
กองแบบแผน 

ปลอดภยั สมประโยชน์ 

 องค์กรหลกัด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

คุณภาพ ได้มาตรฐาน 
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หน่วยบริการ 

Outsource  

 ปรับโครงสร้าง/ปรับการท างาน  

Road Map  ปฏิรูปกองแบบแผน 

ออกแบบ 
อ านวยการ  

แผน
แม่บท 



กลุ่มก ากบัมาตรฐานอาคาร 
และสภาพแวดล้อม ที ่1-4 

กองแบบแผน 
ผูอ้  านวยการกองแบบแผน (อ านวยการสูง) 

ผงัการบริหารราชการกองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กลุ่มแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มพฒันาการออกแบบ 

และนวตักรรม 
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 ปรับโครงสร้าง  

ใช้เทคโนโลย ี              ใช้มาตรฐาน           ใช้ Partnership            ใช้เครือข่าย                                 

1. งานบริหารธุรการและสารบรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารการใชง้บประมาณ การเงิน
และบญัชี  
4. งานควบคุมภายใน 
5. งานพสัดุ  งานดูแลอาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
6. งานบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสมัพนัธ์ 
7. งานประสานการก่อสร้าง 
8. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
9. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1. อ านวยการ และควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง
ดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้มสาธารณสุขใหไ้ด้
มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายท่ีก าหนด  
2. ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล           
ดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้มสาธารณสุข  
3. ใหค้  าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ  
4. พฒันาขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย     
ดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้มสาธารณสุข  
5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1. จดัท าแผนปฏิบติัราชการ ระยะยาว   
ระยะสั้น และจดัท าค ารับรองการปฏิบติั
ราชการ 
2. จดัท าแผนค าของบประมาณ 
3. ก ากบั ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบติังาน     
ตามแผนปฏิบติัราชการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ  ค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
4. งานพฒันาองคก์าร 
5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  

1. พฒันาการออกแบบและนวตักรรมดา้นอาคาร
และสภาพแวดลอ้มสาธารณสุข  
2. พฒันาเกณฑ ์มาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดลอ้มสาธารณสุข  
3. พฒันาแผนแม่บทดา้นอาคารและ
สภาพแวดลอ้มสาธารณสุข  
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พฒันา และถ่ายทอด     
องคค์วามรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยีดา้นอาคารและ
สภาพแวดลอ้มสาธารณสุข  
5. ใหค้  าปรึกษาดา้นการออกแบบและนวตักรรม  
6. ประสานความร่วมมือวิชาการดา้นอาคารและ
สภาพแวดลอ้มสาธารณสุขกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  
7. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

  
  
  



กลุ่มก ากบัมาตรฐานอาคาร 
และสภาพแวดล้อม ที่ 2 

พื้นท่ีเขตสุขภาพ  เขต 4, 6, 9 
 
เขต 4 พื้นท่ีจงัหวดั ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา  
สระบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  นครนายก  
นนทบุรี 
 
เขต 6 พื้นท่ีจงัหวดั ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  
สระแกว้  สมุทรปราการ  จนัทบุรี  ชลบุรี  ตราด  
ระยอง 
 
เขต 9  พื้นท่ีจงัหวดั  ชยัภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย ์ 
สุรินทร์ 
 
พื้นท่ีในกระทรวงสาธารณสุข และ กทม. 
 

กลุ่มก ากบัมาตรฐานอาคาร 
และสภาพแวดล้อม ที่ 1 

พื้นท่ีเขตสุขภาพ  เขต 1,2,3 
 
เขต 1 พื้นท่ีจงัหวดั เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
 
 
เขต 2 พื้นท่ีจงัหวดั ตาก พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  
สุโขทยั  อุตรดิตถ ์
 
 
เขต 3 พื้นท่ีจงัหวดั ชยันาท ก าแพงเพชร พิจิตร  
นครสวรรค ์ อุทยัธานี 
 
พื้นท่ีในกระทรวงสาธารณสุข และ กทม. 

