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1. วัตถุประสงค์ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที ่  DCD-M-001 แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๒ ของ 7 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๒ 
 

๓. ออกแบบทางเลือก/แบบพัฒนา 

๘. น าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาและลงนาม 

เห็นด้วย 

 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

 
เห็นด้วย 

 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

 เห็นด้วย 

 

เห็นด้วย 

 

เห็นด้วย 

 

 

 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบอาคารสถานบริการ
สุขภาพ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายก าหนด ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
2. ผังกระบวนการท้างาน(ส าหรับโครงการมูลค่า ๒๐๐ ล้านบาทข้ึนไป) 

ล าดับ กระบวนงาน มาตรฐานเวลา 
(วัน.) 

ข้อก าหนดของ
กระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

๓๐ 

 

ข้อก าหนดความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ทีมออกแบบ
(สายวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้ง) 

๒. ๓๐ 
ข้อก าหนดรายละเอยีด
โครงการ (Programming) 
และมาตรฐาน/กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

ทีมออกแบบ 
(สายวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้ง) 

๓. ๔๐ 

 

แนวความคิดการออกแบบ
และพัฒนาโครงการ 

ทีมออกแบบ
(สายวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้ง) 

 
๔. 

 

 
๒ 

 

ข้อก าหนดการปรับแก้ไข
แบบร่างขั้นพัฒนา 

ทีมออกแบบ
(สายวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้ง)และ
ผู้รับบริการ 

๕. ๑๕ 
ข้อก าหนดการปรับแก้ไข
แบบร่างขั้นสุดท้าย และ
ข้อก าหนดแบบและ
รายการก่อสร้างขั้นสุดท้าย 

ทีมออกแบบ
(สายวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้ง) 

๖. ๑๐ 
ความถูกต้องและครบถว้น
ตามมาตรฐานของแบบ
และรายการประกอบแบบ
ก่อสร้าง 

หัวหน้างาน
ตามสาย
วิชาชีพ 

๗.  
๖๐ 

ข้อก าหนดแบบและ
รายการประกอบแบบ
ก่อสร้างสมบูรณ์ 

ทีมออกแบบ
(สายวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้ง) 

๘. ๗ ความถูกต้องและครบถว้น
ของทีมออกแบบที่ได้ลง
นาม 

ผู้อ านวยการ
กองแบบแผน
และอธิบดกีรม 

9. ๑ ความถูกต้องและครบถว้น
ตามต้นฉบับ 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

        รวม ๑๙๕ วัน  
 

หมายเหตุ : โครงการที่มีมูลค่ามากกว่า ๒๐๐ ล้านขึ้นไปใช้เวลาประมาณ ๘-๑๐ เดือน 

๒. วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

๔. น าเสนอผู้รับบริการ
ให้ความเห็น 

๕. ท าแบบร่างข้ันสุดท้าย 

๖. หัวหน้างานตามสาย
วิชาชีพตรวจสอบ 

๗. จัดท าแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
พร้อมตรวจสอบข้อผิดพลาด 

๙. ส่งมอบผู้รับบริการ/จัดเก็บต้นฉบับ 

 

1. เก็บข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที ่  DCD-M-001 แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๓ ของ 7 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๓ 
 

๓. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) 

เริ่มจากเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้รับบริการให้ด าเนินออกแบบ หัวหน้ากลุ่มฯที่รับผิดชอบตามเขตพ้ืนที่จะ
พิจารณาและจัดทีมออกแบบ โดยให้สถาปนิกผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมออกแบบ จากนั้นทีมออกแบบติดต่อ
ประสานกับผู้รับบริการเพ่ือนัดหมายไปเก็บข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบอาคาร โดยการรับทราบความต้องการของ
ผู้ใช้อาคาร รวมถึงต าแหน่งที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของอาคารที่จะท าการก่อสร้าง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยพร้อมทั้งตรวจสอบข้อก าหนดตามกฎหมายและมาตรฐานในการออกแบบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมทีมออกแบบ เช่น สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบต่างๆ และ
มัณฑนากร เมื่อได้ข้อสรุปจึงเริ่มท าการออกแบบทางเลือก จากนั้นน าแบบทางเลือกไปน าเสนอผู้รับบริการ พร้อม
รับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปพัฒนาปรับแก้จนตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ แล้วจึงเริ่มท าการออกแบบร่าง
ขั้นสุดท้ายเสร็จแล้วน าแบบร่างเสนอหัวหน้างานตามสายวิชาชีพตรวจสอบและให้ความเห็น เมื่อได้ท าการปรับแก้
เรียบร้อยแล้ว ทีมออกแบบจึงเริ่มท าการจัดท าแบบก่อสร้าง และออกแบบรายละเอียดต่างๆ รวมถึงรายการ
ประกอบแบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นรวบรวมแบบกระดาษไขทั้งหมดน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาลงนามในแบบ แล้วส่งกลุ่มบริหารเพ่ือจัดพิมพ์แบบส่งมอบผู้รับบริการและจัดเก็บแบบกระดาษไขต้นฉบับ
เป็นอันจบกระบวนการ 

