


 คูมือการปฏิบัติงาน 

กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน  และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  
         สาธารณสุข 
เอกสารเลขที่  DCD -M-003 แกไข      ครั้งที่  ๐๐               ฉบับท่ี ๑  

วันที่บังคับใช           หนา ๒ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๒ 

 

 

สารบัญ 
 

 

 

หัวขอ          หนา 

  

           ๑. วัตถุประสงค          ๓  

  ๒. ผังกระบวนการทํางาน        4 

        ๓. ขอบเขต  รายละเอียดลักษณะงานและการปฏิบัติงาน     5 

 ๔. หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร       5 

 ๕. คําจํากัดความ         5 

 ๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        5 

 ๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ                6 

 ๘. การจัดเก็บและการเขาถึงเอกสาร       6 

 ๙. ระบบการติดตามและประเมินผล       7 

10. ภาคผนวก          7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน 

กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน  และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  
         สาธารณสุข 
เอกสารเลขที่  DCD -M-003 แกไข      ครั้งที่  ๐๐               ฉบับท่ี ๑  

วันที่บังคับใช           หนา ๓ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๓ 

 

 

 

๑. วัตถุประสงค   
               คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน และคูมือ
ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข  ใหบุคลากรที่เก่ียวของ มีศักยภาพในการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน  ใหไดผลสัมฤทธิ์ของงานเปนประโยชนสูงสุด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน 

กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน  และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  
         สาธารณสุข 
เอกสารเลขที่  DCD -M-003 แกไข      ครั้งที่  ๐๐               ฉบับท่ี ๑  

วันที่บังคับใช           หนา ๔ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๔ 

 

 

 

 

 

2.ผังกระบวนการทํางาน   

ลํา 
ดับ 

กระบวนงาน มาตรฐาน 
เวลา(วัน) 

ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 วัน 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

คณะทํางานฯ 

๒. 
 
 
 
 
 
 

 30 วัน 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

คณะทํางานฯ 
 

 

 

 

ผูอํานวยการ
กอง 

๓. 60 วัน 
พรบ.ควบคุมอาคาร 
และ กม.ที่เกี่ยวของ 

คณะทํางานฯ 

 
 

๔. 

 
 
 

60 วัน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

 

คณะทํางานฯ 
 

 

 

ผูเกี่ยวของ 
ผูมีสวนไดสวน
เสีย 

 

5. 

 

30 วัน 
   ระเบียบวิธีวิจัย 

 

คณะทํางานฯ 
 

6. 30วัน 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

คณะทํางานฯ 
ผูอํานวยการ
กอง 

6.2 ศึกษา วิเคราะห เกณฑ มาตรฐาน และคูมือที่จะพัฒนา 
 

6.2.1  ดําเนินการเอง 
โดย แตงตั้งคณะทํางาน และที่ปรึกษา

ผูทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาชีพที่ เกี�ยวขอ้ง 

6.2.2  ดําเนินการรวมกับบุคคลภายนอก 
โดย แตงตั้งคณะทํางาน และจัดจางที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

6.3 พัฒนาเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม
สาธารณสุข 

 

6.4 ทดสอบเกณฑ มาตรฐาน และคูมือ 

 

6.4.1  ทดสอบกับ
ผูรับบริการที่คัดเลือก 

6.4.2  เปดโอกาสใหเจาหนาที่กอง
แบบแผนเขามามีสวนรวม 

6.5 ปรับปรุงขอมูลเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและ
สภาพแวดลอมสาธารณสุข ตามผลการทดสอบ 

 

6.6 เสนอผูบริหารพิจารณา 
 

6.7 จัดทําเอกสาร/สื่อตางๆ เพื่อเผยแพ
ผูเกี่ยวของ ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย 

ไมเห็นชอบ 



 คูมือการปฏิบัติงาน 

กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน  และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  
         สาธารณสุข 
เอกสารเลขที่  DCD -M-003 แกไข      ครั้งที่  ๐๐               ฉบับท่ี ๑  

วันที่บังคับใช           หนา ๕ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๕ 

 

7. 
 

