


คูมือการปฏิบัติงาน 

กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการจัดทําผังหลัก (Master Plan) ดานอาคารและสภาพแวดลอม 
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สารบัญ 
 

 

 

หัวขอ          หนา 

 

 ๑. วัตถุประสงค           ๓  

  ๒. ผังกระบวนการทํางาน         ๔  

        ๓. ขอบเขต  รายละเอียดลักษณะงานและการปฏิบัติงาน      ๕ 

 ๔. หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร        ๕ 

 ๕. คําจํากัดความ          ๕ 

 ๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๕ 

 ๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ                 ๘ 

 ๘. การจัดเก็บและการเขาถึงเอกสาร        ๘ 

 ๙. ระบบการติดตามและประเมินผล        ๘ 

๑๐. ภาคผนวก           ๙ 
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๑. วัตถุประสงค 
 

 คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึน  เพื่อ ใหเจาหนาที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานออกแบบและจัดทําผังหลัก ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีความสอดคลองตาม
กระบวนงานหลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ      
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 ๒. ผังกระบวนการทํางาน 

ลําดับ กระบวนงาน 
มาตรฐาน 

เวลา 
(วัน) 

ขอกําหนดของกระบวนการ ผูรับผิดชอบ 

๑ 
 

 ๕ วัน 
คณะทํางานประกอบดวยนักวิชาชีพในสาขาตางๆ 
เชน สถาปนิก วิศวกรสาขาตางๆ ชางโยธา และ/
หรือผูมีสวนไดเสีย 

กองแบบแผน 

๒ 

 

 

๒๐ วัน 

ประชุมพิจารณาคัดเลือกกลุมเปาหมาย 
๑.รพ.ที่มีความจําเปนเรงดวน 
๒. รพ.ที่เกิดหรือปรับปรุงตามนโยบาย 
๓. รพ. ที่มีความประสงคจะขยาย 

สถาปนิก 

๓ 

 สํารวจ  
๓๐ วัน 

๑.ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
๒. นโยบาย 
๓. อาคาร สิ่งกอสราง 
๔. ระบบตางๆ  

สถาปนิก 
นายชางโยธา 

๔ 
 
 

๑๔ วัน วิเคราะหขอมูลตางๆ สถาปนิก 

๕ 

 
 
  
  
 

๓๐ วัน - นําขอมูลทั้งหมดมาออกแบบผังหลัก 
- จัดทําเปนแบบราง 
๑. นําขอมูลมากําหนดเปาหมายและ 
แนวคิดในการออกแบบผังหลัก 
๓. จัดทําแบบรางผังหลัก 

สถาปนิก 

๖ 

 
 
 

๕ วัน กลั่นกรอง/ตรวจทานความถูกตองของรูปแบบ
อาคาร (เพิ่มคณะกรรมการผังหลัก) 
คณะกรรมการสายวิชาชีพสถาปนิก 
 

กองแบบแผน 

๗ 

 ๕ วัน - นําเสนอแบบรางผังหลักใหหนวยงาน(สถาน
บริการสุขภาพ)เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
- รวบรวมขอเสนอแนะตางๆ 
 

สถาปนิก,
ผูบริหารและ
คณะกรรมการ 
บริหารของ
หนวยงาน 

๘ 

 ๓๐ วัน - รวบรวมขอมูลที่เพ่ิมเติมจากการ นําเสนอผัง
ทางเลือก 
- จัดทําผังหลักท่ีไดจากการนําเสนอ 
พรอมขอมูลเปนแบบและรายละเอียด 
ประกอบ 
- จัดทําขั้นตอนในการกอสรางอาคาร 

 

๙ 

 

