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กลุ่มงานอาคารและสภาพแวดล้อม 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน กระบวนการจัดท าผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 1  ฉบับที่ 01 
วันที่ประกาศใช้  5 ตุลาคม 2563 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

...............................................................................      
(นายประมวล  วะราหะ) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

ทบทวนโดย 

............................................................................... 
(นายทศพงษ์  ตรีเนตร) 

หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม 

อนุมัติโดย 

  ............................................................................... 
(นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดท าผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 6 
๑. วัตถุประสงค์ 
  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานออกแบบและจัดท าแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีความสอดคล้องตามกระบวนงานหลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

2. ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

ข้อก าหนดของกระบวนการ/
จุดควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. คณะท างานประกอบด้วย
เจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ วิชาชีพเฉพาะ 

๒. ก าหนดหน้าท่ีให้ชัดเจน 
๓. ค าสั่งต้องเป็นปจัจุบัน 

กลุ่มอาคารฯ 

2 
 

 
 
 

รับหนังสือ ธุรการ 

3 
 
 

30 นาที 

พิจารณา 
 
 

 

หัวหน้ากลุ่มฯ 

4  
15 นาที 

 
พิจารณา หัวหน้ากลุ่มฯ 

5  
15 นาที 

วางแผนปฏิบัติงาน 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

6  
15 นาที 

 
แจ้งหน่วยงานผู้ขอรับบริการ ผู้รับผิดชอบ 

7 30 นาที 
 

 
ขออนุมัติ ธุรการ 

8  
960 นาที 
 

ด าเนินการเก็บข้อมูลของ
ผู้รับบริการ 

ผู้รับผิดชอบ 

9  
480 นาที 

 
 
 

จัดท าข้อสรุป รายงานผลการ
ด าเนินการพร้อมรายละเอียดให้

ผู้รับบริการทราบ 
ผู้รับผิดชอบ 

แต่งตั้งคณะท างาน 

 

รับหนังสือจากหน่วยงาน
ผู้รับบริการ 

 

พิจารณาค าขอ 

พิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดแผนเข้าด าเนินการ 

แจ้งให้หน่วยงานผู้
ขอรับบริการทราบ 

ไม่ผ่าน 

จัดท าหนังสือขออนุมัติเข้าด าเนินการ 

เข้าด าเนินการ 

จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการ
ท าผังแม่บทให้ผู้ขอรับบริการทราบ 

 1 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดท าผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

จุดควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

10  
 

 
 
 

 

 
60 นาที 

 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการให้
ผู้บริหาร 

หัวหน้ากลุ่มฯ 

 รวม 1,605 
นาท ี

 
 

 

3. ขอบเขต 
การจัดท าผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม เริ่มจากผู้รับบริการร้องขอให้หน่วยงานจัดท าผัง

แม่บท โดยรวบรวมข้อมูลความต้องการ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ในการออกแบบ แล้วจึงด าเนินการการน าเสนอ
ต่อผู้บริหารของหน่วยงานให้อนุมัติผังแม่บทให้กับโรงพยาบาลน าไปใช้ต่อไป 

 

4. ความรับผิดชอบ 
4.1 หัวหน้ากลุ่ม 

มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาค าขอของหน่วยงานผู้ขอรับบริการ 
4.2 ผู้รับผิดชอบงาน (ผู้ที่เข้าด าเนินงาน) 

มีบทบาทหน้าที่ในการ จัดเตรียมเอกสาร/เครื่องมือ , เข้าด าเนินการ , จัดท าผังแม่บท , 
น าเสนอผลการด าเนินการให้กับผู้อ านวยการฯและหน่วยงานผู้ขอรับบริการ และหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

๕. ค าจ ากัดความ(หรือค านิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง) 
5.1 ผังแม่บท หมายถึง การเขียนโครงร่างการด าเนินการในพ้ืนที่ของโครงการ ที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน

อนาคตและเป็นการแสดงถึงรูปแบบแปลนของอาคารและพ้ืนที่ต่างๆ ว่าจะออกมาในรูปแบบใด เพ่ือแสดงผัง
รวมทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยผังย่อยๆ หลายๆ ส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน 

 

 5.2 อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้ 
๕.3 สภาพแวดล้อม หมายถึง งานระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ) งานระบบ