ผงัเขตพืน้ที่รับผดิชอบ  กลุ่มก ากบัมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ที่ 1 - 4 

โครงสร้างกองแบบแผน 

กลุ่มก ากบัมาตรฐานอาคาร 
และสภาพแวดล้อม ที่ 3 

พื้นท่ีเขตสุขภาพ  เขต 7, 8, 10 
 
เขต 7 พื้นท่ีจงัหวดั กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  
มหาสารคาม  ร้อยเอด็ 
 
 
เขต 8  พื้นท่ีจงัหวดั  บึงกาฬ  เลย  หนองคาย  
หนองบวัล าภู  อุดรธานี  นครพนม  สกลนคร 
 
เขต 10 พื้นท่ีจงัหวดั  มุกดาหาร  ยโสธร  ศรีสะเกษ  
อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 
 
 
พื้นท่ีในกระทรวงสาธารณสุข และ กทม. 
 

กลุ่มก ากบัมาตรฐานอาคาร 
และสภาพแวดล้อม ที่ 4 

พื้นท่ีเขตสุขภาพ  เขต 5, 11, 12 
 
เขต 5 พื้นท่ีจงัหวดั  กาญจนบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  
สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขนัธ์  เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร 
 
เขต 11  พื้นท่ีจงัหวดั  ชุมพร  นครศรีธรรมราช        
สุราษฎร์ธานี  กระบ่ี  พงังา  ภูเกต็  ระนอง 
 
เขต 12  พื้นท่ีจงัหวดั  พทัลุง  ตรัง  นราธิวาส  
ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตูล 
 
 
พื้นท่ีในกระทรวงสาธารณสุข และ กทม. 
 



1 
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 ปรับการท างาน  



ด าเนินการจัดท าแผนแม่บททีส่อดคล้องกบั SERVICE  PLAN  ให้กบัโรงพยาบาล 
โดย ปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการในระดับ A ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
ระดับ S,M1 (จ านวน 62 แห่ง) ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี  

Collaboration 

ก าหนดนโยบาย ทศิทางการพฒันาโรงพยาบาล ให้สอดคล้อง 
พร้อมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลโรงพยาบาลส าหรับการจัดท า MASTER  PLAN 

การของบประมาณก่อสร้างควรขอให้สอดคล้องกบั MASTER  PLAN 
และเพดานงบประมาณทีค่าดว่าจะได้รับในแต่ละปี 

เร่งด าเนินการออกแบบ/พฒันาแบบก่อสร้างพร้อมทั้งจัดท าบัญชีแบบก่อสร้าง  
วสัดุผลติภัณฑ์ก่อสร้าง โดยแบ่งกลุ่มให้เหมาะสมกบัขนาดและ FUNCTION การใช้งาน 

ส าหรับโรงพยาบาลแต่ละระดับ ครอบคลุมสอดคล้อง MASTER  PLAN 

SERVICE  PLAN  
เขตสุขภาพ/สสจ./รพ.  

MASTER  PLAN  กองแบบแผน  

BUILDING LIST  
เขตสุขภาพ/สสจ./รพ./กบรส.  

แบบก่อสร้าง  
กองแบบแผน 



ไม่เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย 

แต่งตั้งคณะท างาน 

คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

ส ารวจขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัท า
แผนแม่บท 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

ออกแบบและจดัท า 

จดัส่งแผนแม่บท 
ให้กลุ่มเป้าหมาย 

เสนอ
คณะกรรมการ
สายวิชาชีพ 

น าเสนอ 
แบบร่าง 
แผนแม่บท 

จดัท าแผนแม่บท 

น าผลการด าเนินการจดัท า 
แผนแม่บทเสนอผูบ้ริหาร 



รายการ จ านวน (แห่ง) ด าเนินการแล้ว (แห่ง) คงเหลือ 

A  โรงพยาบาลศูนย ์ 33 17 16 

S  โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 48 25 23 

M 1  โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก 35 20 15 

M 2  โรงพยาบาลชุมชนระดบัแม่ข่าย 88 18 70 

F 1  โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 77 10 67 

F 2  โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 516 13 503 

F 3  โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 99 2 97 

รวม 896 105 791 

รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     11        แห่ง 
รพ.สมเด็จพระยพุราช                    21        แห่ง 

รวม 137 แห่ง 

ข้อมูลการด าเนินการจัดท าแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 



BUILDING LIST 

1 

SERVICE PLAN  

MASTER PLAN  

เขตสุขภาพ/สสจ./รพ. 