๑๐ วัน - เปนขั้นตอนในการนําเสนอขออนุมัติ 
งบประมาณการกอสรางอาคาร 

ผูบริหาร 
สถาปนิก 

รวม ๑๔๙ วัน  

๖.๙ สรุปการนําผังหลักไปใชในการ
วางแผน 

การกอสรางอาคาร 

๖.๓ สํารวจขอมูลท่ีใชในการทําผังหลัก 

๖.๔ วิเคราะหขอมูล 

๖.๘ จัดทําผังหลัก 

๖.๒ คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

๖.๕ ออกแบบและจัดทํา 

๖.๗ นําเสนอแบบรางผังหลัก 

๖.๖ เสนอคณะกรรมการ
สายวิชาชีพสถาปนิก 

๖.๑ แตงตั้งคณะทํางาน 

ไมเห็นดวย 

ไม่เห็นดว้ย 
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๓. ขอบเขต(กิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด) 

การจัดทําผังหลักเริ่มจากการคัดเลือกกลุมเปาหมาย ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว  แลวทําการศึกษา รวบรวม
ขอมูลความตองการ นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อใหเห็นถึงสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง รวมทั้งศึกษา
คนควาเกี่ยวกับเกณฑตางๆในการออกแบบอาคาร แลวจึงดําเนินการการออกแบบผังหลักนําเสนอตอผูบริหารของ
สถานบริการสุขภาพ ซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่องกัน โดยใหเปนแบบผัง(แบบราง)ทางเลือก  ในสวนนี้จะอธิบายถึง 
ขั้นตอนการดําเนินการโดยละเอียด ๑๐ ขั้นตอน เมื่อไดผังหลักที่ผานความเห็นชอบของหัวหนางานตามสายวิชาชีพ 
และผูบริหารของสถานบริการสุขภาพแลว จะนํามาจัดทําเปนแผนการกอสรางอาคารประกอบกับผังหลัก เพ่ือจะ
นําไปเปนขั้นตอนการจัดตั้งและขออนุมัติงบประมาณการกอสรางอาคาร โดยใหดําเนินไปตามลําดับที่กําหนดไวใน
ผังหลักตอไป  

๔. ความรับผิดชอบ(ของผูเกี่ยวของตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงลําดับจากตําแหนงสูงสุดมาต่ําสุด) 

 ๔.๑ ผูอํานวยการกองแบบแผน 

มีบทบาทหนาที่ อนุมัติเห็นชอบใหเจาหนาที่กองแบบแผนดําเนินการจัดทําผังหลัก 
 ๔.๒ สถาปนิก 

มีบทบาทหนาที่ดําเนินการจัดทําผังหลักทั้งหมด 
 ๔.๓ ผูบริหารของหนวยงานสถานบริการสุขภาพ 

มีบทบาทหนาที่  ใหขอมูล กําหนดนโยบาย นําเสนอแผนการกอสรางอาคารตามผังหลักโดยเสนอขอ
งบประมาณการกอสรางอาคาร 

  

๕. คําจํากัดความ(หรือคํานิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ) 

  ๕.๑ ผังหลัก  หมายถึง  แผนการใชประโยชนที่ดินของหนวยงานเต็มรูปแบบและทิศทางการขยายตัว
ตามนโยบายของหนวยงาน  โดยกําหนดตําแหนงอาคาร  งานระบบสาธารณูปโภค(เชน ไฟฟา  ประปา  โทรศัพท  
ฯลฯ)  งานระบบสาธารณูปการ(ที่เก่ียวของกับอาคาร เชน ไปรษณีย  ศูนยอาหาร  รานสะดวกซ้ือ ฯลฯ)  โครงขาย
คมนาคม(เชน  ถนน  ทางเดิน  ทางเดินเชื่อม ฯลฯ)  ทรัพยากร(แหลงน้ํา)  และการจัดลําดับการพัฒนา โดย
คํานึงถึงการจัดสภาพแวดลอม  ภูมิประเทศ  การจัดกลุมอาคาร( Zoning)  ความหนาแนน( Density)  และการหัน
ทิศทาง(Orientation)ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เก่ียวของ  และเพ่ือใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพ
การใชสอยเชิงพ้ืนที่สูงสุด 

