
 

  

  

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  

กองแบบแผนกองแบบแผน  

พพ..ศศ..22555544--22555588  
 

 

 

 

 

 

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

ปี พ.ศ. 2554 

 



 

คํานํา 

 

 การจัดการความรู้ของกองแบบแผน  เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยใช้แนวทางของการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  โดยการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมต่อการเรียนรู้  มีวิสัยทศัน์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศท้าทายต่อการแข่งขัน  การ
จัดรูปแบบแนวความคิด  การมีมุมมองทีเ่ปิดกว้างและไกล  การแลกเปลี่ยนและรวบรวมประสบการณ์
ทักษะการทํางาน  การสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร  และประเด็นสาํคัญคือนําแนวทาง
ทั้งหลายเหล่าน้ีมาบูรณาการเป็นเคร่ืองมือ  เป็นระบบ  เป็นกระบวนการ  และแรงจูงใจ  ที่เช่ือมโยงความรู้
กับการทํางานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและได้รับผลงานที่ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายอย่างประสิทธิภาพ 

 กองแบบแผน  มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ล่าสุดเมิ่อปี พ.ศ.2550  และในปีน้ีได้แต่งต้ัง
คณะทํางานจัดการความรู้กองแบบแผน ปีพ.ศ.2554    เพ่ือดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ PMQA 
หมวดที่ 4 IT7  และจัดทํายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5ปี  ของกองแบบแผน  โดยในครั้งน้ีได้
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลทีส่ําคัญ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนให้มีการดําเนินการอย่าง
ประสิทธิภาพ  อาทิ วิสัยทัศน์ ของกองแบบแผนและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   Strategy Map ของ
กองแบบแผนและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   ยุทธศาสตร์กองแบบแผน  รายงานผลการจัดทําลกัษณะ
สําาคัญขององค์กร  และรายงานผลการวิเคราะห์สถานภาพองค์กร  SWOT ของกองแบบแผน  และการ
ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี  ได้สาํเร็จลงด้วยดี 

 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี  จะช่วยพัฒนาระบบการทํางานของ   
กองแบบแผนให้มีขีดสามารถสูงขึ้น  สามารถดําเนินการสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์  ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ได้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างประสิทธิภาพ 

 

คณะทํางานจัดการความรู้กองแบบแผน ปีพ.ศ.2554     

กองแบบแผน 



 

กองแบบแผน : แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ พ.ศ.2554 – 2558                     
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ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  
กองแบบแผนกองแบบแผน  

พพ..ศศ..22555544--22555588  

 
 
หลักการ 
การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  บูรณาการกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   เป็นการสร้างความสําเร็จ
และเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรอย่างมหาศาล 
 
กลยุทธ์การจัดการความรู ้  

วิวัฒนาการของโลกมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว  สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  ความรวดเร็วของการสื่อสารข้อมูล   ทําให้องค์ความรู้ที่ใช้ในปัจจุบัน  มีอายุของความ
ทันสมัยทีส่ั้นลง นวัตกรรม  เทคโนโลยีและการจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถดําเนินการได้มี
ประสิทธิภาพดีกว่าคู่แข่งขัน  ดังน้ันองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
ยุทธศาสตร์ได้น้ัน   ปัจจัยที่สาํคัญประการหน่ึงคือ การมีแผนการจัดการความรู้ทีท่ันสมัยและ
เหมาะสมกับองค์กร  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้  
ความสามารถ  ทั้งด้านวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม  การดึงเอาประสบการณ์  ทกัษะ  ความชํานาญ  
จากบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานออกมาแลกเปลีย่นเรียนรู้  และต่อยอดสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่  การมีส่วน
ร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้  
การเผยแพร่  การถ่ายทอดโดยเทคโนโลยี  การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กรเพ่ือการจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ที่ทันสมัยต่อประเด็นยุทธ์ศาสตร์  ตลอดจนการนําไปพัฒนาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

ฐานข้อมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรก์ารจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย 

1. วิสัยทัศน์ กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ  พ.ศ.2554  (รายละเอียดใน ภาคผนวก) 
 “เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน”   
 

2. วิสัยทัศน์ กองแบบแผน   พ.ศ.2554  (รายละเอียดใน ภาคผนวก) 
 “เป็นองค์การช้ันนําในการกําหนดมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข”  
 

3. Strategy Map กองแบบแผน (รายละเอียดใน ภาคผนวก) 
 
 

4. Strategy Map กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายละเอียดใน ภาคผนวก) 
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5. พันธกิจ  กองแบบแผน   พ.ศ.2552  (รายละเอียดใน ภาคผนวก) 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552   
 
 

6. ยุทธศาสตร์  กองแบบแผน   พ.ศ.2554  (รายละเอียดใน ภาคผนวก) 
1) พัฒนาสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
2) การผลิตและจดัการองค์ความรู้และสภาพแวดล้อม 

 
7. รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร กองแบบแผน  2554  (รายละเอียดใน 

ภาคผนวก) 
 

8. รายงานผลการวิเคราะห์สถานภาพองค์กร SWOT  กองแบบแผน  2552  (รายละเอียดใน 
ภาคผนวก) 

 
 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี กองแบบแผน  พ.ศ.2554-2558   
 
1. การพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

เป้าประสงค ์  
1.1. การทบทวน/พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กองแบบแผน 
1.2. พัฒนาวัฒนธรรมการทํางานขององค์กร  เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
 

2. การพัฒนาทรพัยากรบคุคล 
เป้าประสงค ์  
2.1. การเพ่ิมพูนความรู้  และสมรรถนะ  แก่บุคคลากรในองคก์ร 
2.2. การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ของบุคคลากรในองค์กร 
 

3. การสรา้ง การพัฒนาองคค์วามรู้ และมาตรฐาน   
เป้าประสงค ์ 
3.1. การดึงเอาความรู้จากบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานออกมาต่อยอดสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม ่
3.2. การศึกษา  การวิจัย  การสรา้งองค์ความรู้  เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 
3.3. การจัดทํา/พัฒนาข้อกําหนด  และมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธ์ศาสตร์ 
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4. พัฒนาระบบการเรียนรู้  ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค ์ 
4.1. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สาร  การถ่ายทอด  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  

และเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้  
4.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล  และการจัดเก็บองค์ความรู้ 
 

5. การพัฒนาระบบการทํางานขององค์กร  
เป้าประสงค ์  
5.1. พัฒนาระบบการทํางานขององค์กร  ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
 

6. การสรา้งและพัฒนาภาคเีครือข่ายการจัดการความรู้  
เป้าประสงค ์  
6.1. การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการจัดการความรู้  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร   
6.2. การบูรณาการ  การแลกเปลีย่นเรียนรู้กับองค์กรภาคีเครือข่าย  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
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คณะทํางานการจัดการความรู้  พ.ศ.2554 

 

ตามคําสั่งกองแบบแผน ที่ 16/2554 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  คณะที่3  คณะทํางานจัดการความรู้  

     

1. นายนิรันดร์ คชรัตน์  ประธานคณะทํางาน 

2. นายเกรียงศักด์ิ   ถิระบัญชาศักด์ิ คณะทํางาน 

3. นายกฤษฎ์ อยู่คง  คณะทํางาน 

4. นายณัฐสิทธ์ิ  สมบูรณ์วิทย์ คณะทํางาน 

5. นายฉัตรเชษฐ์  สายแผลง คณะทํางาน 

6. นายสราวุธ  งามผ่องใส คณะทํางาน 

7. นายพงศ์พันธ์ุ    จิวสุวรรณ คณะทํางาน 

8. นายชาติชาย     ตันตยานนท์ คณะทํางาน 

9. นายปรีดา    สว่างศรี  คณะทํางาน 

10. นายอนิวัฒน์  อารีย์กิจ  คณะทํางาน 

11. นายธารินทร์  บุญย่ิงเหลือ คณะทํางาน 

12. นางอําพรรณ  ทองทวี  คณะทํางาน 

13. นายธนะพัฒน์   ทวีชัยเศรษฐ์ คณะทํางาน 

14. นายวรวิชญ์ สิงหนาท คณะทํางานและเลขานุการ 

15. นายพงศก์ฤกษณ์  ไหรณพันธ์ คณะทํางาน  

 



  

  

  

  

  

ภาคผนวกภาคผนวก   
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้ ิโ ี ้ ้ ใ ใ ี ื ่ ี ่ ่ ใ