 

 

 

 

 

 

15 วัน 
    ระเบียบวิธีวิจัย 

 

คณะทํางานฯ 
 

                                                            รวม 230 วัน 
  

หมายเหตุ :  ระยะเวลาดําเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม | 
 

 

๓. ขอบเขต ( กิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด ) 

3.1 สํารวจความตองการเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  สาธารณสุข ของผูรับ  
      บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการสงแบบสํารวจความตองการทางไปรษณีย หรือผานระบบเครือ        

      ขายสารสนเทศ ไปยังหนวยงานกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ หรือกําหนดขึ้นจากแผนกลยุทธกองแบบแผน 

3.2 ศึกษา วิเคราะห จําแนกเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  สาธารณสุข ตาม 

      ผลสํารวจ จากแผนกลยุทธกองแบบแผน  โดยพิจารณาวาสามารถแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเอง  

      หรือควรดําเนินการรวมกับนักวิชาการภาคเอกชน 

3.3 จัดทําเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  สาธารณสุข  
3.4 ทดสอบเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  สาธารณสุข การทดสอบฉบับราง 
      ควรดําเนินการในขอบเขตที่จํากัดโดยผูทดสอบควรมีความเขาใจดานอาคารและสภาพแวดลอมพอ    

      สมควร   โดยเลือกทดสอบกับผูรับบริการที่คณะทํางานคัดเลือก  หรือเปดโอกาสใหเจาหนาที่กอง 

      แบบแผนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  หรือใชทั้งสองวิธีการ 
3.5 ปรับปรุงขอมูลเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  สาธารณสุข ตามผลการ 

      ทดสอบ 
3.6 นําเสนองานที่แลวเสร็จ  ใหผูบริหารพิจารณาเห็นชอบ  หรือกลับไปทบทวนใหม 

           3.7 จัดทําเอกสาร/สื่อตางๆ เพ่ือเผยแพรยังผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

 

4. ความรับผิดชอบ (ของผูเกี่ยวของตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงลําดับจากตําแหนงสูงสุดมาต่ําสุด) 

๔.1  ผูอํานวยการกอง   มีบทบาทหนาที่พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานฯ และพิจารณาเนื้อหา   ติดตามผลการ 

       ดาํเนนิงาน.ใหเปนไปตามแผนงานโครงการ     

๔.2  คณะทํางานพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  สาธารณสุข มีบทบาท 

       หนาท่ี ศึกษา รวบรวม วเิคราะห  กําหนดวิธีดําเนินงาน  ตลอดจนดาํเนนิงานใหไดผลสัมฤทธิ์ และ 

       สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

๔.3  ผูที่เกี่ยวของ/ผูที่มีสวนได สวนเสีย  มีบทบาทหนาที่ พิจารณาเนื้อหา รายละเอียดของงาน และเสนอ  
       แนะคณะทํางาน  ให  เกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  มีเนื้อหา คลอบคุม 

6.1 กําหนด เกณฑ มาตรฐาน และคูมือ ที่จะ
พัฒนา โดยพิจารณา จากขอมูล ผูรับบริการ 

และผูมีสวนได สวนเสีย 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน 

กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน  และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  
         สาธารณสุข 
เอกสารเลขที่  DCD -M-003 แกไข      ครั้งที่  ๐๐               ฉบับท่ี ๑  

วันที่บังคับใช           หนา ๖ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๖ 

 

       ครบถวน 

        

 

5.คําจํากัดความ (หรือคํานิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ) 
       5.1. เกณฑ หมายถึง มาตรฐานที่กําหนดเพื่อใชเปนแนวทางหรือใชกําหนดเปนขอบังคับ  

       5.2  มาตรฐาน หมายถึง  ขอกําหนดที่ใชเปนขอเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือขอกําหนดที่ใหทําตาม 
       5.3  คูมือ  หมายถึง  หนังสือ/เอกสาร/ตํารา ที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตองการรู เพ่ือใชประกอบ
ตํารา เพื่ออํานวยความสะดวกเก่ียวกับการศึกษา หรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือเพ่ือแนะนํา   วิธีการใช
อุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง  
       ๕.4  อาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข  หมายถึง สถานที่และสวนประกอบ ที่ไวทํากิจกรรมในสวนที่
เกี่ยวของกับการใหบริการทางดานสุขภาพ  ประกอบดวย  อาคารของโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลทั่วไป  โรง 
พยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสถานบริการสุขภาพ  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (นํา Flow Chart มาอธิบายอยางละเอียดรวมทั้งเทคนิคตางๆในการปฏิบัติงาน) 