๕.๒ มาตรฐาน  หมายถึง ระเบียบวิธี ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเอกสารที่ไดรับความเห็นชอบ ยอมรับ
ตามแนวทางเฉพาะแหงกิจกรรม ถือเอาเปนหลักสําหรับเปรียบเทียบเกณฑกําหนด ซึ่งเปนตัวชี้วัดหรือบงชี้แนวทาง
ปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จนบรรลุความสําเร็จสูงสุดของงาน 
          ๕.๓    อาคาร  หมายถึง สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลเขาไปอยูหรือใชสอยได 
 

 

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (นํา Flow Chart มาอธิบายอยางละเอียดรวมทั้งเทคนิคตางๆในการปฏิบัติงาน) 

                  ๖.๑  แตงตั้งคณะทํางาน  คณะทํางานประกอบดวยนักวิชาชีพในสาขาตางๆ เชน สถาปนิก วิศวกรสาขา
ตางๆ ชางโยธา และ/หรือผูมีสวนไดเสีย 
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          ๖.๒ คัดเลือกกลุมเปาหมาย  โครงการการออกแบบ รพ. อาจเปนโครงการในลักษณะเชิงรับ เชนการขยาย
การบริการตามความตองการที่เพ่ิมข้ึน หรืออาจเปนโครงการในลักษณะเชิงรุกเพ่ือปองกันปญหาความขาดแคลน 
ดังนั้นกลุมเปาหมายที่ตองการการออกแบบ อาจประกอบดวย  
                 - โรงพยาบาลใหม 
                 - รพ. ที่มีความจําเปนเรงดวน 
                 - รพ. ที่เกิดหรือปรับปรุงตามนโยบายของกระทรวงฯ 
                 - รพ. ที่มีความประสงคขยายการทํางานตามเปาหมายของโรงพยาบาล 

    - โครงการเชิงรุกท่ีเกิดจากการตั้งกรรมการรวมระหวางขอเสนอแนะของกองแบบแผนกับความ   
ตองการการใหบริการในพ้ืนที่  (เจาหนาที่ในหนวยงานกลุมเปาหมายกับสถาปนิกของกองแบบ
แผน) 

๖.๓  สํารวจขอมูล  ที่ใชในการจัดทําผังหลัก การสํารวจขอมูลอยูในขั้นตอนของการหาขอมูลขาวสาร 
(Intelligence phase) ในกระบวนการทํา Programming ซึ่งเปนขอมูลเฉพาะสําหรับการออกแบบในบริบทที่
จํากัด  ขอมูลขาวสารเหลานี้จะเปนประโยชนสําหรับงานออกแบบที่เฉพาะเจาะจง ตามจํานวนและความตองการ
ของการใหบริการ  ดังนี้ 
                ๑. ขอมูลพื้นฐานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ความเปนมา, ที่ตั้ง และชุมชน, ปจจัยตางๆ เชน ปจจัย
ธรรมชาติ, ปจจัยวัฒนธรรม, ปจจัยสุนทรียภาพ ฯลฯ 
                ๒. ขอมูลเพิ่มเติม เชน นโยบายและแผนพัฒนา, วัตถุประสงค ความตองการตางๆ 
                ๓. อาคารและสิ่งกอสราง ใหทําการสํารวจตอไปนี้ 
                    ๓.๑ มีอาคารและสิ่งกอสรางอะไรบาง และสภาพของอาคารเปนอยางไร  
                    ๓.๒ ขนาดของพ้ืนที่ใชสอยแยกตามกิจกรรมหลัก 
                ๔. การใชที่ดิน 
                    ๔.๑ การใชที่ดินไดมีการแบงแยกพ้ืนที่ตาม zoning หรือไม 
                    ๔.๒ อาณาเขตที่ดินโดยรอบดานวาอยูติดกับอะไรบาง 
                          ๔.๑.๑ ความหนาแนนของอาคารและสิ่งกอสราง 
                          ๔.๑.๒ ระบบสัญจรและท่ีจอดรถ 
                                   ๔.๒.๑ การจราจรโดยรอบหนวยงานและการเขาถึง (จากถนนภายนอก) 
                                   ๔.๒.๒ ถนนและการจราจรภายในโรงพยาบาล 
                                   ๔.๒.๓ ระบบสัญจรทางเทา  