7  ผ้บริโภคได้รับร
ป
ระ
สิท

ธิผ
ล

ตา
มยุ

ท
ธศ

าส
ตร์ 1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ

ธุรกจิบริการสุขภาพมคีุณภาพตามมาตรฐาน

5  สถานบริการสขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน

3. ประชาชนมคีวามรู้ทจีําเป็นและพฤติกรรมที

ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ

8  กล่มเป้าหมายได้รับการ6 สถานบริการสขภาพที่

2. ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้บริการสุขภาพ

4. อสม. ภาคเีครือข่ายมสี่วนร่วมใน

การจดัการระบบสุขภาพชุมชน

9  อสม และภาคเีครือข่ายมี7. ผูบรโภคไดรบ

การส่งเสริม

คุ้มครองด้าน

บริการสุขภาพ

คุณ
ภา
พ

กา
รใ
ห้
บ
ริก
า ร 5. สถานบรการสุขภาพภาครฐ ภาคเอกชน สถาน

ประกอบการธุรกจิบริการสุขภาพและผู้ประกอบโรค

ศิลปะ ได้รับการส่งเสริม พฒันา สนับสนุน ประสาน 

ควบคุมกาํกบั ให้มคีุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ

8. กลุมเปาหมายไดรบการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและ

สามารถบริหารจัดการด้าน

สุขภาพได้ด้วยตนเอง

6.สถานบรการสุขภาพท

ให้บริการชาวต่างชาติได้รับ

การสุขเสริมสนับสนุน

คุณภาพมาตรฐาน

9. อสม.และภาคเครอขายม

ศักยภาพและได้รับการสนับสนุน

ให้มสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรม

ด้านสุขภาพ

ธิภ
าพ

ขอ
ง

บ
ตัิร

าช
กา
ร

11. กระบวนการ

ส่งเสริมการคุ้มครอง

ด้านบริการสุขภาพ

ระหว่างผ้ให้บริการ

10.. กระบวนการส่งเสริมพฒันาฯ

มาตรฐานบริการ

สุขภาพรองรับ

มาตรฐาน

งานสุข

มาตรฐาน

อาคารและ

มาตรฐาน

วศิวกรรม

มาตรฐานสถาน

บริการสุขภาพ

มาตรฐาน

การประกอบ

มาตรฐานสถาน

ประการธุรกจิ

12.. กระบวนการส่งเสริมพฒันาฯ

การถ่ายทอด

ความรู้ด้าน

พฒันาศักยภาพ ส่งเสริม 

สนับสนุน อสม.และภาคี

ป
ระ
สิท

ธิ
กา
รป

ฏ
ิบ
ั ระหวางผูใหบรการ

และผู้รับบริการ

13. ศึกษา วิเคราะห์ วจิัยและพฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลย ี

ุ

ชาวต่างชาติ

ุ

ศึกษา สภาพแวดล้อม การแพทย์

ุ

ภาคเอกชน โรคศิลปะ

ุ

บริการสุขภาพ

ู

สุขภาพ

ุ

เครือข่าย

1

กา
รพ

ฒั
น
า

อง
ค์ก

ร 14. พฒันาระบบ

บริหารจัดการความรู้
15.  พฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

17.  บริหารจัดการ

โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล

16.  พฒันาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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พนัธกจิ 

1.    ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลให้อาคารสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขได้คุณภาพมาตรฐาน  ด้วยการให้บริการทางวชิาการและ

วชิาชีพสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมด้านการออกแบบ อาํนวยการและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานทางวชิาชีพ สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วย

ื่ ี่ ี่ ้การควบคุมอาคารและกฎหมายอนืทเีกยีวข้อง

2.    กาํกบั ดูแล ตดิตาม ประเมินผล และให้คาํปรึกษาทางวชิาการและวชิาชีพสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม    ด้านอาคารประเภทสถานพยาบาล และอาคารเกีย่วเนื่องให้

ได้มาตรฐานทางวชิาชีพสอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง       

3. วเิคราะห์ วจิัย กาํหนดหลกัเกณฑ์และมาตรฐานรวมทั้งพฒันาองค์ความรู้ ด้านอาคารสถานทีข่องสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขให้

ได้มาตรฐานทางวชิาชีพสอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยการควบคมอาคาร และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องไดมาตรฐานทางวชาชพสอดคลองกบกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอนทเกยวของ

4. สร้างและจัดระบบองค์ความรู้ให้เป็นทีย่อมรับของผู้รับบริการ เพือ่นําไปสู่การจัดทาํมาตรฐานของสถานบริการสุขภาพ ตลอดจนจัดระบบการประเมิน เพือ่การ

พฒันาทีย่ัง่ยนื

5. วางแผนพฒันาอาคารสถานบริการสุขภาพทุกระดบัแบบองค์รวม ด้วยรูปแบบของแผนแม่บท (Master plan).

พฒันาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ผลติและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

พฒันาสถานบริการสุขภาพ

ให้ได้มาตรฐาน

จัดระบบและกลไกในการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน

ของการอาํนวยการและ การควบคุมการก่อสร้าง

ผลติและจัดการความรู้ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ 

ปรับปรุง  พฒันา

ประสิทธิภาพการทาํงาน

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั

กลยุทธ์

ตวัชี้วดั เป้าประสงค์

ฐ

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ตวัชี้วดั ตวัชี้วดั ตวัชี้วดั ตวัชี้วดั

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์
กลยทธ์ กลยทธ์ กลยุทธ์

กลยุทธ์

ุ

โครงการ

ุ ุ

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ

กลยุทธ์

กลยุทธ

กลยุทธ์

ุ

โครงการ โ
โครงการ

โโ

โครงการ โครงการโครงการ
โครงการ

กลยุทธ์ กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

2

โครงการโครงการ
โครงการโครงการ

โครงการ
โครงการ โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการโครงการ โครงการ โครงการ

โครงการโครงการ



Strategy  Map  กองแบบแผน

เป็นองค์การชั้นนําในการกาํหนดมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขศัน์

เอกสารประกอบการประชุม   หมายเลข...2

เปนองคการชนนาในการกาหนดมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข
วสิั

ยท
ั

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ค้มครองผ้บริโภคด้านบริการสขภาพ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1

พฒันาสถานบริการสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานด้าน

อาคารและสภาพแวดล้อม

ผลติและจัดการองค์ความรู้ด้าน

อาคารและสภาพแวดล้อม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2
คุมครองผูบรโภคดานบรการสุขภาพ

ป
ระ
สิท

ธิผ
ล

ตา
มยุ

ท
ธศ

าส
ตร์

E2.สถานบริการสุขภาพมีแผนแม่บทเพือ่ใช้ในการพฒันา

มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

E3.สถานบริการสุขภาพได้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

E1.สถานบริการสุขภาพมคีุณภาพตาม

มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

าพ บ
ริก
าร

C4.สถานบริการสุขภาพได้รับการประเมนิตามเกณฑ์

มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

C5.ให้บริการด้านกระบวนการจัดการงาน

ก่อสร้างอย่างมคีุณภาพมาตรฐาน

คุณ
ภ

กา
รใ
ห้
บ

C7.ผู้รับบริการมสี่วนร่วมใน

กระบวนการจัดการงานก่อสร้าง

C6.กองแบบแผนมีกรอบและกระบวนการ

ในการรับรองมาตรฐาน

C8.กองแบบแผนม ีหลกัเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้

ด้านอาคารของสถานบริการสุขภาพ

ป
ระ
สิท

ธิภ
าพ

ขอ
ง

กา
รป

ฏ
ิบ
ตัิร

าช
กา
ร

I12.พฒันากระบวนการสร้างองค์

ความรู้และกาํหนดมาตรฐาน

I11.ปรับปรุงและพฒันา

กระบวนการการออกแบบ

I10.พฒันาระบบในการตดิตามและการประเมนิผลการ

อาํนวยการและการควบคุมการก่อสร้าง

I9.ประเมินและพฒันา

แบบรูปให้มีมาตรฐาน

3กา
รพ

ฒั
น
า

อง
ค์ก

ร L13.พฒันาศักยภาพบุคลากร L14.พฒันาระบบสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์ L15.พฒันาระบบการบริหารจัดการ L16.พฒันาการจัดการความรู้



  

  

  

  

  

  

รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร  

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประจําปีงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 22555544  

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ลักษณะสําคญัขององค์กร 

 
ลักษณะสําคญัขององค์กรประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน   คือ 1) ลักษณะองค์กร และ 2) ความท้าทายต่อ
องค์กร 
 
1. ลักษณะองค์กร  
ก. ลกัษณะพืน้ฐานของส่วนราชการ 
(1)   - พนัธกจิหรือหนา้ทีต่ามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบา้ง (#) 
         ตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552  
ในส่วนของกองแบบแผน มีอํานาจหน้าทีด่ังต่อไปน้ี 
 

ภารกิจ/หน้าที่ตามกฎหมาย 

 

 

 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลให้อาคารสถานที่ของสถานบริการ
สุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้คุณภาพมาตรฐาน 
ด้วยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้าน
การออกแบบ อํานวยการและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคารให้ได้
มาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๒) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให้คําปรึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านอาคารประเภทสถานพยาบาลและ
อาคารเก่ียวเน่ืองให้้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๓) วิเคราะห์ วิจัย กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน       รวมทั้งพัฒนา
องค์ความรู้ด้านอาคารสถานท่ีของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  
  

๒ 



    - มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 

พนัธกิจ หน้าทีต่ามกฎหมาย สินค้า/บรกิารที่ให ้ ผู้รบับรกิาร 
กระบวนการ 

แนวทาง 

(วิธีการสง่มอบ) 