สาธารณูปการ(ที่เก่ียวข้องกับอาคาร เช่น ไปรษณีย ์ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซ้ือ ฯลฯ) โครงข่ายคมนาคม(เช่น 
ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม ฯลฯ) ทรัพยากร(แหล่งน้ า) ภูมิประเทศ 
 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.๑ แต่งตั้งคณะท างาน คณะท างานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ วิชาชีพเฉพาะ และ/หรือผู้มี

ส่วนได้เสีย 
๖.๒ รับหนังสือที่ส่งมาจากผู้ขอรับบริการโดยผ่านขั้นตอนตามล าดับขั้น ผู้อ านวยการลงนาม ผ่าน

หัวหน้ากลุ่มมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบเพ่ือให้ไปด าเนินการต่อ 

สรุปผลการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้บริหาร 

 

 1 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดท าผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
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6.3 พิจารณาค าขอตรวจสอบค าร้องขอโดยพิจารณาจากหนังสือ หากเป็นหนังสือจากหน่วยงานนอก
สังกัด หรือ นอกเขตความรับผิดชอบ และเรื่องที่ขอสนับสนุนไม่อยู่ในขอบเขตของงาน ท าการแจ้งตอบปฏิเสธ
กลับไปยังผู้ขอรับบริการ ในส่วนของผู้ขอรับบริการที่อยู่ในขอบข่ายให้บริการได้ จะด าเนินการโดยก าหนดแผน
ในการให้บริการต่อไป 

6.4 พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ พิจารณา ตรวจสอบ เรื่องที่ผู้ขอรับบริการขอรับการสนับสนุน 
ขอบเขตของงาน ช่วงระยะเวลา ที่ต้องการ แล้วพิจารณามอบหมายให้ผู้ปฏิบัติ หรือเข้าร่วมปฏิบัติด้วยกัน 

6.5 ก าหนดแผนการเข้าด าเนินการตรวจสอบความต้องการ ก าหนดช่วงเวลาที่จะเข้าด าเนินการ 
๖.6 แจ้งให้หน่วยงานผู้ขอรับบริการทราบ ประสานผู้ขอรับบริการ เพ่ือแจ้ง วันเวลาที่จะเข้า

ด าเนินการ จ านวนทีมงานที่จะเข้าด าเนินการ และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ิมน ามาประกอบการเตรียม
เอกสารและเครื่องมือปฏิบัติงานกรณี ไม่ผ่านการพิจารณา จากหัวหน้ากลุ่ม จะแจ้งเหตุผลของการไม่ผ่าน
ให้กับผู้ขอรับบริการได้รับทราบ 

๖.7 จัดท าหนังสือขออนุมัติไปด าเนินการ โดยจะจัดท าเป็นหนังสือขออนุมัติไปดาเนินการให้กับสถาน
บริการพร้อมทั้งหนังสือส่งตัว เจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารขออนุมัติการใช้รถยนต์ โดยผ่าน
ตามล าดับขั้น หัวหน้างาน, หัวหน้ากลุ่มเพื่อให้ผู้อานวยการลงนามรับทราบในหนังสือดังกล่าว 

๖.8 เข้าด าเนินการชี้แจงให้กับผู้รับบริการทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆในการจัดท าผังแม่บท 
เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบ 

๖.9 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการให้กับผู้ขอรับบริการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์ จัดส่งให้กับผู้ขอรับบริการ โดยผ่านทางหัวหน้ากลุ่มไปยังผู้อ านวยการ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

6.10 สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร สรุปผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการ โดยระบุถึงสถานที่ที่ไปปฏิบัติ 
, ปัญหา , อุปสรรค, วิธีการแก้ไข ผ่านทางหัวหน้ากลุ่ม เพ่ือให้ผู้อ านวยการรับทราบ 

 

๗. เอกสารที่เกี่ยวข้อง(กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ) 
7.๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
7.๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
7.3. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕41 
7.4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
7.5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7.6. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และ สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๔๙ และท่ีเกี่ยวข้อง 
7.7. กฎกระทรวงต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
7.8. มาตรฐาน HA 
7.9. มาตรฐานโรงพยาบาล กองแบบแผน 
7.10. มาตรฐานการก่อสร้าง กองแบบแผน 

 

 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1.มีการมอบหมายห้ผู้รับผิดชอบท่ีมีความรู้ในวิชาชีพ ✓

2.มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของสถานพยาบาลท่ีด าเนินการ ✓