 ๔.๒.๔ ทางเดินเชื่อม (Cover way) และทางสัญจรของหนวยตางๆ ภายใน 
โรงพยาบาล 

                                   ๔.๒.๕ ที่จอดรถยนตภายในโรงพยาบาล 
                    ๔.๓ ระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย 
                    ๔.๔ ระบบไฟฟาภายนอกอาคาร 
                    ๔.๕ ระบบสุขาภิบาล ซึ่งประกอบดวย  
                        ๔.๕.๑ ระบบประปา ภายนอกอาคาร 
                        ๔.๕.๒  ระบบระบายน้ํา 
                        ๔.๕.๓  ระบบบําบัดน้ําเสีย 



คูมือการปฏิบัติงาน 

กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการจัดทําผังหลัก (Master Plan) ดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขที่   DCD-M-002 แกไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑  

วันที่บังคับใช       หนา ๗ ของ ๙ 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๗ 

 

                       ๔.๕.๔ ระบบปองกันอัคคีภัย 
 ๔.๖   ระบบกําจัดขยะ                          
                     ๔.๗ ระบบโทรศัพท 
                     ๔.๘ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
                     ๔.๙ ระบบทอแกสทางการแพทย 
                     ๔.๑๐ ระบบไอน้ําและน้ํารอน 
                     ๔.๑๑ ระบบภูมิทัศน และท่ีโลงวาง และจุดรวมพล 
                     ๔.๑๒ ประชุมรวมกันระหวางกองแบบแผนกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

           ๖.๔ วิเคราะหขอมูล เสนอทางเลือก และสรุปผล  เปนกระบวนการนําขอมูลขาวสารที่ไดมาวิเคราะห
และสังเคราะห  เพื่อสรุปเปนขอกําหนดอันเปนแนวทางสําหรับการออกแบบ ดังนี้  
                    ๖.๔.๑ วิเคราะหขอมูล 
                                ๑. วิเคราะหประเด็นปญหาและขอจํากัดตางๆ เชน ORIENTATION, กฏหมาย 
                                ๒.  วิเคราะหความตองการของพ้ืนที่และกิจกรรมตางๆ 
                                ๓.  วิเคราะหผลกระทบกับสิ่งแวดลอมโดยสังเขป 
                                ๔.  กําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการพัฒนารวมถึงนโยบายตางๆ 
                                ๕.  กําหนดแนวทางการในการพัฒนาผังหลัก 
                   ๖.๔.๒ สรุปผล 
                   สรุปรายละเอียดของขอมูลตางๆ นี้ไดจากการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในการออกแบบผังหลัก  

          ๖.๕ ออกแบบและจัดทําผังหลัก เปนขั้นตอนที่สถาปนิก หาแนวทางในการแกปญหาดวยรูปแบบทาง
กายภาพ และเทคนิคการใหบริการดานสาธารณูปโภค โดยการออกแบบจะประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้  
                  ๖.๕.๑ จัดทําแบบราง 
                         - กําหนดเปาหมายและแนวคิดในการออกแบบวางผังหลัก 
                         - จัดทําแบบรางผังหลัก 
                         - ประชุมรวมหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือนําเสนอแบบรางและแผนพัฒนา 
                         - สรุปขอมูลผังหลัก 
                 ๖.๕.๒ จัดทําผังหลัก : ผังบริเวณ (Site Plan) , ผังการใชที่ดิน (Zoning) , ผังแสดงแนวทางและการ
จัดลําดับการกอสรางอาคารตางๆตามโครงการจัดทําผังหลัก (Master Plan) 