๖.๑  ศึกษา เก็บรวบรวม ขอมูลตางๆที่เก่ียวของกับการพัฒนาพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดาน
อาคารและสภาพ แวดลอม สาธารณสุข เชน  หนังสือ  ตํารา องคความรู ความสามารถ ประสบการณ ที่เก่ียวของ 
พรอมขอมูลความตองการจากผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือตามแผนกลยุทธของกองแบบแผนที่วางไว  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจการเลือกหัวขอที่จะดําเนินการ 

๖.๒ ศึกษา วิเคราะหขอมูล กําหนดหัวขอที่พัฒนาเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพ 
แวดลอม สาธารณสุข  และแตงตั้งคณะทํางาน 
                  ๖.๓ พัฒนาเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม สาธารณสุข  จากผลการศึกษา 
วิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัย 

๖.๔ ทดสอบเนื้อหา/ระดมความคิดเห็นเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  

สาธารณสุข หลังจากมีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในหนวยงาน  และผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือผูที่มีสวน
ไดสวนเสีย 
                  ๖.๕ ปรับปรุงเนื้อหาเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม สาธารณสุข หลังจาก
มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในหนวยงาน  และทดสอบกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย  
พรอมรางสรุปผล 

๖.๖ เสนอผูบริหารพิจารณา  ผลงาน  หากเห็นชอบ จึงดําเนินการตอตามขอ 6.7 หากไมเห็นชอบ 
ตองกลับไปเริ่มตนทบทวนกระบวนการตามขอ 6.5 

                   ๖.๗ สรุปผลการดําเนินการ   จัดทําเอกสาร/สื่อตางๆ    เพ่ือเผยแพรยังบุคลากรที่เก่ียวของ ผูรับ 

บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 

๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ 



 คูมือการปฏิบัติงาน 

กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน  และคูมือดานอาคารและสภาพแวดลอม  
         สาธารณสุข 
เอกสารเลขที่  DCD -M-003 แกไข      ครั้งที่  ๐๐               ฉบับท่ี ๑  

วันที่บังคับใช           หนา ๗ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๗ 

 

1.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
2.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 

3.พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.  2535 

4..ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

5. กฏกระทรวงวาดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2545 

6.กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2549 และท่ีเกี่ยวของ 
7.กฎกระทรวงตางๆท่ีเกี่ยวของ 

8.มาตรฐาน HA 

9.มาตรฐานโรงพยาบาล กองแบบแผน 

10..มาตรฐานการกอสราง กองแบบแผน 

 

๘. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ     การจัดเก็บ ระยะเวลา 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ/ 

คําสั่งตางๆที่เกี่ยวของ 
ฝายบริหารทั่วไป/คณะ
ทํางานฯ 

คณะทํางานฯ เรียงตามเลขท่ีคําสั่ง 5 ป 

2. รายงานการประชุม คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ เรียงตามการประชุม 5 ป 

3. เอกสาร/หลักฐานการ
ดําเนินงานจนเสร็จสิ้น 

คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ เรียงตามการดําเนินงาน 10 ป 

4. หนังสือ/ตํารา เกณฑ 
มาตรฐาน คูมือ 

หองสมุดกองแบบแผน คณะทํางานฯ แยกตามประเภทเอกสาร - 

8.1  ผูมีสิทธิเขาถึง 

8.1.1  เจาหนาที่ในกลุมพัฒนาและกําหนดมาตรฐาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

8.1.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ 

 

 ๙.  ระบบการติดตามและประเมินผล 

 ๙.๑    ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ /แผนงาน 
 ๙.๒    ตัวชี้วัดความสําเร็จ:    

9.2.1 เชิงปริมาณ :  
                   จํานวนเกณฑ มาตรฐาน และคูมือ  ที่ไดรับการพัฒนา                               

         9.2.2  เชิงคุณภาพ :   
                   รอยละความพึงพอใจของสถานบริการสุขภาพที่นํา เกณฑ มาตรฐาน และคูมือไปใช 

 

10.  ภาคผนวก 

  -  
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