3.รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ี
  -แผนการใช้พ้ืนท่ี ✓

  -โครงสร้างพ้ืนฐาน ✓

  - ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน ✓

4.วิเคราะห์และวางแผนการด าเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของรพ. ✓

5.จัดท าผังออกแบบรายละเอียดให้กับสถานพยาบาล ✓

6.มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบท่ีมีความรู้ในวิชาชีพ
   - มีเอกสารในการแต่งต้ังให้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ✓

7.มีการจัดท าเอกสาร หลักฐานสรุปผลการด าเนินงาน
   - รายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร ✓

      - สรุปผลการด าเนินงาน ✓

ช่ือผู้ประเมิน     นายประมวล     วะราหะ
ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
วันท่ี 28 มกราคม 2564

แบบสอบถำม
กำรจัดท ำผังแม่บทด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการให้องค์ความรู้ดานอาคารและสภาพแวดลอม  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

กลุ่มงานอาคารและสภาพแวดล้อม 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน กระบวนการให้องค์ความรู้ดานอาคารและสภาพแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 1  ฉบับที่ 01 
วันที่ประกาศใช้  5 ตุลาคม 2563 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

...............................................................................      
(นายประมวล  วะราหะ) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

ทบทวนโดย 

............................................................................... 
(นายทศพงษ์  ตรีเนตร) 

หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม 

อนุมัติโดย 

  ............................................................................... 
(นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการให้องค์ความรู้ดานอาคารและสภาพแวดลอม  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๑. วัตถุประสงค์ 
คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานให้องค์ความรู้ดานอาคารและ

สภาพแวดลอม ใหมีศักยภาพในการด าเนินงานดานอาคารและสภาพแวดลอม 
 

2. ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

ข้อก าหนดของกระบวนการ/
จุดควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

  
180 นาที 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินการฝึกอบรม 

คณะท างาน 

2 
 
 

1,080 
นาท ี

การมีสวนรวมจากภาคเอกชน 
/ มหาวิทยาลัย/ หนวยงานอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ 
 

คณะท างาน 

3  
5,400 
นาท ี

จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้รับบริการ 

คณะท างาน 

4 
 

15 นาที 

วางแผนปฏิบัติงานและขอ
อนุมัติการฝึกอบรม 

 
คณะท างาน 

5  
15 นาที 

 

ติดต่อวิทยากรและหาสถานที่
จัดอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

6 30 นาที 
 

 

ท าหนังสือเชิญวิทยากร/
ประธาน/หน่วยงานผู้เข้าอบรม 

ธุรการ 

7  
- 
 

จัดท าเอกสารลงทะเบียนรายชื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ธุรการ 

8  
480 นาที 

 

ขอเอกสารการบรรยายจาก
วิทยากร และเตรียมอุปกรณ์ 

ธุรการ 

9  
720 นาที 

 
ด าเนินการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบ 

10 30 นาที 
 
 

จัดท าข้อสรุป รายงานผลการ
ด าเนินการพร้อมรายละเอียดให้

ผู้รับบริการทราบ 
ผู้รับผิดชอบ 

 รวม 7950 นาที   
 

ประชุมด าเนินการจัดการพัฒนา
บุคลากรด้านอาคารฯ 

จัดท าเนื้อหาของหลักสูตร 

ก าหนดแผนฝึกอบรมและขอ
อนุมัติการฝึกอบรม 

ประสานงานวิทยากร/สถานที่ 

ท าหนังสือเชิญวิทยากร/ประธาน/
หน่วยงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ลงทะเบียนรายช่ือผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ก าหนดหลักสูตรที่ได้จาก
ความต้องการของผู้รับบริการ 

เตรียมเอกสาร/อุปกรณ์การ
ฝึกอบรม 

ด าเนินการจัดการฝึกอบรม 

สรุป/ประเมินผลการฝึกอบรม 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการให้องค์ความรู้ดานอาคารและสภาพแวดลอม  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

3. ขอบเขต 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอาคารและสภาพแวดลอม เริ่มจากการศึกษารวบรวมขอมูล ความ

ต้องการ ประเด็นปญหาส าคัญ ที่บุคลากรเครือขายดานอาคารและสภาพแวดลอม น าขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือ
ใหเห็นถึงสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง น ามาก าหนดหลักสูตร หรือเรื่อง หรือประเด็นหัวขอที่จะ
พัฒนาศักยภาพเครือขายฯ และมอบหมายผูที่เกี่ยวของในการจัดท าเนื้อหา องคความรู ที่จะถายทอด และ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ดวยหลักสูตรที่ผูรับผิดชอบก าหนด ทั้งนี้จะตองประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาฯ 
เพ่ือน าขอมูลมาปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายใหมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน 