หน่วยงานเจ้าของ

กระบวนการ 

๑.ส่งเสริม
สนับสนุน
ควบคุมดูแลสถาน
บริการสุขภาพด้วย
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
การออกแบบ  
การควบคุม 
การอํานวยการ
ก่อสร้าง  
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมให้
ได้คุณภาพ
มาตรฐาน
สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบ
บริการสุขภาพและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุน 
ควบคุมดูแลให้อาคาร
สถานที่ของสถานบริการ
สุขภาพและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้คุณภาพ
มาตรฐาน 
ด้วยการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมด้านการ
ออกแบบอํานวยการและ
ควบคุมคุณภาพการ 
ก่อสร้างอาคารให้ได้
มาตรฐานทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับกฎมาย 
ว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐ ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เช่น รพศ.
รพท.รพช.สสจ. สสอ.
สอ. และกรมต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  กระบวนการกําหนด พัฒนา
และปรับปรุงมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
-  กระบวนการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุขภาพ 
- จัดส่งทางไปรษณีย์ 
- จัดส่งทางโทรสาร 
- รับด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองแบบแผน 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 

 

พนัธกิจ หน้าทีต่ามกฎหมาย สินค้า/บรกิารที่ให ้ ผู้รบับรกิาร 
กระบวนการ 

แนวทาง 

(วิธีการสง่มอบ) 

หน่วยงานเจ้าของ

กระบวนการ 

๒. กํากับ ดูแล 
ติดตาม 
ประเมินผล ด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 
ตลอดจนสร้าง
กลไกและพัฒนา
ระบบ เพื่อให้
สถานบริการ
สุขภาพมีระบบ
บริการสุขภาพที่
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน ระเบียบ
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง    
    
๓.วิเคราะห์ วิจัย 
กําหนดหลักเกณฑ์ 
พัฒนา รวบรวม
องค์ความรู้ระบบ
บริการสุขภาพด้าน

2. กํากับ ดูแล ติดตาม
ประเมินผลและให้
คําปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมด้านอาคาร
ประเภทสถานพยาบาล
และอาคารเกี่ยวเนื่องให้้
ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยว 
ข้อง 
 
 
 
 
 
3. วิเคราะห์ วิจัย 
กําหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนา
องค์ความรู ้ด ้านอาคาร
สถานที่ของสถานบริการ

๒.แผนแม่บท 
(Master Plan)ของ
ระบบบริการสุขภาพ 
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. มาตรฐานแบบรูป 
(Drawing)อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ 
 

หน่วยงานภาครัฐ ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เช่น รพศ.
รพท.รพช.สสจ. สสอ.
สอ. และกรมต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เช่น รพศ.
รพท.รพช.สสจ. สสอ.
สอ. และกรมต่าง ๆ  

-  กระบวนการกําหนด พัฒนา
และปรับปรุงมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม   
-  กระบวนการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  กระบวนการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ควบคุม 
กํากับ ระบบบริการสุขภาพ
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  
-  กระบวนการประเมิน

๒.แผนแม่บท (Master 
Plan)ของระบบบริการ
สุขภาพ ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุขภาพ 
- จัดส่งทางไปรษณีย์ 
- รับด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. มาตรฐานแบบรูป 
(Drawing)อาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุขภาพ 
- รับด้วยตนเอง 

กองแบบแผน 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองแบบแผน 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
 
 

๔ 



 

 

พนัธกิจ หน้าทีต่ามกฎหมาย สินค้า/บรกิารที่ให ้ ผู้รบับรกิาร 
กระบวนการ 

แนวทาง 

(วิธีการสง่มอบ) 

หน่วยงานเจ้าของ

กระบวนการ 

อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สุขภาพ  
 
 
 
 
 
๔. พัฒนาการมี
ส่วนร่วมโดยการ
สร้างเครือข่ายกับ
ภาครัฐภาคเอกชน 
(Public Private 
Partnership)  
 

สุขภาพและหน่วยงานใน
สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ ห ้ไ ด้
มาตรฐานทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับกฎหมาย 
ว ่า ด ้ว ย ก า ร ค ว บ คุ ม
อาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. การบริหารจัดการ
งานก่อสร้าง เพื่อ
ระบบบริการสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เช่น รพศ.
รพท.รพช.สสจ. สสอ.
สอ. และกรมต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
-  กระบวนการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ควบคุม 
กํากับ ระบบบริการสุขภาพ
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
-  กระบวนการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 

- จัดส่งทางไปรษณีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. การบริหารจัดการ
งานก่อสร้าง เพื่อระบบ
บริการสุขภาพ 
4.๑ กระบวนการ
ก่อสร้างฯ 
- ให้บรกิารกระบวนการ
ก่อสร้าง ณ สถานที่ที่
ผู้รับบริการกําหนด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองแบบแผน 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



 

 

พนัธกิจ หน้าทีต่ามกฎหมาย สินค้า/บรกิารที่ให ้ ผู้รบับรกิาร 
กระบวนการ 

แนวทาง 

(วิธีการสง่มอบ) 

หน่วยงานเจ้าของ

กระบวนการ 

๕. องค์ความรู้ระบบ
บริการสุขภาพ ด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
อาคารสถานบริการ
สุขภาพ 
 

หน่วยงานภาครัฐ ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เช่น รพศ.
รพท.รพช.สสจ. สสอ.
สอ. และกรมต่าง ๆ  
 

-  กระบวนการผลิตพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม
ระบบบริการสุขภาพด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม  
-  กระบวนการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน  
 
 
 

๕. องค์ความรู้ระบบ
บริการสุขภาพ ด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
อาคารสถานบริการ
สุขภาพ 
- จัดส่งทางไปรษณีย์ 
- จัดส่งทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
- Website กองแบบ
แผน 
- มารับด้วยตนเอง 
 

กองแบบแผน 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
 

 
 

๖ 



 (2) วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคอือะไร (#)  
- เป้าประสงคห์ลักของส่วนราชการคืออะไร (#) 
- วัฒนธรรมในส่วนราชการคอือะไร  
- ค่านยิมของสว่นราชการทีก่าํหนดไว้คืออะไร  
 

วิสัยทัศน ์ เป็นองคก์ารชัน้นําในการกาํหนดมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ 
เป้าประสงคห์ลัก         1.สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม   
        2.สถานบริการสุขภาพมีแผนแม่บทเพื่อใช้ในการพัฒนามาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม 
        3.สถานบริการสุขภาพได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม  

วัฒนธรรม 1. เคารพความหลากหลายอย่างมีเหตุผล  
2. เคารพในวิชาชีพซึ่งกันและกัน 
3. บริการอย่างมีนํ้าใจ  เสียสละและเต็มใจ 
4. ประสานความรู้คู่บริการ 

ค่านยิม 1. มุ่งประโยชน์สูงสุดสู่ผู้รับบริการและประชาชน 
2. เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
3. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
4. มุ่งมั่นพัฒนาบริการทางวิชาการสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
5. สร้างสรรค์ผลงานบนพ้ืนฐานของความเป็นจริงทางวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ๗ 



 

 

3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตําแหน่ง  

ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

บคุลากรกองแบบแผน  กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ   
              

สายงาน  ระดับตําแหน่ง / จํานวน 
รวม / 
คน % 

 ระดับต้น           

1.  อํานวยการ 1       1 0.4๐ 

สายงาน  ระดับตําแหน่ง / จํานวน 
รวม / 
คน % 

 ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ     

2.  วิชาการ 1๒ 3๕ 1๒ 1 6๐ 2๗.๐๐ 

สายงาน  ระดับตําแหน่ง / จํานวน 
รวม / 
คน % 

 ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส       

3.  ท่ัวไป 3 1๕๑ ๘   1๖๒ 7๒.๖๐ 

รวม 1๖ ๑๘๖ 2๐ 1 2๒๓ 100 

 
 

อายุ 25 - 60 อายุเฉลี่ย 

         โดยรวม 

1.  อายุตัวเฉลี่ย         ๕๐ 

2.  อายุราชการเฉลี่ย         2๕ 

๓.  ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี       จํานวน  ๑๖๑ คน  

ต้ังแต่ปริญญาตรีข้ึนไป  จํานวน  ๖๒ คน   
 
 

ลูกจ้างประจํา / พนกังานราชการ 
สายงาน  จํานวน รวม  (คน)   % 

         

สายงาน       

1.  ลูกจ้างประจาํ 1๖ 1๖ 94.๑๐ 

2.  พนักงานราชการ 1 1 5.๙๐ 

รวม 1๗ 1๗ 100 

อายุ     อายุเฉลี่ยโดยรวม 

1.  อายุตัวเฉลี่ย 3๓-5๙ 50 

2.  อายุราชการเฉลี่ย   ๒๕ 

๘ 



 

 

ข้อกําหนดพเิศษในการปฏบิตังิาน 

(ตามตาํแหน่งงาน ) 

-  สถาปนิก                              
   ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  สาขา
สถาปัตยกรรมหลัก 
-  วิศวกรโยธา                        
   ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขา
วิศวกรรมโยธา 
-  วิศวกรไฟฟ้า                        
   ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
-  วิศวกรเคร่ืองกล                   
   ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาเคร่ืองกล 
-  มัณฑนากร                              
   ได้รบัใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  สาขาสถาปัตยกรรม
ภายใน 
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมเคร่ืองกล,คุรุศาสตร์
(อุตสาหกรรมโยธา-ก่อสร้าง) 
   ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 

