก็บศพ

5372

11013

9. อาคารพักขยะขนาดเล็ก

-

11015

10. อาคารพักขยะขนาดใหญ่

-

11016

7. อาคารโภชนาการ

ภาพตัวอย่างอาคาร

โครงการพัฒนาแบบก่ อสร้ างอาคารสถานบริการสุ ขภาพ
ตามแนวทางเกณฑ์ อาคารเขียว 2561
รายชื่ ออาคาร
1. แบบอาคารอเนกประสงค์ วพบ.อุตรดิตถ์ แบบเลขที่ 10995

2. แบบอาคารสอบเทียบเครื่ องมือแพทย์ สบส.9 แบบเลขที่ 10999
3. แบบอาคารสนับสนุนบริ การ 5 ชั้น แบบเลขที่ 11038
4. แบบอาคารบริ การ ปฏิบตั ิการและจอดรถกรม สบส. แบบเลขที่ 11029
5. แบบอาคารผูป้ ่ วยนอก ผ่าตัด และบาบัดรักษา 6 ชั้น รพ.ศรี สังวาลย์ แบบเลขที่ 11017
6. แบบอาคารผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยหนัก 300 เตียง แบบเลขที่ 11039

7. แบบอาคารอุบตั ิเหตุ ฉุกเฉิน และบาบัดรักษา รพ. พะเยา แบบเลขที่ 11040
8. แบบอาคารผูป้ ่ วยในผูส้ ู งอายุฯ แบบเลขที่ 11042
9. แบบอาคารผูป้ ่ วยในเพื่อการฟื้ นฟู แบบเลขที่ 11043
10. แบบอาคารศูนย์สุขภาพองค์รวม แบบเลขที่ 11044

ภาพตัวอย่ าง

ปัญหา สาเหตุ
และแนวทางแก้ ไข

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ ไข
ปัญหา

สาเหตุ

แนวทางการแก้ ไข

การพัฒนาหรื อการขยายตัวของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบางแห่งมีการปรับปรุ งต่อเติม โดย
ในด้านอาคารและสภาพแวดล้อมไม่สอดคล้อง บุคลากรหรื อหน่วยงานในท้องถิ่น
เหมาะสมกับ Service Plan
หรื อไม่ได้ประสานงานกับกองแบบแผน
ทาให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาด้านอาคาร
ไม่มีทิศทาง

-จัดทาแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
ระดับ A ภายในปี งบประมาณ 2562
-กระทรวงควรมีนโยบาย ข้อบังคับให้โรงพยาบาล
ที่จะของบประมาณในการพัฒนาด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมให้เป็ นไปตามแผนแม่บทด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมที่กองแบบแผนกาหนด

ออกแบบล่าช้า
แบบก่อสร้างไม่ทนั สมัย
ออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

-โรงพยาบาลบางแห่งมีการนาแบบก่อสร้าง
ที่เก่า ล้าสมัย ไปของบประมาณเนื่องจากขาด
การประสานงานกับกองแบบแผน
-บางอาคารของโรงพยาบาลเป็ นอาคาร
ที่ก่อสร้างมานาน โรงพยาบาลยังไม่มี
งบประมาณปรับปรุ ง ทาให้ไม่เหมาะสม
สอดคล้องกับรู ปแบบการให้บริ การและ
กฎหมายปัจจุบนั

-มีทีมสาหรับออกแบบ ไม่ควรให้คนมีหน้าที่ออกแบบ
ไปทาหน้าที่อื่นมากกว่า
-จัดทา TOR สาหรับการจ้างออกแบบโดยกองแบบแผน
ร่ วมเป็ นกรรมการ
-พัฒนา กระบวนการออกแบบโดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ของผูร้ ับบริ การและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการออกแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HA
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการคุมงาน
การตรวจการจ้าง จนไม่มีเวลาสร้างนวัตกรรม

หน่วยงานท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีองค์ความรู ้
ด้านงานก่อสร้างไม่เพียงพอ

-ให้ สบส.เขต/หน่วยงานอื่น หรื อเอกชนดาเนินการ
งานอาคารพักอาศัย
งานอาคารสนับสนุนที่ไม่มีระบบประกอบอาคาร
โดยกองแบบแผนเป็ นผูก้ ากับ ติดตาม ให้คาปรึ กษา
-พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายให้มีองค์ความรู ้

2.

1.

Customer focus
4.