 

4. ความรับผิดชอบ 
4.1 คณะท างาน 
  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอาคารและสภาพแวดลอม มีบทบาทหนาที่ ศึกษา รวบรวม             

วิเคราะห ก าหนดหลักสูตร และสรุปประเมินผลการ ด าเนินงาน  

๔.2 ผูที่เกี่ยวของ/ผไูดรับมอบหมาย  

  มีบทบาทหนาที่ ด าเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะท างานพัฒนาศักยภาพ  ดาน
อาคารและสภาพแวดลอม เชน ด าเนินการจัดท าเนื้อหา หลักสูตร ความรู และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ 

เครือขาย 
 

๕. ค าจ ากัดความ(หรือค านิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง) 
5.1 บุคลากร หมายถึง บุคคลหรือเจาหนาที่ของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สมัครใจ
เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอาคารและสภาพแวดลอม 

๕.๒ กลุมเปาหมาย หมายถึง จ านวนบุคคลหรือเจาหนาที่ของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ถูกก าหนดในแตละปงบประมาณ นั้นๆ 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.๑ ประชุมคณะท างานในการด าเนินงานในการเตรียมพร้อมในการด าเนินการฝึกอบรม 
6.2 การก าหนดหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยศึกษา รวบรวมขอมูล คือ การศึกษา 

เก็บ รวบรวม ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ ศักยภาพ, ประเด็นปญหาการด าเนินงานดานอาคารและสภาพแวดลอม หรือ ประเด็นปญหา
ส าคัญของการด าเนินงานดานอาคารและสภาพแวดลอม เปนตน 

๖.๓ จัดท า เนื้อหาวิชา /ความรู คือ การจัดท าเนื้อหาวิชา (Content) ความรู ตามหลักสูตร/เรื่อง/ 
หัวขอที่ก าหนด  

6.4 จัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีและระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
๖.5 ประสานงานวิทยากร ประธานเปิดการฝึกอบรมและจัดหาสถานที่ท่ีฝึกอบรม  
๖.6 จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร/ประธาน/หน่วยงานผู้เข้าอบรม 
6.7 จัดท าเอกสารลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6.8 เตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากร และเตรียมอุปกรณ์สื่อที่ใช้ในการอบรม 
6.9 ด าเนินการฝึกอบรมตามระยะเวลาในแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ 
6.10 ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ หลังจากด าเนินการพัฒนาแลว และ สรุปผลการด าเนินการ

ให้กับผู้บริหารหน่วยงานทราบ 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1. มีกำรก ำหนดหลักสูตร

   1) มีการประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดหลักสูตร ✓

   2)จุดประสงค์ของการเรียน ✓

   3) จัดท าเน้ือหาหลักสูตรตามความต้องการของผู้รับบริการ ✓

   4) ก าหนดแผนการฝึกอบรม ✓

   5)รูปแบบการเรียนการสอน ✓

   6) ประสานวิทยากร ✓

   7) มีการแจ้งแผน ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก ✓

2. กำรจัดอบรมตำมหลักสูตร
   1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม ✓

      2) เอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม ✓

➢  3) อุปกรณ์ ส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ ✓

3 กำรวัดประเมินผล
      -มีการทดสอบกระบวนการเรียน ✓

     -มีการทดสอบรายละเอียดเน้ือหา ✓

     - มีการวัดผลก่อน-หลัง ✓

ช่ือผู้ประเมิน   นายประมวล    วะราหะ
ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
วันท่ี 28 มกราคม 2564

แบบสอบถำม
กำรให้องค์ควำมรู้ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการอ านวยการก่อสร้าง  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

กลุ่มงานอาคารและสภาพแวดล้อม 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน กระบวนการอ านวยการก่อสร้าง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 1  ฉบับที่ 01 
วันที่ประกาศใช้  5 ตุลาคม 2563 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

...............................................................................      
(นายประมวล  วะราหะ) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

ทบทวนโดย 

............................................................................... 
(นายทศพงษ์  ตรีเนตร) 

หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม 

อนุมัติโดย 

  ............................................................................... 
(นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการอ านวยการก่อสร้าง  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๑. วัตถุประสงค์ 
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6  ใช้เป็นแนวทางใน

การประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน                   
มีความถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้รับบริการ โดยมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลักของกองแบบแผน 
 

2. ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

ข้อก าหนดของกระบวนการ/
จุดควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

  
 
 

รับหนังสือ ธุรการ 

2 
 
 

30 นาที 

พิจารณา 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มฯ 

3  
15 นาที 

 
พิจารณา หัวหน้ากลุ่มฯ 

4  
15 นาที 

วางแผนปฏิบัติงาน 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

5  
15 นาที 

 
แจ้งหน่วยงานผู้ขอรับบริการ ผู้รับผิดชอบ 

6 30 นาที 
 

 
ขออนุมัติ ผู้รับผิดชอบ 

7  
5400 นาที 
 

ด าเนินการควบคุมงานก่อสร้าง
และให้ค าปรึกษาผู้รับจ้าง 

ผู้รับผิดชอบ 

8 
 

480 นาที 
 
 
 

จัดท าข้อสรุป รายงานผลการ
ด าเนินการพร้อมรายละเอียดให้

ผู้รับบริการทราบ 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 รวม 5985 นาที   
 

 

รับหนังสือจากหน่วยงาน
ผู้รับบริการ 

 

พิจารณาค าขอ 

พิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดแผนเข้าควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

แจ้งให้หน่วยงานผู้
ขอรับบริการทราบ 

จัดท าหนังสือขออนุมัติเข้าด าเนินการ 

เข้าด าเนินการควบคุมงาน 

จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการควบคุมงานให้ผอ.รพ.

และผอ.หน่วยงานทราบ 

ไม่ผา่น 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการอ านวยการก่อสร้าง  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

3. ขอบเขต 
การอ านวยการก่อสร้างด้านอาคารและสภาพแวดล้อม เริ่มจากผู้รับบริการร้องขอให้หน่วยงานร่วม

อ านวยการก่อสร้าง ควบคุมงาน แล้วจึงด าเนินการเสนอต่อผู้บริหารของโรงพยาบาลและผู้บริหารหน่วยงาน
ทราบ ตามระยะเวลาก่อสร้าง 

 

4. ความรับผิดชอบ 
4.1 หัวหน้ากลุ่ม 

มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาค าขอของหน่วยงานผู้ขอรับบริการ 
4.2 ผู้รับผิดชอบงาน (ผู้ที่เข้าด าเนินงาน) 

มีบทบาทหน้าที่ในการ จัดเตรียมเอกสาร/เครื่องมือ , เข้าด าเนินการ , ให้ค าปรึกษากับผู้
รับจ้าง, น าเสนอผลการด าเนินการให้กับผู้อ านวยการฯและหน่วยงานผู้ขอรับบริการ และหน้าที่อ่ืนๆตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

๕. ค าจ ากัดความ(หรือค านิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง) 
5.1 การก่อสร้าง หมายถึง การสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารข้ึนใหม่และหมายความรวมถึง การดัดแปลง 

รื้อถอน ปรับปรุง ติดตั้ง ต่อเติม อาคารหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
 

 5.2 การควบคุม หมายถึง การด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
การเตรียมการ ระหว่างการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน ว่าการด าเนินการนั้น ถูกต้องเป็นไปตามค าสั่ง 
แบบก่อสร้าง แผนงาน หรือตามข้อก าหนดของสัญญา หรือไม่ การบันทึกรายงาน การปฏิบัติงานรายวัน อาจมี
ปัญหา สามารถสั่งด าเนินการเพ่ือแก้ไขหรือหารือต่อผู้มีอ านาจพิจารณาสั่งการได้ทันท่วงที 

๕.3 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้ว่าจ้างให้รับผิดชอบการ
ก ากับควบคุมดูแล งานตามสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง การก่อสร้างอาคารสามารถสั่งการ ให้ค าแนะน าได้ตาม
ขอบเขตของ อ านาจที่มี ท าหน้าที่ในการก ากับและ/หรือการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดตามแต่ช่วงส าคัญของงาน
เพ่ือให้การก่อสร้างถูกต้องตามข้อก าหนดของสัญญา ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๖.1 รับหนังสือที่ส่งมาจากผู้ขอรับบริการโดยผ่านขั้นตอนตามล าดับขั้น ผู้อ านวยการลงนาม ผ่าน