๔. ความรับผิดชอบ (ของผู้เกี่ยวข้องตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงล่าดับจากต่าแหน่งสูงสุดมาต่่าสุด) 

๔.๑   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุภาพ 

  มีบทบาทหน้าที่ พิจารณาและลงนามในแบบ 

๔.๒ ผู้อ านวยการกองแบบแผน 

  มีบทบาทหน้าที่ พิจารณาและลงนามในแบบ 

๔.๓  หัวหน้างานตามสายงานวิชาชีพ 

  มีบทบาทหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบงานออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการและข้อกฏหมาย

และลงนามในแบบ 

๔.๕  ทีมออกแบบ 

  มีบทบาทหน้าที่ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

ตามสายวิชาชีพให้เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ 

 

๕. ค่าจ่ากัดความ (หรือค่านิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง) 

๕.๑ ทีมออกแบบ หมายถึง ผู้ออกแบบตามสายวิชาชีพ เช่น สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า 
วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสิ่งแวดล้อม และมัณฑนากร  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที ่  DCD-M-001 แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๔ ของ 7 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๔ 
 

๕.๒  แบบทางเลือก หมายถึง การออกแบบเบื้องต้นโดยน าข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการที่ได้เก็บ
รวบรวมมาวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะมากกว่า ๑ แบบ เพื่อน าเสนอกับผู้รับบริการ 

๕.3  แบบร่าง หมายถึง การน าแบบทางเลือกที่ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการมาพัฒนา
ปรับแก้ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ รวมถึงมาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

๕.4  แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง หมายถึง รูปแบบต้นฉบับที่ประกอบด้วย
รายละเอียดต่างๆเช่น แบบแปลนพ้ืน รูปด้าน รูปตัด แบบขยายต่างๆ รวมถึงข้อก าหนดทั้งหมดของ
ทุกสาขาวิชาชีพเพ่ือน าไปใช้ในการก่อสร้าง 

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (น่า Flow Chart มาอธิบายอย่างละเอียดรวมทั้งเทคนิคต่างๆในการปฏิบัติงาน) 

๖.๑  เก็บข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการคือการเก็บข้อมูลต่างๆที่น ามาใช้ในการออกแบบ เช่น 

 ความต้องการของพ้ืนที่ใช้สอย ได้จากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 

 งบประมาณค่าก่อสร้าง (ถ้ามี) 

 ต าแหน่งอาคารที่จะท าการก่อสร้างเก็บข้อมูลของต าแหน่งที่จะท าการก่อสร้าง ขนาด

ความกว้าง,ความยาว ของพ้ืนที่ก่อสร้าง สภาพแวดล้อมต่างๆเช่น ตรวจสอบดูว่าจะต้องมี

การต่อเชื่อมกับอาคารข้างเคียงหรือไม่ ถ้ามีควรตรวจสอบระดับพ้ืนของอาคารข้างเคียง 

ระดับของพ้ืนถนน หรือระดับของทางเดินเชื่อมตรวจสอบดูว่าต าแหน่งของอาคารเป็นไป

ตามผังหลักหรือไม่ ตรวจสอบจุดที่จะต้องต่อเชื่อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

๖.๒ วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือการน าข้อมูลต่างๆมารวบรวม
วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอย ระบบของโครงสร้างอาคาร และงานระบบต่างๆที่จะ
ใช้ประกอบอาคาร 