3.

1.
จัดทาแผนแม่ บทด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมให้ กบั โรงพยาบาล
ขนาด A,S,M1 ภายใน 3 ปี

การพัฒนาหรื อการขยายตัวของโรงพยาบาล
ในด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมไม่ สอดคล้อง
เหมาะสม กับ Service Plan ไม่ เป็ นไป
ตามแผนแม่ บทด้ านอาคารและสภาพแวดล้อม
ที่กองแบบแผนกาหนด

จัดทาข้ อกาหนดการทาผังบริเวณสาหรับโรงพยาบาลระดับ M2 ลงมา
ให้ สบส.เขต/หน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพื่อนาข้ อมูลให้ กองแบบแผน
จัดทาแผนแม่ บทด้ านอาคารและสภาพแวดล้อม

มีระบบกากับ ติดตาม ให้ โรงพยาบาลมีการพัฒนาตามแผนแม่ บทด้ านอาคาร
และสภาพแวดล้อมทีก่ องแบบแผนกาหนด

ข้ อเสนอแนะ

กระทรวงควรมีนโยบาย ข้ อบังคับให้ โรงพยาบาลทีจ่ ะของบประมาณ
ในการพัฒนาด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมให้ เป็ นไป
ตามแผนแม่ บทด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมทีก่ องแบบแผนกาหนด

การจัดทา MASTER PLAN โรงพยาบาล

อดีต

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ

การก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ การจัดทา MASTER PLAN เป็ นการ
จัดทาขึ้นเฉพาะที่สาหรับโรงพยาบาลทุกแห่งทัว่ ประเทศ โดยใช้ขอ้ มูล
อ้างอิงจากที่ต้ งั ของโรงพยาบาลที่จะก่อสร้างเป็ นหลัก วิเคราะห์ร่วมกับ
บริ บทและสภาพแวดล้อมต่างๆ ของแต่ละโรงพยาบาล
กองแบบแผนทาหน้าที่กาหนดตาแหน่งอาคาร, การจัดกลุ่มอาคาร,
รู ปแบบอาคาร, การสัญจรใช้งานอาคาร รวมถึงงานสาธารณูปโภค

โรงพยาบาล
(สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

จัดทา MASTER PLAN
โดย กองแบบแผน

= 896 แห่ ง

A
A
S
M1
M2
F1
F2
F3

รพ.เฉพาะทาง
รพ.ศูนย์
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่
รพ.ทัว่ ไปขนาดเล็ก
รพ.ชุมชนระดับแม่ข่าย
รพ. ชุมชนขนาดใหญ่
รพ.ชุมชนขนาดกลาง
รพ.ชุมชนขนาดเล็ก

33
48
35
88
77
516
99

แห่ ง
แห่ง
แห่ ง
แห่ ง
แห่ ง
แห่ ง
แห่ ง

วิธีการดาเนินการจัดทา MASTER PLAN ของกองแบบแผน
1. คัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
2. สารวจข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาผังหลัก
3. วิเคราะห์ ข้อมูล และสรุ ป
4. ออกแบบ และจัดทาผังหลัก
5. สรุ ปการจัดทาผังหลัก
6. ทาผังหลัก และวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่
ของสถานบริ การสุ ขภาพสู่ การปฏิบตั ิ
7. ประเมินผล

เนื่องจากโรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ เพื่อให้
สอดคล้องกับ SERVICE PLAN ของกระทรวงสาธารณสุ ข
ทาให้เกิดการพัฒนา MASTER PLAN ที่เปลี่ยนไปจากเดิม

ผลการดาเนินงาน
จัดทา MASTER PLAN
ปี 2554 – 2561 (8ปี )
จัดทาโดย

กองแบบแผน

ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปี งบประมาณ 2562
เป้ าหมาย จานวน 16 แห่ ง

ปัจจบุ ัน

(โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข)

A
S
M1
M2
F1
F2
F3

รพ.ศูนย์
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่
รพ.ทัว่ ไปขนาดเล็ก
รพ.ชุมชนระดับแม่ข่าย
รพ. ชุมชนขนาดใหญ่
รพ.ชุมชนขนาดกลาง
รพ.ชุมชนขนาดเล็ก

17
25
20
18
10
13
2

รพ.เฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา 11
รพ.สมเด็จพระยุพราช
21

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

รวม 137 แห่ ง

(ด้านอาคาร และสภาพแวดล้อม)