 

(4)  ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกทีส่ําคญัอะไรบา้ง ในการใหบ้รกิารและการ
ปฏบิตังิาน (#)   
 

เทคโนโลยี ระบบเครือข่าย  Internet / Intranet 
- ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน (Intranet) 
- ระบบทะเบียนแบบแปลน 
- Website ประชาสัมพันธ์  
 

เทคโนโลยีซอฟแวร์  
โปรแกรมปฏบิตังิานทัว่ไป 

- Microsoft Windows 
โปรแกรมปฏบิตังิานตามวิชาชพี 

- Auto Cad 
- Autodesk Revit 
- Photoshop 
- Sketch UP 
- Vis Structure 
- Microfeap 
 

อุปกรณ ์  เครื่องแม่ข่าย  Server    1  เครื่อง 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย + Notebook จาํนวน  2๐ เครื่อง 
 CPU  จํานวน  1๓๖  เครื่อง 

 Moniter  จํานวน  13๘ เครื่อง 
 Wireless  Access  Point จํานวน  ๗ เครื่อง 
  อุปกรณ์สํารองข้อมูล จํานวน 1๙ เครื่อง 
 Scanner      จํานวน   1๘  เครื่อง 
 อุปกรณ์ต่อพ่วง      
         -  Printer   จํานวน ๖๒  เครื่อง 
         -  เครือ่งพิมพ์แบบขนาดใหญ่ จํานวน ๒ เครื่อง 
         -  Plotter  จํานวน  ๘  เครื่อง    
 เครื่องโทรศัพท์ จํานวน  ๓๙ เครื่อง โทรสาร  ๘ เครื่อง 

 
  

๑๐ 



 

 

สิ่งอํานวยความสะดวก  

(สถานที่ใหบ้รกิาร สถานที่

ทาํงาน) 

- ห้องประชุม 1 ขนาดความจุ 50  คน  จาํนวน  1   ห้อง 
  ห้องประชุม 2 ขนาดความจุ 10  คน  จาํนวน  1   ห้อง 
  ห้องประชุม 3 ขนาดความจุ 30  คน  จาํนวน  1   ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ห้อง 
- บริการถ่ายเอกสาร  
- รถตู้  จํานวน  3  คัน 
- รถยนต์น่ังส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 ที่น่ัง) จํานวน   2 คนั 
- รถกระบะบรรทุก  (ไม่เกิน 1 ตัน)  จํานวน  1  คัน 
- ห้องสมุด    จํานวน   1  ห้อง 
- สิ่งอํานวยความสะดวกผู้พิการ(ในห้องนํ้า) 
 
 

 
(5)  ส่วนราชการดาํเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัทีส่ําคญัอะไรบา้ง (#) 
กฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคบั 
เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 

ข้อบังคบั 
ส่วนราชการ 

ทีเ่ปน็ผูร้ักษาการตาม
กฎหมาย 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2543 
 

ข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร 
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขโดย 
กฎกระทรวงฉบับที่ 58 พ.ศ. 2546  ลักษณะ
อาคารส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ว่างภายนอกแนว
อาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร ว่าด้วยการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร และการควบคุมการ
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้   
- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
อาคารสําหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพและคนชรา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกโดยอํานาจตามความในมาตรา ๕
(๓) แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

กระทรวงมหาดไทย 

ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) 

การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา 
การตรวจรับพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ 2526 
 

หนังสือราชการ รูปแบบหนังสือราชการ ชนิดของ
หนังสือราชการ  

สํานักนายกรัฐมนตรี 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
อาคารสําหรับผู้พิการและคนชรา  

กระทรวงแรงงาน 

๑๑ 



 

 

พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 
 

๑.ว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
๒.ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๔๗ 
๓.กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550  

สภาวิศวกร  

พ.ร.บ.สถาปนิก  พ.ศ. 2543 
 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
(ควบคุมวิชาชีพสถาปนิก)  

สภาสถาปนิก 

พ.ร.บ.การผังเมือง การกําหนดเขตพ้ืนที่การก่อสร้างอาคารแต่ละ
ประเภท  

กระทรวงมหาดไทย 

พ.ร.บ. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

ว่าด้วยการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงาน 
เช่น  
- พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 
2538  
- กฎกระทรวง พ.ศ. 2538  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535 

กระทรวงพลังงาน 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
 

เป็นกฎหมายที่เน้นการจัดการเกี่ยวกับการอนามัย
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่
ดี เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตในชุมชน 

กระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศของคณะปฏิวัติ - ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ เรื่องความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่า
ด้วยลิฟท์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ เรื่องความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่า
ด้วยน่ังร้าน 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ เรื่องความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่า
ด้วยเขตก่อสร้าง 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับ
การตอกเสาเข็ม  

กระทรวงมหาดไทย 

 

๑๒ 



ข. ความสัมพนัธภ์ายในและภายนอกองคก์ร 
(6) โครงสร้างองคก์รและวิธีการจัดการทีแ่สดงถึงการกาํกบัดแูลตนเองทีด่เีปน็เช่นใด     

โครงสร้างขององค์กร 
 
 
 

  

ผู้อํานวยการกองแบบแผน 
 

กลุ่มกํากับ
มาตรฐานฯ 1 

กลุ่มกํากับ
มาตรฐานฯ 2 

 

กลุ่มกํากับ
มาตรฐานฯ 3 

 

กลุ่มกํากับ 
มาตรฐานฯ 4 

 

กลุ่มกํากับ 
มาตรฐานฯ 5 

 

กลุ่มกํากับ
มาตรฐานฯ 6 

 

กลุ่มกํากับ
มาตรฐานฯ 7 กลุ่มกํากับ

มาตรฐานฯ 8 

 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

กลุ่มพัฒนาและ
กําหนดมาตรฐาน 
 

กลุ่มแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบริหารทรัพยากร

บุคคล 

 

รองอธิบดี 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

หน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายใน 

๑๓ 



                   

กองแบบแผน
 (โครงสร้างการปฏบิัติงาน)

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

กลุ่มพัฒนาและ
กําหนดมาตรฐาน

กลุ่ม
กํากับฯ 

๑

กลุ่ม
กํากับฯ 

๒

กลุ่ม
กํากับฯ 

๓

กลุ่ม
กํากับฯ 

๔

กลุ่ม
กํากับฯ 

๕

กลุ่ม
กํากับฯ 

๖

หน.สถ.
หน.วศ.โยธา

กลุ่ม
กํากับฯ 

๗

กลุ่ม
กํากับฯ ๘

หน.วศ.ไฟฟ้า
หน.วศ.เครื่องกล

หน.วศ.
สิ่งแวดล้อม

หน.มัณฑนากร

คณะกรรมการพฒันาการ
ควบคุมงานก่อสร้าง

ควบคุมคุณภาพ

  1. งานวางแผน
  2. งานผลิตแบบ
  3. ควบคุมและอํานวยการก่อสร้าง
  4. ประเมิน ติดตาม การใช้งาน
  5. สนับสนุน(ให้คําปรึกษา/ตรวจสอบ/ แก้ไข
      ปัญหางานตามมาตรฐานวิชาชีพ ฯลฯ)

มาตรฐานวิชาชีพ /
วิชาการ

เขตผู้ตรวจราชการ  ๑๘ เขต
งานธุรการ

งานพัสดุ/
ยานพาหนะ

งานการเงิน/
บัญชี

งานประสาน
ก่อสร้าง/พิมพ์

แปลน

งาน
ศกึษาวิจัย

งานกําหนด
มาตรฐาน

งานพฒันา
รูปแบบ

งานพฒันา
กฎหมาย

งานแผนงาน/
งบประมาณ

งานติดตาม/
ประเมินผล

หน.งานประมาณ
ราคา

กรุงเทพ / 
พื้นที่บริเวณ
กระทรวง สธ.
สถาบันบําราศ-

นราดูร
สถาบันโรค-
ทรวงอก

Function

Area

 

๑๔ 



คําตอบ   วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี    ได้แก่ได้แก่  

1. การบริหารงบประมาณและการจัดการภายในองค์กร 

2. การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ขององค์กร 

4. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

5. การควบคุมกํากับการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน 

 

(7)  ส่วนราชการหรือองค์กรทีเ่กี่ยวข้องกนัในการใหบ้รกิารหรือสง่มอบงานต่อกนั  
      มีหน่วยงานใดบา้ง มีบทบาทอย่างไรในการปฏบิตังิานร่วมกัน (#) 

-  ข้อกําหนดทีส่ําคญัในการปฏบิตังิานร่วมกันมีอะไรบา้ง 
-  มีแนวทางและวิธกีารสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 
 

สินค้า/บรกิาร ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ที ่
ในการปฏบิตัริว่มกัน 

ข้อกําหนดทีส่าํคญั 
ในการปฏบิตังิาน

ร่วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการสื่อสาร
ระหว่างกนั 

๑. มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการ
ให้บริการ(partner) 
-  หน่วยงานภาครัฐ  
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เช่น   
รพศ. รพท. รพช. สสจ.
สสอ. สอ. และ 
กรมต่าง ๆ  
 