หัวหน้ากลุ่มมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบเพ่ือให้ไปด าเนินการต่อ 
6.2 พิจารณาค าขอตรวจสอบค าร้องขอโดยพิจารณาจากหนังสือ หากเป็นหนังสือจากหน่วยงานนอก

สังกัด หรือ นอกเขตความรับผิดชอบ และเรื่องที่ขอสนับสนุนไม่อยู่ในขอบเขตของงาน ท าการแจ้งตอบปฏิเสธ
กลับไปยังผู้ขอรับบริการ ในส่วนของผู้ขอรับบริการที่อยู่ในขอบข่ายให้บริการได้ จะด าเนินการโดยก าหนดแผน
ในการให้บริการต่อไป 

6.3 พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ พิจารณา ตรวจสอบ เรื่องที่ผู้ขอรับบริการขอรับการสนับสนุน 
ขอบเขตของงาน ช่วงระยะเวลา ที่ต้องการ แล้วพิจารณามอบหมายให้ผู้ปฏิบัติ หรือเข้าร่วมปฏิบัติด้วยกัน 

6.4 ก าหนดแผนการเข้าด าเนินการควบคุมงานก่อสร้าง ก าหนดช่วงเวลาที่จะเข้าด าเนินการ 
๖.5 แจ้งให้หน่วยงานผู้ขอรับบริการทราบ ประสานผู้ขอรับบริการ เพ่ือแจ้ง วันเวลาที่จะเข้า

ด าเนินการ จ านวนทีมงานที่จะเข้าด าเนินการ และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ิมน ามาประกอบการเตรียม
เอกสารและเครื่องมือปฏิบัติงานกรณี ไม่ผ่านการพิจารณา จากหัวหน้ากลุ่ม จะแจ้งเหตุผลของการไม่ผ่าน
ให้กับผู้ขอรับบริการได้รับทราบ 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการอ านวยการก่อสร้าง  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๖.6 จัดท าหนังสือขออนุมัติไปด าเนินการ โดยจะจัดท าเป็นหนังสือขออนุมัติไปดาเนินการให้กับสถาน
บริการพร้อมทั้งหนังสือส่งตัว เจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารขออนุมัติการใช้รถยนต์ โดยผ่าน
ตามล าดับขั้น หัวหน้างาน, หัวหน้ากลุ่มเพื่อให้ผู้อานวยการลงนามรับทราบในหนังสือดังกล่าว 

๖.7 เข้าด าเนินการชี้แจงให้กับผู้รับบริการทราบ และวางแผนการท างานและระยะเวลาก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

๖.8 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการให้กับผู้ขอรับบริการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์ จัดส่งให้กับผู้ขอรับบริการ โดยผ่านทางหัวหน้ากลุ่มไปยังผู้อ านวยการ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

6.9 สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร สรุปผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการ โดยระบุถึงสถานที่ที่ไปปฏิบัติ , 
ปัญหา , อุปสรรค, วิธีการแก้ไข ผ่านทางหัวหน้ากลุ่ม เพ่ือให้ผู้อ านวยการรับทราบ 

 

๗. เอกสารที่เกี่ยวข้อง(กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ) 
7.1 มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 
7.2 คู่มือรายการกากับการควบคุมงานก่อสร้างให้มีมาตรฐาน พ.ศ. 2557 
7.3 คู่มือการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2558 

 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1.มีการตรวจสอบเอกสาร รายละเอียดของข้อมูล
    - สัญญาจ้าง ✓

    - ช่ือสัญญาจ้าง ✓

    - สถานท่ีก่อสร้าง ✓

    - สัญญาจ้างเลขท่ี ✓

    - เร่ิมสัญญาจ้าง ✓

 - ส้ินสุดสัญญาจ้าง ✓

    - ระยะเวลาก่อสร้าง ✓

    - จ านวนงวดงาน ✓

    - ราคาก่อสร้าง ✓

2.มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบท่ีมีความรู้ในวิชาชีพ
   - มีเอกสารในการแต่งต้ังให้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ✓

3.มีการจัดท าเอกสาร หลักฐานสรุปผลการด าเนินงาน
   - รายงานความคืบหน้าของแต่ละงวดงานต่อผู้บริหาร ✓

      - สรุปการด าเนินงานในภาพรวมของงานก่อสร้าง ✓

ช่ือผู้ประเมิน   นายประมวล    วะราหะ
ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
วันท่ี 28 มกราคม 2564

แบบสอบถำม
กำรอ ำนวยกำรก่อสร้ำง