(1)

“ SERVICE PLAN “
(2)

(3)

ระดับประเทศ

ระดับเขตบริ การสุ ขภาพ

ระดับจังหวัด

(3)

(2)

(1)

“ MASTER PLAN “
เริ่ มจากการกาหนดนโยบาย SERVICE PLAN ในระดับประเทศ เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ขอ้ บังคับ
ในการกาหนดนโยบายการจัดทา MASTER PLAN ของโรงพยาบาลให้เป็ นแนวทางเดียวกัน

การจัดทา MASTER PLAN โรงพยาบาล

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ

แผนการดาเนินงาน
ปี 2562-2564 (3ปี )

30/05/61

อนาคต

แนวทางการจัดทา MASTER PLAN
ร่ วมกันกาหนดนโยบายการทางาน
SERVICE PLAN / MASTER PLAN

ดาเนินการจัดทา MASTER PLAN โรงพยาบาลเป้าหมาย
ระดับ ขนาด A,S,M1 แล้ วเสร็จครอบคลุมทัว่ ประเทศ

โรงพยาบาล
เป้ าหมาย

ปัญหาที่พบ

จากการทา MASTER PLAN ทีผ่ ่านมา
ของกองแบบแผน ...

สิ่งที่ต้องทา

ผู้จัดทา
- ต้องทราบนโยบาย SERVICE PLAN ของ
กระทรวงสาธารณสุ ขที่ชดั เจน
- ต้องทราบนโยบายการพัฒนาด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาล

ผู้ตรวจราชการเขตสุ ขภาพ
- ต้องกาหนดนโยบายในการจัดทา MASTER
PLAN ให้สอดคล้องกับ SERVICE PLAN ที่
กาหนดไว้

กองแบบแผน

ดาเนินการ

กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ

1

โรงพยาบาล บางแห่ง
- มีการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับ SERVICE PLAN
- ไม่ดาเนินการก่อสร้างอาคาร และสภาพแวดล้อม
ตาม MASTER PLAN ที่วางไว้
- มี MASTER PLAN ที่ไม่เป็ นปัจจุบนั
- มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร และนโยบายบ่อยครั้ง

ผู้ตรวจราชการเขต
สุ ขภาพ

ทาผังบริ เวณปัจจุบนั
LAY-OUT PLAN
ของโรงพยาบาล โดย
สบส.เขต 1-12
หน่วยงานอื่นๆ
ภายใต้คู่มือการจัดทา
ผังบริ เวณของ
กองแบบแผน

2

ดาเนินการ
จัดทา MASTER PLAN

ร่ วมดาเนินการ จัดทา
MASTER PLAN
กับสถาบันการศึกษา หรื อ ภาคเอกชน

3
ดาเนินการ

สถาบันการศึกษา หรื อภาคเอกชน
ดาเนินการ จัดทา MASTER PLAN
ภายใต้ ค่ มู ือจัดทา MASTER PLAN ของกองแบบแผน
โดยมี กองแบบแผน เป็ นทีป่ รึกษา/ดูแล/ควบคุม/กากับ

1.ออกแบบไม่ เหมาะสมกับการใช้ งาน
2.แบบก่อสร้ างไม่ ทันสมัย
3. โรงพยาบาลบางแห่ งมีการนาแบบก่อสร้ างที่เก่า ล้าสมัย
ไปของบประมาณเนื่องจากขาดการประสานงานกับกองแบบแผน
ในเรื่ องข้ อมูลแบบแปลน กอปรกับระยะเวลาในการดาเนินการ
ของบประมาณของโรงพยาบาลมีเวลาจากัด ทาให้ ได้ อาคารที่ไม่ เหมาะสม
กับรูปแบบการให้ บริการที่เปลีย่ นแปลงไป ตามมาตรฐานที่กาหนดขึน้ ใหม่
4.ออกแบบก่อสร้ างไม่ ทันต่ อความต้ องการของผู้รับบริการ
ยกเลิกการใช้ แบบก่อสร้ างอาคารทีไ่ ม่ เหมาะสม
กับรู ปแบบการให้ บริการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ตามมาตรฐานทีก่ าหนดขึน้ ใหม่
สนับสนุนให้ บุคลากรไปศึกษา ดูงานทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศ
จัดทา MOU ในการออกแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมร่ วมกับหน่ วยงานภายนอก