           ๖.๖ การนําเสนอแบบผังหลักตอสถานบริการสุขภาพ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย  .ในขั้นตอนนี้คณะ
ผูออกแบบและคณะกรรมการกําหนดแผนการพัฒนานโยบายยุทธศาสตรผังหลักฯ จะรวมกันนําเสนอรูปแบบการ
กอสรางตอผูใช  ในกรณีนี้ไดแก ผูบริหาร รพ. ตลอดจนผูใชบริการอ่ืน ๆ เพื่อตรวจสอบลักษณะการใหบริการและ
การใชพื้นท่ีอาคารใหตรงตามวัตถุประสงคของผูใช 

           ๖.๗    จัดทําผังหลักและวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพ  ขั้นตอนนี้เปนการ
สรุปผลเชิงนโยบายเพื่อนําสาระหลักไปใชในการออกแบบ  เชน การออกแบบเชิงพ้ืนที่ของกลุมอาคาร  การ
ออกแบบการใหบริการภายในอาคาร และการออกแบบระบบวิศวกรรมเพ่ือสนับสนุนงานการใหบริการอื่น ๆ   
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่จําเปนทั้งกอนกระบวนการการออกแบบและในระหวางการบูรณาการรูปแบบการแกปญหา
ทางกายภาพ 



คูมือการปฏิบัติงาน 

กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการจัดทําผังหลัก (Master Plan) ดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขที่   DCD-M-002 แกไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑  

วันที่บังคับใช       หนา ๘ ของ ๙ 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๘ 

 

             ๖.๘ การนําเสนอแบบผังหลักตอหัวหนางานตามสายวิชาชีพ ในขั้นตอนนี้คณะผูออกแบบ จะนําเสนอ
รูปแบบการกอสรางตอหัวหนางานตามสายวิชาชีพ เพื่อตรวจสอบลักษณะการใหบริการและการใชพื้นท่ีอาคารให
ตรงตามหลักวิชาการ 
             ๖.๙ การนําผังหลักและวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ  เปน
ขั้นตอนการจัดตั้งและขออนุมัติงบประมาณใหดําเนินไปตามผังหลัก  

             ๖.๑๐ การประเมินผล  วงจรของการออกแบบมักประกอบดวย  การวางแผน การนําแบบไปสูการ
ปฏิบัติและมีการประเมินผลหลังการใชพ้ืนที่ (post-occupancy evaluation) เพ่ือนําผลลัพธในการประเมินไป
ปรับปรุงแบบที่มีอยูในโครงการปจจุบัน และจัดเก็บเปนบันทึกการเรียนรูจากขอดีและขอผิดพลาดเพื่อนําไปใช
สําหรับการออกแบบในอนาคตที่เรียกวา post adoption evaluation  
 
 
๗. เอกสารที่เกี่ยวของ(กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ) 

      ๑ .     พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติ  
                ๒.     พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                ๓.     พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
                ๔.    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
                ๕. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ   
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๔๙  และท่ีเกี่ยวของ 
                ๖.   กฎกระทรวงตางๆท่ีเกี่ยวของ 
                ๗.   มาตรฐาน HA 

๘.   มาตรฐานโรงพยาบาล กองแบบแผน 
๙.   มาตรฐานการกอสราง กองแบบแผน 

 

๘. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
- - - - - 

 

 

๙.  ระบบการติดตามและประเมินผล 

  ๙.๑  ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ /แผนงาน 
  ๙.๒  ตัวชี้วัด  :  รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ   

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 

กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการจัดทําผังหลัก (Master Plan) ดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขที่   DCD-M-002 แกไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑  

วันที่บังคับใช       หนา ๙ ของ ๙ 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๙ 

 

10.  ภาคผนวก 

  -  
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