๖.๓  ออกแบบทางเลือก/แบบพัฒนา คือการน าผลของการวิเคราะห์ข้อมูลมาเริ่มท าการออกแบบ
ทางเลือกเช่น แปลนของพื้นที่ใช้สอยพอสังเขป LAY-OUT ของตัวอาคาร โดยให้สอดคล้องกับ
ต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงมาตรฐานต่างๆและกฏหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้อาจจะมีมากกว่า ๑ 
แบบก็ได้ เพ่ือไปน าเสนอกับผู้รับบริการ 

๖.๔  น่าเสนอผู้รับบริการให้ความเห็นคือการน าแบบทางเลือกท่ีได้ออกแบบไว้โดยทีมออกแบบน าไป
เสนอให้ผู้รับบริการให้ความเห็น แล้วน าความเห็นต่างๆมารวบรวมเพ่ือพัฒนาแบบให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ 

๖.๕  ท่าแบบร่างขั้นสุดท้าย คือการน าแบบที่ได้พัฒนาแล้วมาท าการออกแบบให้ได้แบบร่างที่สมบูรณ์ที่
ประกอบไปด้วย แบบร่างแปลนพื้นทั้งหมด รูปด้าน รูปตัด แบบร่างของงานวิศวกรรมอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง โดยให้มีการประชุมทีมออกแบบเป็นระยะๆตามความเหมาะสม แล้วน าเสนอหัวหน้างาน
ตามสายวิชาชีพตรวจสอบ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที ่  DCD-M-001 แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๕ ของ 7 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๕ 
 

๖.๖  หัวหน้างานตามสายวิชาชีพตรวจสอบ คือการน าแบบร่างที่สมบูรณ์เสนอแก่หัวหน้างานตามสาย
วิชาชีพเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบหรือไม่ 
ขัดกับข้อกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เหมาะสมแก่การใช้สอยหรือไม่  

๖.๗  จัดท่าแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมตรวจสอบข้อผิดพลาด คือการน าแบบร่างที่
ผ่านการตรวจสอบและข้อคิดเห็นจากหัวหน้างานฯ มาท าการออกแบบและเขียนแบบรายละเอียด
ทั้งหมด รวมทั้งจัดท ารายการประกอบแบบและข้อก าหนดต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้าง  ท าการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของแบบ จัดพิมพ์แบบต้นฉบับและรวบรวมแบบทั้งหมดแจ้งให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องลงนามในแบบ 

๖.๘ น่าเสนอผู้บริหารพิจารณาและลงนาม คือการน าแบบต้นฉบับทั้งหมดเสนอแก่ผู้อ านวยการกอง
แบบแผนและอธิบดีฯพิจารณาและลงนาม 

๖.๙  ส่งมอบผู้รับบริการ/จัดเก็บต้นฉบับ คือการน าแบบต้นฉบับที่ผ่านการลงนามทั้งหมดส่งมอบกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปเพ่ือจัดพิมพ์แบบส่งมอบแก่ผู้รับบริการ และจัดเก็บแบบต้นฉบับ 

 
๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.
2479  รวมทั้งกฎกระทรวงและข้อบัญญัติที่เก่ียวข้อง 

2) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 
3) พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
4) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 

พ.ศ.2556) 
5) พระราชบัญญัติสภาสถาปนิก พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 
6) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2543 
7) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
8) พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 
9) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
10) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 
11) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 
12) พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ.2478 
13) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 
14) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2456 
15) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 
16) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 
17) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 
18) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 

๘. การจัดเก็บ  การเข้าถึงเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที ่  DCD-M-001 แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๖ ของ 7 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๖ 
 

 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
แบบก่อสร้าง ห้องเก็บและพิมพ์แบบ งานบริหาร เรียงตามล าดับเลขที่

แบบ/ตามจังหวัด 
ไม่ก าหนด 

รายการประกอบแบบ
ก่อสร้าง 

ห้องเก็บเอกสาร งานบริหาร เรียงตามล าดับเลขที่
เอกสาร 

ไม่ก าหนด 

 
๙.  ระบบการติดตามและประเมินผล 

๙.๑   ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ /แผนงาน 
๙.๒   ตัวชี้วัด  :  จ านวนแบบก่อสร้างตามมาตรฐานที่ได้จัดท าแล้วเสร็จตามแผน 

   
10.  ภาคผนวก 
                  - 
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