2.
พัฒนาแบบก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ องโดยใช้ วสั ดุ อุปกรณ์
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
จัดทาและพัฒนาแบบก่อสร้ างมาตรฐาน
สาหรับโรงพยาบาลระดับ M1 ลงมา
จัดทา TOR สาหรับการจ้ างออกแบบ
โดยกองแบบแผนร่ วมเป็ นกรรมการ
มีระบบกากับ ติดตาม ในกรณีทโี่ รงพยาบาล
มีการจ้ างเอกชนออกแบบด้ านอาคารและ
สภาพแวดล้อม

จัดทาแผนการขอแบบก่อสร้ าง , BOQ
เพื่อตั้งคาของบประมาณรายจ่ ายประจาปี

การออกแบบอาคารสถานบริการสุ ขภาพ/ โรงพยาบาล

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ

ผังกระบวนการออกแบบ
1.

3.

2.

4.

รับดาเนินการ - เก็บข้ อมูล/วิเคราะห์ ข้อมูล/
กองแบบ
ความต้ องการของหน่ วย
แผน
บริการ
พิจารณา
- สรุปและจัดทารายละเอียด
ความต้ องการ
ไม่ สามารถ
- กาหนดแนวคิดการออกแบบ
รับดาเนินการ

หน่ วยบริการ
แจ้ งความประสงค์
ขอความอนุเคราะห์ ให้
ออกแบบอาคาร

จัดทาและพัฒนาแบบร่ างร่ วมกับ
บุคลากรของกองแบบแผนในสาขา
วิชาชีพต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง

มีการปรับปรุง/แก้ ไข

หน่ วย
บริการ
พิจารณา

จ้ างเอกชนออกแบบ
โดยหน่ วยบริการทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ

6.
มีข้อแก้ ไข

8.
ส่ งมอบสาเนาแบบ
ก่ อสร้ างพร้ อมเอกสาร
ประกอบแบบก่อสร้ าง
ให้ หน่ วยบริการ

5.1

ไม่ มขี ้ อแก้ ไข

7.
เสนอผู้บริหาร
พิจารณา/
ลงนาม

- จัดทาแบบก่ อสร้ างพร้ อม
รายการประกอบแบบก่อสร้ าง
- ประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง
- จัดทางวดงาน / งวดเงิน
- หัวหน้ าสาขาวิชาชีพที่
เกีย่ วข้ อง ตรวจสอบ/ ลงนาม

เห็นชอบ

นาเสนอแบบร่ างให้ หน่ วยบริการ
และหัวหน้ างานตามสาขาวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้ องพิจารณาให้ ความเห็น

5.2
สรพ. / สภาวิชาชีพ/กบรส./
โรงพยาบาล/ ผู้เชี่ยวชาญ

การออกแบบอาคารสถานบริการสุ ขภาพ/ โรงพยาบาล

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ

แนวทางดาเนินการขอความอนุเคราะห์ จากกองแบบแผนให้ ออกแบบอาคาร
1.งานออกแบบใหม่ งานปรับปรุ งแบบอาคารเดิมเพื่อรองรับการใช้ งานใหม่
1.1 ต้ องมีความสอดคล้องกับ SERVICE PLAN และเป็ นไปตามผังแม่ บทด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมที่กาหนด
1.2 ต้ องผ่านความเห็นชอบและได้ รับอนุมัต/ิ จัดลาดับความสาคัญจากผู้ตรวจราชการเขตบริการสุ ขภาพ
1.3 แนบเอกสาร/ หลักฐาน เช่ น ข้ อเสนอโครงการฯ ที่ได้ รับการอนุมัติ ผลการจัดลาดับตามความจาเป็ นเร่ งด่ วน ฯลฯ
พร้ อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ มายังกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ ล่วงหน้ า อย่ างน้ อย
3 ปี งบประมาณ เช่ น ส่ งคาขอถึงกองแบบแผนภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 หากกองแบบแผนพิจารณารับดาเนินการ
จะสามารถนาแบบไปดาเนินการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ปี งปม. X

1
1.1 แจ้ งกองแบบแผน
ก่ อนวันที่ 30 กันยายน ของปี งปม. X

1.2 กองแบบแผนพิจารณาคาขอ
1.2.1 กรณีรับดาเนินการ ให้ บรรจุใน
แผนปฏิบัตกิ ารฯ ปี งปม. X+1
1.2.2 กรณีไม่ รับดาเนินการ แจ้ ง
หน่ วยบริการจ้ างเอกชนออกแบบ