2.หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการส่งมอบ
งานต่อกัน(supplier) 
-  สํานักงบประมาณ 
- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและกรม
ต่าง ๆ 
 
 

1.หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการให้บริการ
(partner) 
- ร่วมประเมินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการส่งมอบงานต่อกัน
(supplier) 
-สนับสนุนงบประมาณ 
- ประสานงานและ
อํานวยความสะดวก 
- ให้นโยบาย 
 
 
 

 
 
 
- คู่มือการประเมิน  
- ประชุมร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการ
ดําเนินงานตามราย
เดือน/ไตรมาส 
- ปฏิบัติงานร่วมกัน
ตามนโยบาย 
 
 

 
 
 
-โทรศัพท์, โทรสาร 
,web site ,ประชุม
ระดมสมอง ,ลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ,
ติดตาม ควบคุม
กํากับ ประเมินผล 
 
 
 
 
- โทรศัพท์, โทรสาร 
,web site ,ประชุม
ระดมสมอง 
 
 
 
 

 ๑๕ 



 

 

สินค้า/บรกิาร ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ที ่
ในการปฏบิตัริว่มกัน 

ข้อกําหนดทีส่าํคญั 
ในการปฏบิตังิาน

ร่วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการสื่อสาร
ระหว่างกนั 

2.  แผนแม่บท 
(Master plan)  
ของระบบบริการ
สุขภาพ ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. มาตรฐานแบบ
รูป (Drawing) 
อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการ
ให้บริการ(partner) 
-  หน่วยงานภาครัฐ 
 ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เช่น   
รพศ. รพท. รพช. สสจ.
สสอ. สอ. และ 
กรมต่าง ๆ  
 
 
2.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่งมอบ
งานต่อกัน(supplier) 
-  สํานักงบประมาณ 
- สํานักงาน
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 
- สถาบันการศึกษา 
 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
 
 
1. หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการ
ให้บริการ(partner) 
-  หน่วยงานภาครัฐ 
 ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เช่น   
รพศ. รพท. รพช. สสจ.
สสอ. สอ. และ 
กรมต่าง ๆ  
 
 
 

 
 
 
- ร่วมกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาแผนแม่บท 
- ร่วมกันผลักดันให้การ
พัฒนา ร.พ.เป็นไปตาม
แนวทางที่ศึกษาในผัง
หลัก 
 
  
 
 
 
-สนับสนุนงบประมาณ 
-สนับสนุนทุนในการ
จัดทําโครงการ 
 
-สนับสนุนข้อมลูที่
เก่ียวข้อง 
-สนับสนุนข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
-รับข้อมูลในการ
ประมวลและรว่มกัน
พัฒนาเพ่ือจัดทํา
มาตรฐานแบบรูป 
(Drawing) 
 
 
 
 

 
 
 
- ส่งมอบผล
การศึกษา,ผังบริเวณ
,ผังหลักและแผนการ
พัฒนาสถานบริการ
สุขภาพ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการ
ดําเนินงานตามราย
เดือน/ไตรมาส 
 
- ไม่มี 
 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
- ส่งมอบแบบรูป
ภายในเวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-โทรศัพท์, โทรสาร
,ส่งทางไปรษณีย์ 
,web site ,ประชุม 
,ลงปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ ,ติดตาม 
ควบคุมกํากับ
ประเมินผล 
 
 
 
 
-โทรศัพท์, โทรสาร
,ส่งทางไปรษณีย์ 
,web site ,ประชุม 
,ลงปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ ,ติดตาม 
ควบคุมกํากับ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์, โทรสาร 
,web site ,ประชุม
ระดมสมอง ,ลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  
 
 
 
 
 

 

๑๖ 



 

 

สินค้า/บรกิาร ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ที ่
ในการปฏบิตัริว่มกัน 

ข้อกําหนดทีส่าํคญั 
ในการปฏบิตังิาน

ร่วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการสื่อสาร
ระหว่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การบริหาร
จัดการงานก่อสร้าง 
เพ่ือระบบบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการส่งมอบ
งานต่อกัน(supplier) 
- สํานักงบประมาณ 
 
 
- หน่วยรับบริการ 
 
- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
1. หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการ
ให้บริการ(partner) 
-  หน่วยงานภาครัฐ 
 ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เช่น   
รพศ. รพท. รพช. สสจ.
สสอ. สอ. และ 
กรมต่าง ๆ  
 
 
 
2.หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการส่งมอบ
งานต่อกัน(supplier) 
- สํานักงบประมาณ 
 
 
- หน่วยรับบริการ 
 
 

 
 
 
- สนับสนุนงบประมาณ 
 
 
- สนับสนุนข้อมูลและ
อํานวยความสะดวก 
- ใหข้้อมูลสถานบริการ
สุขภาพที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานที ่
ที่ผู้รับบริการกําหนด 
- ประชุมร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนงบประมาณ 
 
 
- สนับสนุนข้อมูลและ
อํานวยความสะดวก 
 

 
 
 
- รายงานผลการ
ดําเนินงานตามราย
เดือน/ไตรมาส 
- ส่งแบบรูปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควบคุมงานก่อสร้าง
ตามแบบรูปและ
รายการ รวมถึง
สัญญาการก่อสร้าง 
- ปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุ 
- ตรวจการจ้างตามที่
กําหนดในงวดงาน 
 
 
 
 
- รายงานผลการ
ดําเนินงานตามราย
เดือน/ไตรมาส 
-ไม่ม ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์, โทรสาร 
,web site ,ประชุม
ระดมสมอง ,ลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ,
ติดตาม ควบคุม
กํากับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๗ 



 

 

สินค้า/บรกิาร ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ที ่
ในการปฏบิตัริว่มกัน 

ข้อกําหนดทีส่าํคญั 
ในการปฏบิตังิาน

ร่วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการสื่อสาร
ระหว่างกนั 

5.  องค์ความรู้
ระบบบริการ
สุขภาพ ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม
ของอาคารสถาน
บริการสุขภาพ 
 

1. หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการ
ให้บริการ(partner) 
-  หน่วยงานภาครัฐ 
 ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เช่น   
รพศ. รพท. รพช. สสจ.
สสอ. สอ. และ 
กรมต่าง ๆ  
 
2.หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการส่งมอบ
งานต่อกัน(supplier) 
- สํานักงบประมาณ 
 
 
- สถาบันการศึกษา 
 
- สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

 
 
 
- รับข้อมูลในการ
ประมวลและรว่มกัน
พัฒนาเพ่ือจัดทําองค์
ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนงบประมาณ 
 
 
- สนับสนุนด้านองค์
ความรู้ 
- สนับสนุนงบประมาณ 
- ควบคุม กํากับการวิจัย 
 
 
  
 

 
 
 
- ส่งมอบรายงาน
ข้อมูล , ผลงานวิจัย
และพัฒนา ,ผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ ในระยะ 
เวลาที่กําหนด และ
นําไปปฏิบัติใช้ 
 
 
 
- รายงานผลการ
ดําเนินงานตามราย
เดือน/ไตรมาส 
- ไม่มี 
 
- ส่งมอบรายงาน
ข้อมูล , ผลงานวิจัย
และพัฒนา ,ผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ  
 

 
 
 
โทรศัพท์, โทรสาร 
,web site ,ประชุม
ระดมสมอง ,ลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ,
ติดตามและ 
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

๑๘ 



 

 

(8)   -  กลุ่มผู้รบับริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีหลกัของส่วนราชการคือใครบา้ง (#) 
 -  กลุ่มผู้รบับริการและผู้มีสว่นไดส้่วนเสียเหลา่นี้มีความต้องการและความคาดหวัง 
    ที่สําคญัอะไรบา้ง (#)  
 -  แนวทางและวิธกีารสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 

 
 

สินค้า/บรกิาร 
1.  กลุ่ม

ผู้รับบริการ 
 

 
บริการที่ให ้

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๑. มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
2.  แผนแม่บท 
(Master plan)  ของ
ระบบบริการสุขภาพ 
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ 
 
 
 
 
 
 
๓. มาตรฐานแบบรูป 
(Drawing) อาคาร
และสภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สุขภาพ 
 
 

- หน่วยงานภาครัฐ 
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เช่น  
รพศ. รพท. รพช. 
สสจ.สสอ. สอ. 
และกรมต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
- หน่วยงานภาครัฐ 
ในสงักัดกระทรวง
สาธารณสุข  เช่น  
รพศ. รพท. รพช. 
สสจ.สสอ. สอ. 
และกรมต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
- หน่วยงานภาครัฐ 
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เช่น  
รพศ. รพท. รพช. 
สสจ.สสอ. สอ. 
และกรมต่าง ๆ  
 

- คู่มือการประเมิน  
- ลงพ้ืนที่ไปประเมิน  
- สรุปผลการประเมิน
และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการให้หน่วยรับ
บริการ    
 
 
 
 
 