ปี งปม. X+1

2
กองแบบแผน
ดาเนินการ
ออกแบบ /จัดทา
แบบรู ปและ
รายการ

ปี งปม. X+2

ปี งปม. X+3

3

4

3.1 กองแบบแผน ส่ งแบบพร้ อมราคา
กลาง งวดงาน งวดเงินให้
กบส.สป.ภายใน ธ.ค.ปี X+1
เพื่อจัดทาข้ อเสนองบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งปม.(X+1)+2 = X+3
3.2 ครม.พิจารณา/ อนุมตั ิ
งปม.ปี X+3 ภายใน
มิ.ย.-ก.ย.ปี งปม. X+2

หน่ วยบริการ
สุ ขภาพ
ดาเนินการจัดจ้ าง
ก่ อสร้ างตามแบบรู ป
และรายการทีไ่ ด้ รับ
งบประมาณ
ประจาปี X+3

การออกแบบอาคารสถานบริการสุ ขภาพ/ โรงพยาบาล

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ

แนวทางดาเนินการส่ งคาขอความอนุเคราะห์ ในการออกแบบอาคาร
2.งานออกแบบปรับปรุ ง-ต่ อเติม ซึ่งใช้ งบเหลือจ่ ายจากงบประมาณประจาปี
ให้ ส่งคาขอ ภายใน วันที่ 1 มกราคม ของปี งบประมาณนั้น
ปี งปม. X
ต.ค. - ธ.ค.

ม.ค.- มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

งานออกแบบปรับปรุง-ต่ อเติม
ซึ่งใช้ งบเหลือจ่ ายจากงบประมาณประจาปี

ก.ค. – ก.ย.
ประกวดราคา/
จ้ างเหมา/ ตรวจรับงาน

แผนงาน/ โครงการฯ ตามตัวชี้วดั และภารกิจหลักของกองแบบแผน
ที่ต้องดาเนินการให้ แล้วเสร็จตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการประจาปี งบประมาณ

หมายเหตุ: กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ รับดาเนินการตามคาขอที่มิได้
ปฏิบัตติ ามแนวทางที่กาหนดไว้ข้างต้ น รวมทั้งคาขอที่ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดแต่ เกินจากกาลังของบุคลากรของ
กองแบบแผนที่จะดาเนินการได้ (เนื่องจากบุคลากรต้ องดาเนินการแผนงาน/ โครงการที่ได้ รับมอบหมายให้ แล้ วเสร็จ) แต่
จะรับเป็ นที่ปรึกษาในการร่ าง TOR จ้ างเอกชนออกแบบ และ/หรื อร่ วมเป็ นกรรมการตรวจรับงานจ้ าง ฯ เป็ นต้ น

การออกแบบอาคารสถานบริการสุ ขภาพ/ โรงพยาบาล

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ

ความต้ องการก่อสร้ างอาคารของสถานบริการสุ ขภาพ

การจ้ างเอกชนออกแบบ

1. ศึกษา กาหนดรายละเอียดเบื้องต้นของอาคาร/ สิ่งก่อสร้ างทีต่ ้องการ

คณะผู้บริหารสถานบริการสุ ขภาพ
โดยมีกองแบบแผนร่ วมดาเนินการ

2. จัดทาข้อกาหนด รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดจ้าง(TOR) ออกแบบ

คณะกรรมการตรวจการจ้ าง

อาคาร/ สิ่ งก่อสร้ างและสภาพแวดล้อมทีต่ ้ องการ

โดยมีกองแบบแผนร่ วมดาเนินการ

3. ดาเนินการจ้างออกแบบ
4. ตรวจการจ้างออกแบบตามสัญญา

5. ส่ งสาเนาแบบก่อสร้ าง
ให้ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
ตรวจสอบ/ รับรองแบบ

คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
ทีม่ กี องแบบแผนร่ วมดาเนินการ
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง

ทีม่ กี องแบบแผนร่ วมดาเนินการ

ใช้ เวลาส่ วนใหญ่ ไปกับการควบคุมงาน
การตรวจการจ้ าง จนไม่ มเี วลาสร้ างนวัตกรรม
- งานควบคุมการก่ อสร้ าง เฉลีย่ ปี ละ 300 สั ญญา
มูลค่ าก่ อสร้ าง ประมาณ 39,000 ล้ านบาท
- งานตรวจการจ้ าง ประมาณ 3,000 ครั้งต่ อปี

3.

ดาเนินการเฉพาะงานก่อสร้ างอาคารและสภาพแวดล้อม
ที่เกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
มีระบบประกอบอาคารยุ่งยาก ซับซ้ อน

ให้ สบส.เขต/หน่ วยงานอื่น หรื อเอกชนดาเนินการ
งานอาคารพักอาศัย
งานอาคารสนับสนุนที่ไม่ มีระบบประกอบอาคาร

จัดทาระบบติดตาม ควบคุม กากับ
เอกสารขออนุมัติ รายงานประจาวัน , สัปดาห์

4.
นวัตกรรม ด้ านอาคารและสภาพแวดล้อม
ตามแนวทาง GREEN & CLEAN HOSPITAL
เกณฑ์ การออกแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อม
ออกแบบโดยใช้ โปรแกรม
BIM (Building Information Modeling)
คู่มือการตรวจการจ้ างงานก่อสร้ าง

มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้ าง
อาคาร 2561
จัดทามาตรฐานวัสดุก่อสร้ างทีเ่ ป็ นปัจจุบัน
ผ่ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทาวิธีการพิจารณาวัสดุทคี่ ณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างสามารถพิจารณาได้ โดยผ่ านผู้ควบคุมงาน
พัฒนาระบบทะเบียนแบบแปลนและ
จัดทาฐานข้ อมูลด้ านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

QUICK WIN
จัดทาแบบก่ อสร้ างบ้ านพักทุกระดับ
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561

จัดทาฐานข้ อมูลแบบก่ อสร้ างทีส่ อดคล้ อง
กับระดับการให้ บริการ
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบลงทุน 39,000 บาท

งบดาเนินงาน 20,500,300 บาท
ยุทธศาสตร์

1

2

3

4

5

พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐาน
รูปแบบ
อาคาร และ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

ส่ งเสริม กากับ
ติดตาม
ประเมินผล
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

ศึกษา วิจยั พัฒนา
ถ่ ายทอดและ
ประเมิน
องค์ความรู้
ด้ านอาคาร
และสภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

สร้ างความร่ วมมือ
และพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของภาคีเครื อข่ าย
ด้ านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่ างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ 1,801,100 บาท

ยุทธศาสตร์

1
พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐาน
รู ปแบบ
อาคาร และ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

โครงการจัดทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริ การสุขภาพ ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม

16 แห่ ง

โครงการจัดทาเกณฑ์การออกแบบงานด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบ
อาคาร (วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่ องกลและสุขาภิบาล )

3 เรื่ อง

โครงการพัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริ การสุขภาพ ตามเกณฑ์
อาคารเขียว

8 แบบ

โครงการพัฒนาสถานบริ การสุขภาพต้นแบบ Green and Clean Hospital

1 แห่ ง

งบประมาณ 9,160,300 บาท
ยุทธศาสตร์

2
ส่ งเสริม กากับ
ติดตาม
ประเมินผล
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

โครงการสนับสนุนและกากับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อม

100 แห่ ง

โครงการจัดทาแบบปรับปรุ งเพื่อสนับสนุนให้สถานบริ การสุขภาพ
ได้มาตรฐาน

10 แบบ

งบประมาณ 445,200 บาท
ยุทธศาสตร์

3
ศึกษา วิจัย พัฒนา
ถ่ ายทอดและ
ประเมินองค์ ความรู้
ด้ านอาคาร
และสภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

โครงการศึกษาเพื่อกาหนดเกณฑ์วิธีแบบจาลองสารสนเทศ
(BIM Protocol) กองแบบแผน

1 เรื่ อง

งบประมาณ 830,700 บาท
ยุทธศาสตร์

4
สร้ างความร่ วมมือ
และพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของภาคีเครื อข่ าย
ด้ านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุ ข

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครื อข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข
โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

200 คน

3 หลักสู ตร

งบประมาณ 8,263,000 บาท

ยุทธศาสตร์

โครงการสนับสนุนการบริ หารจัดการ กองแบบแผน

5
พัฒนาระบบ
บริหาร จัดการ
องค์ กร
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ

โครงการพัฒนาองค์การ-62 กองแบบแผน

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

ร้ อยละ 95

ระดับ 5

3 กิจกรรม