- แผนแม่บท 
(Master plan)  ด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ  
ซึ่งประกอบด้วย 
1. ข้อมูลผล
การศึกษา 
2. ผังบริเวณ 
3. ผังหลัก 
4. แผนการพัฒนา 

 
- แบบรูปและ
รายการก่อสร้าง 
- ราคาค่าก่อสร้าง 
 
 
 
 

- คู่มือ /ข้อกําหนด/
เกณฑ์มาตรฐานมี
คุณภาพ/ทันสมัย 
- ทราบสถานะของ
ตนเอง 
- พัฒนาเพ่ือปรับ
ระดับเข้าสู่มาตรฐาน 
- ส่งมอบตรงเวลา 
และถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 
- ส่งมอบตรงเวลา 
และถูกต้องครบถ้วน 
- ทราบสถานะของ
ตนเอง 
- เมื่อดําเนินการตาม
แผนแม่บทแลว้
สามารถพัฒนาสถาน
บริการสุขภาพให้ได้
มาตรฐาน 
 
 
 
- แบบรูปที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 
- ส่งมอบตรงเวลา 
และถูกต้องครบถ้วน 
 
 

หนังสือราชการ,
โทรศัพท์, โทรสาร 
,web site ,ประชุม
ระดมสมอง ,ลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ, 
โทรศัพท์, โทรสาร 
,web site ,ประชุม
ระดมสมอง ,ลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ, 
โทรศัพท์, โทรสาร 
,web site ,ประชุม
ระดมสมอง ,ลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 
 

 

๑๙ 



 

 

 
สินค้า/บรกิาร 

1.  กลุ่ม
ผู้รับบริการ 

 

 
บริการที่ให ้

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

4.  การบริหาร
จัดการงานก่อสร้าง 
เพ่ือระบบบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
5.  องค์ความรู้ ด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ  
 

- หน่วยงานภาครัฐ 
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เช่น  
รพศ. รพท. รพช. 
สสจ.สสอ. สอ. 
และกรมต่าง ๆ  
 
 
- หน่วยงานภาครัฐ 
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เช่น  
รพศ. รพท. รพช. 
สสจ.สสอ. สอ. 
และกรมต่าง ๆ  
 

- อํานวยการก่อสร้าง 
- ควบคุมการก่อสร้าง 
- ให้คําปรึกษาการ
ก่อสร้าง 
 
 
 
 
- ความรู้ ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพ 
- คู่มือ/ข้อกําหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

- อาคารที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน 
 
 
 
 

 
 

-นําไปสู่การพัฒนา
และปรับใช้ได้ 
- คู่มือ/ข้อกําหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมมี
คุณภาพ/ทันสมัย 
- ทราบสถานะของ
ตนเอง 
 

หนังสือราชการ, 
โทรศัพท์, โทรสาร 
,web site ,ประชุม
ระดมสมอง ,ลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 
 
 
หนังสือราชการ, 
โทรศัพท์, โทรสาร 
,web site ,ประชุม
ระดมสมอง ,ลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 

สินค้า/บริการ 2.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

บริการที่ให ้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. มาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ 
 
 
 
 
 
2.  แผนแม่บท (Master 
plan)  ของระบบบริการ
สุขภาพ ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุขภาพ 
 

- ผู้รับบริการของสถาน
บริการสุขภาพ เช่น 
ผู้ป่วย , ญาติผูป่้วย , ผู้
ที่มาทําธุรกรรมกับ
สถานบริการสขุภาพ ,
แพทย์ พยาบาล 
 
 
- ผู้รับบริการของสถาน
บริการสุขภาพ เช่น 
ผู้ป่วย , ญาติผูป่้วย , ผู้
ที่มาทําธุรกรรมกับ
สถานบริการสขุภาพ ,
แพทย์ พยาบาล 

- คุณภาพของอาคาร
และสภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
- คุณภาพของพ้ืนที่
และสภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สุขภาพ 
 
 

-   ความมั่นใจในการ
ใช้อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ
เช่น ประโยชน์ใช้สอย
, ความปลอดภัย, 
ความสะดวกสบาย 
 
-   ความมั่นใจในการ
ใช้พ้ืนที่และ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ 
- ยกระดับคุณภาพ
ด้านระบบบริการสุขภาพ 

- แบบสอบถาม 
-เว็บไซต์ 
  
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
-เว็บไซต์ 
 
 
 
 

 

๒๐ 



 

 

๓. มาตรฐานแบบรูป 
(Drawing) อาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุขภาพ 
 
 
 
 
4.  การบริหารจัดการ
งานก่อสร้าง เพ่ือระบบ
บริการสุขภาพ 
 
 
 
 
 
5.  องค์ความรู้  
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุขภาพ  
 
 
 

- ผู้รับบริการของสถาน
บริการสุขภาพ เช่น 
ผู้ป่วย , ญาติผูป่้วย , 
 ผู้ที่มาทําธุรกรรมกับ
สถานบริการสขุภาพ ,
แพทย์ พยาบาล 
 
 
- ผู้รับบริการของสถาน
บริการสุขภาพ เช่น 
ผู้ป่วย , ญาติผูป่้วย , ผู้
ที่มาทําธุรกรรมกับ
สถานบริการสขุภาพ ,
แพทย์ พยาบาล 
 
 
- ผู้รับบริการของสถาน
บริการสุขภาพ เช่น 
ผู้ป่วย , ญาติผูป่้วย , ผู้
ที่มาทําธุรกรรมกับ
สถานบริการสขุภาพ ,
แพทย์ พยาบาล 

- คุณภาพของอาคาร
และสภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
- คุณภาพของอาคาร
และสภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
- ความรู้ ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สุขภาพ  
 

-   ความมั่นใจในการ
ใช้อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ
เช่น ประโยชน์ใช้สอย
, ความปลอดภัย, 
ความสะดวกสบาย 
 
-   ความมั่นใจในการ
ใช้ประโยชน์จาก
อาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ  
 
 
 
- ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
- ยกระดับการ
ให้บริการของสถาน
บริการสุขภาพ 
 

- แบบสอบถาม 
-เว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
-เว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
-เว็บไซต์ 
 

 
2. ความทา้ทายต่อองค์กร 
 ก. สภาพการแข่งขัน 
 
(9)  -  สภาพการแข่งขันทัง้ภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเปน็เช่นใด(ใหส้่วนราชการตอบ

ตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)   
  -  ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคูแ่ข่งขันในแตล่ะประเภทเป็นเชน่ใด  

-  ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนนิการปจัจุบนัในประเดน็ดังกล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบั
คู่แข่งเปน็อย่างไร  
 
 
 
 

 

๒๑ 



 

 

ประเภท 
การแข่งขัน 

คู่แข่ง ประเด็น 
การแข่งขัน 

ผลการดําเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ปัจจัยสําคัญทีท่ําให้
ประสบความสําเร็จ 

1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

ยังไม่ได้กําหนด 
 

ยังไม่ได้กําหนด 
 

ยังไม่ได้กําหนด 
 

ยังไม่ได้กําหนด 
 

2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

 

ยังไม่ได้กําหนด ยังไม่ได้กําหนด ยังไม่ได้กําหนด ยังไม่ได้กําหนด 

 
 
(10)  -  ปัจจัยสาํคญัทีท่าํใหส้่วนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ข่งขนัคืออะไร  
-  ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของสว่นราชการคืออะไร 
 

ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 
1. ปัจจัยภายใน ยังไม่ได้ศึกษา 

2. ปัจจัยภายนอก 
 

ยังไม่ได้ศึกษา 

 
(11)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชงิแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบา้ง 
 
(12)  ข้อจํากดัในการได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบา้ง (ถ้ามี) 
 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง แหล่งข้อมูล 
เชิงเปรียบเทียบ 

และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจํากัด 
ในการได้มาซึ่งข้อมูล 

1. การแข่งขันภายใน 
ประเทศ 
 

ยังไม่ได้กําหนด 
 
 

ยังไม่ได้ศึกษา 
 
 

ยังไม่ได้ศึกษา 
 
 

2. การแข่งขันภายนอก
ประเทศ 

ยังไม่ได้กําหนด 
 
 

ยังไม่ได้ศึกษา 
 
 

ยังไม่ได้ศึกษา 
 
 

 
 

 

๒๒ 



 

 

ข. ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร ์
 
(13)  ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)  

-  ความทา้ทายตามพนัธกิจ 
-  ความทา้ทายด้านปฏบิตักิาร  
-  ความทา้ทายด้านทรัพยากรบคุคล 
 

ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

สิ่งทีท่า้ทาย 

ด้านพนัธกิจ 
 
 

- สร้างและจัดระบบองค์ความรู้ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ เพ่ือนําไปสู่
การจัดทํามาตรฐานของสถานบริการสุขภาพ ตลอดจนจัดระบบการประเมิน 
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
- วางแผนพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพทุกระดับแบบองค์รวม ด้วย
รูปแบบของแผนแม่บท (Master plan)  
 

ด้านปฏบิตักิาร - พัฒนากระบวนงานให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ  
- สร้างระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการทํางานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- พัฒนากระบวนการผลิตองค์ความรู้ 
- ผลักดันให้มกีารบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานที่กองแบบแผนกําหนด 
- ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 
 

ด้านทรพัยากรบุคคล - พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและองคก์รให้มีความพร้อมทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
- ปรับค่านิยมของบุคลากรในองค์กร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๓ 



 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 
(14)  แนวทางและวิธกีารในการปรับปรุงประสทิธภิาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกดิผลการดําเนนิการทีด่ี
อย่างต่อเนื่องมีอะไรบา้ง (#) 
(15)  ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององคก์ารและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 
 
แนวทางและวิธีการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ของส่วนราชการ 
 

1. ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ เช่น PMQA ,Balance 
Score card,  Risk Management, 5 ส. 
2. พัฒนากระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๓. เครื่องมือกํากับ  ติดตามและประเมินผล SAR,CIPP 
๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม CORE  COMPETENCY 
๕. Strategy Map  
๖. ลดต้นทุนต่อหน่วย 
๗. การจัดทํามาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน 
๘.โปรแกรมเพ่ือใช้ในการเขียนแบบ/วิเคราะห์/คํานวณ 
๙. หลักเกณฑ์และแนวทางการรักษาและสะสมคะแนน 
๑๐. ตัวช้ีวัดรายบุคคล Internal Performance Agreement 
(IPA) 
 

แนวทางในการเรียนรู้ขององค์การ 
 
 

1.  จัดใหม้ีการประชุม / สมัมนาทางวิชาการ 
2.  ปรับปรุงระบบ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่สอดคล้องตาม 
Competency   
3.  ปรับปรุงระบบการจัดการองค์ความรู้ เพ่ือให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรในองค์การ 
4.  การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 

 

 

๒๔ 
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กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ข้อมูลทัว่ไป 

                      กองแบบแผน เป็นองคก์รท่ีก่อตั้งมาไดป้ระมาณ  30  ปี  โดยมีบทบาท ภารกิจหลกัในดา้น

การออกแบบก่อสร้าง  ควบคุมและกาํกบัการก่อสร้าง  อาคารสถานท่ีของสถานบริการสุขภาพ ในสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข  หลงัจากการปฏิรูประบบราชการ กองแบบแผน ตอ้งเพ่ิมบทบาทภารกิจจากการ

เป็นผูป้ฏิบติัและให้บริการ  มาดาํเนินการในดา้นวิชาการ   ดา้นการพฒันาและกาํหนดมาตรฐานงาน

ดา้นอาคารสถานท่ีของสถานบริการสุขภาพควบคู่ไปดว้ย  

                                                         บุคลากรของกองแบบแผนประกอบด้วย 

• สถาปนิก                    

• มณัฑนากร   

• วิศวกรโยธา     

• วิศวกรไฟฟ้า   

• วิศวกรเคร่ืองกล   

• วิศวกรงานระบบ   

• นายช่างโยธา   

• นายช่างไฟฟ้า   

• นายช่างเคร่ืองกล 

• นายช่างเขียนแบบ   

• นายช่างศิลป์   

• เจา้หนา้ท่ีธุรการดา้นต่างๆ 

                                                         โครงสร้างการบริหาร  กองแบบแผน   ประกอบด้วย 

• กลุ่มพฒันาและกาํหนดมาตรฐานอาคารและส่ิงก่อสร้าง 

• กลุ่มกาํกบัมาตรฐานอาคารและส่ิงก่อสร้าง  1- 6 

• กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์ 

• ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร  ในปีงบประมาณ  2552 

งบบุคลากร    87,772,600  บาท 

งบดาํเนินงาน   14,295,500   บาท 

งบลงทุน    3,141,500  บาท 
วสัิยทศัน์ 

           เป็นองคก์รหลกัท่ีใหบ้ริการทางวิชาการและวิชาชีพดา้นอาคารสถานท่ีของสถานบริการสุขภาพ 
พนัธกจิ 

ก .   กําหนดและพฒันามาตรฐานด้านอาคารสถานท่ีของหน่วยบริการสุขภาพและสถาปัตยกรรม

สาธารณสุข 

ข.   ส่งเสริม  สนับสนุน  ดูแลและประเมินมาตรฐานดา้นอาคารสถานท่ีของหน่วยบริการสุขภาพและ

สถาปัตยกรรมสาธารณสุข 

ค.   ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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1.  วเิคราะห์องค์กร  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ           โดย SWOT Analysis 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

จุดอ่อน (W) 

บุคลากรบางส่วนยดึติดกบัระบบงานเดิม ไม่ยอมรับการ

เปล่ียนแปลง  (.32) 

การบูรณาการระหวา่งหน่วยงานไม่ดีเท่าท่ีควร (.28)

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นตาํแหน่งวิชาชีพ  ยงัขาด

นกัวิชาการและนกับริหารท่ีเป็นมืออาชีพ  (.21) 

ขาดระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ (.20) 

ขาดการวเิคราะห์งบประมาณใหเ้หมาะสมกนัในแต่ละ

ภารกิจ  (.18) 

การประสานงาน ระหวา่งบุคลากรยงัไม่ดีพอ  (.18) 

ขาดระบบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศท่ีดี (.18) 

ไม่ระบบการจดัการความรู้ท่ีประสิทธิภาพ  (.15) 

ขาดการสร้างความเขา้ใจในการนาํนโยบายไปปฏิบติั(.15) 

การประชาสัมพนัธ์ไม่ดีพอ (.15) 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

โอกาส (O) 

เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเดียวท่ีดูแลรับผิดชอบ

งานดา้นอาคารสถานท่ีของกระทรวงสาธารณสุขทาํให้

ไม่มีคู่แข่งขนั  (.45) 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์ทาํใหต้อ้งมีการพฒันารูปแบบดา้นอาคาร

สถานท่ีของสถานบริการสุขภาพเพื่อใหส้อดคลอ้งและ

เหมาะสมกบัการใชง้าน  (.44) 

มีทุนสนบัสนุนดา้นการวิจยัจากหน่วยงานภายนอก (.39) 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มโลก ทาํใหเ้กิดการ

พฒันารูปแบบอาคารสถานท่ีเพ่ือใหเ้กิดการประหยดั

พลงังาน (.27) 

พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฉบบัใหม่ ทาํให้

หน่วยงานราชการตอ้งปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ 

โครงสร้างการบริหารจดัการและการพฒันาบุคลากร 

เพ่ือตอบสนองการจดัการภาครัฐแนวใหม่  (.24) 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

จุดแข็ง (S) 

บุคลากรส่วนใหญ่ มีความรู้ความสามารถและความ

ชาํนาญ ในสายวิชาชีพสูง  (.32) 

บุคลากรส่วนใหญ่ไดป้ฏิบติังานตรงสายงาน  (.24) 

มี บทบาทภารกิจท่ีชดัเจน   (.21) 

บุคลากรมีความสามารถปรับใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสม

กบัการปฏิบติังาน  (.18) 

บุคลากรยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  (.18) 

มี ระบบสวสัดิการแก่บุคลากร  (.15) 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

อุปสรรค (T) 

จากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทาํใหก่้อสร้างและการพฒันา

ดา้นอาคารสถานท่ีตอ้งหยดุชะงกั   (.60)  

นโยบายของรัฐท่ีไม่ชดัเจนและต่อเน่ือง ทาํใหไ้ม่

สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง บางคร้ังหยดุชะงกั 

ไม่เป็นไปตามไปแผน (.36) 

การนาํเคร่ืองมือการพฒันา การจดัการภาครัฐแนวใหม่

เป็นไปในลกัษณะยดืเยื้อทาํใหบุ้คลากร ไม่ตระหนกัถึง

การเปล่ียนแปลง  (.27) 

มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ทาํใหข้าดความ

ต่อเน่ืองของงานท่ีตอ้งดาํเนินการตามเป้าหมายท่ี

กาํหนด  (.24) 
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SWOT   Position 

 

Opportunities  (O) 

 

 

 

    

 

  

 

Weaknesses (W)                                                                                              Strengths (S) 

  

 

 

     

 

 

 

 Threats (T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.79 

2.00

1.47

1.28
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1. การระบุปัญหาการดําเนินงานของกองแบบแผน 

จากการรวบรวมขอ้มูล  พบปัญหาดงัน้ี 

1. บุคลากรบางส่วนยดึติดกบัระบบงานเดิม ไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

2. ขาดการบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน 

3. การบริหารจดัการไม่มีประสิทธิภาพ 

         4.    ขาดระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การวเิคราะห์ปัญหา 

       การจัดลาํดับความสําคญัของปัญหา 

 

 

ปัญหา 

ขนาดของ 

ปัญหา 

(4) 

ความ

รุนแรง 

(4) 

ความ

ยาก/ง่าย 

(4) 

ความ

ตระหนัก 

(4) 

คะแนน 

รวม 

(64) 

ลาํดับ

ความ 

สําคญั 

บุคลากรบางส่วนยดึติด

กบัระบบงานเดิม ไม่

ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

4 

(16) 

4 

(16) 

3 

(12) 

2 

(8) 

52 1 

ขาดการบูรณาการ

ระหวา่งหน่วยงาน 

3 

(12) 

3 

(12) 

3 

(12) 

3 

(12) 

48 2 

การบริหารจดัการไม่มี

ประสิทธิภาพ 

4 

(16) 

3 

(12) 

2 

(8) 

3 

(12) 

48 2 

ขาดระบบการจดัเกบ็

ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

3 

(12) 

4 

(16) 

2 

(8) 

2 

(8) 

44 4 

  

เหตุผลการแก้ไขปัญหาหรือส่ิงทีต้่องการพฒันา 

       จากการจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาการดาํเนินงานของกองแบบแผน  กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ  พบว่าปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดคือบุคลากรบางส่วนยึดติดกบัระบบงานเดิม ไม่ยอมรับการ

เปล่ียนแปลง    โดยพบขอ้มูลจากผลการวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  และจากการท่ี กองแบบแผนมี

พนัธกิจ  ดา้นการกาํหนดและพฒันามาตรฐานด้านอาคารสถานท่ีของหน่วยบริการสุขภาพ  เน้นการ

พฒันาคุณภาพบริการ  การส่งเสริม  สนับสนุน  ให้อาคาร สถานท่ีของสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพ

มาตรฐาน   หน่วยงานตระหนักว่าขนาดและความรุนแรงของปัญหาน้ีมีมากกว่าปัญหาอ่ืน และมีความ

เป็นไปไดท่ี้จะแกไ้ขเน่ืองจากปฏิรูประบบราชการ ไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการ

ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และทศันคติ  ท่ีต่อการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่  และภายในหน่วยงานเอง

ได ้คิดแผนงาน/โครงการต่างๆ  โดยประสานงานกบัสาํนกังานขา้ราชการพลเรือน ในเร่ืองหลกัสูตรการอบรม   
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วเิคราะห์  ปัญหา   กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       โดย SWOT Analysis  

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

จุดอ่อน (W) 

บุคลากรบางส่วนยดึติดกบัระบบงานเดิม ไม่

ยอมรับการเปล่ียนแปลง   

การบูรณาการระหวา่งหน่วยงานไม่ดีเท่าท่ีควร  

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นตาํแหน่งวิชาชีพ  ยงั

ขาดนกัวชิาการและนกับริหารท่ีเป็นมืออาชีพ   

ขาดระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  

ขาดการวเิคราะห์งบประมาณใหเ้หมาะสมกนั

ในแต่ละภารกิจ   

การประสานงาน ระหวา่งบุคลากรยงัไม่ดีพอ  

ขาดระบบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศท่ีดี  

ไม่ระบบการจดัการความรู้ท่ีประสิทธิภาพ   

ขาดการสร้างความเขา้ใจในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

การประชาสัมพนัธ์ไม่ดีพอ  

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

 

5. 

โอกาส (O) 

เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยเดียวท่ีดูแลรับผดิชอบงานดา้น

อาคารสถานท่ีของกระทรวงสาธารณสุขทาํใหไ้ม่มีคู่แข่งขนั   

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์ทาํใหต้อ้งมีการพฒันารูปแบบดา้นอาคาร

สถานท่ีของสถานบริการสุขภาพเพื่อใหส้อดคลอ้งและ

เหมาะสมกบัการใชง้าน   

มีทุนสนบัสนุนดา้นการวจิยัจากหน่วยงานภายนอก  

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มโลก ทาํใหเ้กิดการ

พฒันารูปแบบอาคารสถานท่ีเพ่ือใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน  

พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฉบบัใหม่ ทาํให้

หน่วยงานราชการตอ้งปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ 

โครงสร้างการบริหารจดัการและการพฒันาบุคลากร เพ่ือ

ตอบสนองการจดัการภาครัฐแนวใหม่   

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

จุดแข็ง (S) 

บุคลากรส่วนใหญ่ มีความรู้ความสามารถและ

ความชาํนาญ ในสายวชิาชีพสูง   

บุคลากรส่วนใหญ่ไดป้ฏิบติังานตรงสายงาน   

มี บทบาทภารกิจท่ีชดัเจน    

บุคลากรมีความสามารถปรับใชเ้ทคโนโลยใีห้

เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน   

บุคลากรยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ   

มี ระบบสวสัดิการแก่บุคลากร   

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

อุปสรรค (T) 

จากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทาํใหก่้อสร้างและการพฒันา

ดา้นอาคารสถานท่ีตอ้งหยดุชะงกั    

นโยบายของรัฐท่ีไม่ชดัเจนและต่อเน่ือง ทาํใหไ้ม่สามารถ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง บางคร้ังหยดุชะงกั ไม่เป็นไป

ตามไปแผน  

การนาํเคร่ืองมือการพฒันา การจดัการภาครัฐแนวใหม่

เป็นไปในลกัษณะยดืเยื้อทาํใหบุ้คลากร ไม่ตระหนกัถึงการ

เปล่ียนแปลง   

มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ทาํใหข้าดความต่อเน่ือง

ของงานท่ีตอ้งดาํเนินการตามเป้าหมายท่ีกาํหนด   
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การกาํหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค  TOWS Matrix 

 

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาศกัยภาพบุคลากร  

                           ( W  1, 3, 6  &  O  2, 3, 4, 5) 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม  การพฒันามาตรฐานดา้นอาคารสถานท่ีของสถานบริการสุขภาพ 

                           ( S  1, 2,  3, 5  &  O  1,  2,  4) 

กลยุทธ์ที ่3 พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศและระบบบริการของกองแบบแผน 

                            ( S 1, 2,  3, 4, 5& T 1, 4) 

กลยุทธ์ที ่4 พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภายในองคก์รใหเ้อ้ือต่อการบูรณาการ 

                            ( W  2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & T  1, 2, 3) 

 

 

                                การจัดลาํดับความสําคญัของกลยุทธ์โดยใช้  QSPM 

 

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ นํ้าหนกั กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์ท่ี 3 กลยทุธ์ท่ี 4 

 

ตอบสนองนโยบายสาํคญั 

 

 

0.25 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

สอดคลอ้งวสิัยทศัน์ 

 

 

0.25 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

โอกาสสาํเร็จ/ทรัพยากรเพียงพอ 

 

 

0.30 

 

4 

 

2 

 

3 

 

2 

 

ความคุม้ค่าผลลพัธ์/งบประมาณ 

 

 

0.20 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

รวม 

 

 

1.00 

 

3.30 

 

3.00 

 

2.80 

 

2.95 

 

ลาํดบัความสําคัญ 

 

  

1 

 

2 

 

4 

 

3 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา  หรือ พฒันา 

กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ 

พฒันาศกัยภาพบุคลากร บุคลากรสมรรถนะตรง

ตามตาํแหน่งและภาระ

งานท่ีสอดคลอ้งกบั

พนัธกิจและกลยทุธ์ 

1. บุคลากรร้อยละ 60 ตอ้ง

ไดรั้บการอบรมไม่นอ้ยกวา่  

10 วนั/คน/ปีโดยท่ีสอดคลอ้ง

กบัภารกิจและกลยทุธ์ 

2.  ความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 85 

1. โครงการอบรมเพ่ือ

ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใน

การทาํงานใหส้อดคลอ้งกบั 

พรบ. การบริหารทรัพยากร

บุคคล ขา้ราชการพลเรือน  ปี 

พ.ศ. 2551 

  2.     โครงการจดัอบรมตาม

สมรรถนะหลกัของแต่ละ

ตาํแหน่ง (CORE  

COMPETENCY)  

   3.     โครงการอบรม

หลกัสูตรท่ีเป็นความตอ้งการ

ของเจา้หนา้ท่ีโดยท่ีสอดคลอ้ง

กบัภารกิจและกลยทุธ์ 

   4.    โครงการอบรมหลกัสูตร 

สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

และมีจิตในการใหบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 

ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที ่

ตามบทบาทหน้าท่ี   ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานอยู่ในกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  ซ่ึงไดรั้บผิดชอบ

งาน ในด้านงานแผนงาน งานงบประมาณและงานติดตามประเมินผล ของกองแบบแผนสามารถท่ีจะ

ดาํเนินการตามโครงการท่ีวางไวไ้ด ้เน่ืองจาก 

เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการจดัทาํแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบติัราชการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็น

ผูด้าํเนินการ ทาํแผนการขอตั้งงบประมาณประจาํปี   จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี  การจดัทาํคาํรับรอง

ปฏิบติัราชการของกองแบบแผน  รวมถึงการติดตาม ควบคุมกาํกบัแผนปฏิบติัการ   

โดยทั้งหมดน้ีเพื่อให้บรรลุตามพนัธกิจและกลยุทธ์  ในมิติของการพฒันาองคก์รและทรัพยากร

บุคคล โดยเป้าหมายหลกัของการพฒันา คือความพึงพอใจสูงสุดของผูรั้บบริการ   บรรลุตามวิสัยทศัน์ของ

กองแบบแผน   คือ เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้านอาคารสถานที่ของ

สถานบริการสุขภาพ   โดยบุคลากรเป็นท่ีมีสมรรถนะสูงตาม CORE  COMPETENCY  มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ ในแต่ละตาํแหน่ง  ทั้งน้ีบุคลากรมีค่านิยมและมีจิตในการใหบ้ริการ 
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