กองแบบแผน 

เขตสุขภาพ/สสจ./รพ./กบรส. 

แบบก่อสร้าง  กองแบบแผน 



2 

งบประมาณไม่สอดคล้อง 

มกีารปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง 

ไม่สามารถสนับสนุนโรงพยาบาลได้ทนั 

แบบก่อสร้างไม่ทนัสมยั 



รพ.แจง้ความประสงค/์
จดัส่งขอ้มูล 

กองแบบแผนประสาน รพ. 

กองแบบแผนด าเนินการเอง Subcontract รพ. จา้งเอกชน 

ปรับปรุงแบบ ออกแบบใหม่ ออกแบบ 

 
กองแบบแผนตรวจรับแบบ

BOQ,งวดงาน-งวดเงิน 
 

BOQ,งวดงาน-งวดเงิน 

กองแบบแผนส่งมอบ
แบบก่อสร้างให้ รพ. 

กองแบบแผนร่วมจดัท า TOR 

กองแบบแผนแจง้ผลผา่น  
E-mail ให้รพ.ทราบ 

กองแบบแผนตรวจรับแบบ, 
BOQ,งวดงาน-งวดเงิน 

ร่วมกบั รพ.  

 
BOQ,งวดงาน-งวดเงิน 

 

2 



กรณีรพ.จา้งเอกชน 

รพ.แจง้ความประสงค/์
จดัส่งขอ้มูล 

กองแบบแผนประสาน รพ. 

กองแบบแผน 
ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 

รพ. จา้งเอกชน 

 
กองแบบแผนด าเนินการ

ปรับปรุงแบบ/ออกแบบใหม่ 
  

กองแบบแผนและรพ. 
ร่วมพิจารณาแบบร่าง 

 

กองแบบแผนส่งมอบ
แบบก่อสร้างให้ รพ. 

กองแบบแผนร่วมจดัท า TOR 

กองแบบแผนปรับปรุงแบบ
หลงัการพิจารณา 

กองแบบแผนตรวจรับแบบ, 
BOQ,งวดงาน-งวดเงิน 

ร่วมกบั รพ.  

2 



2 

จดัตั้งกลุ่มพฒันาการออกแบบ 
และนวตักรรม 

ปรับปรุงแบบก่อสร้าง 



แบบก่อสร้างมาตรฐาน ปรับปรุงแบบก่อสร้าง 

ออกแบบก่อสร้างใหม่ 

Outsource  
กองแบบแผนควบคุม
ก ากบัมาตรฐาน 

ก.พ. 62 ม.ีค.-ส.ค. 62 

เขตสุขภาพส่ง  
BUILDING LIST  
โดยผ่านการส ารวจ 
ความต้องการแบบ

ก่อสร้างตาม 
SERVICE  PLAN  
ของโรงพยาบาล  

กองแบบแผน 
ร่วมกบั 

โรงพยาบาล 
หารือเพ่ือคัดเลือก

แบบ 
ทีเ่หมาะสม 

กองแบบแผน
ด าเนินการ 

ปรับแบบและจัดท า
รายการประกอบแบบ  
พร้อมประมาณราคา

ค่าก่อสร้าง 
ก่อนการตั้งค าขอ
งบประมาณ 

หมายเหตุ : แนวทางส าหรับการของบประมาณ 2564 
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ม.ิย.- ก.ค. 62 ส.ค.-ธ.ค. 62 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2562  
            เพ่ือการจดัเตรียมแบบก่อสร้างในการด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ  

แนวทางด าเนินการเตรียมแบบก่อสร้าง 

กองแบบแผนร่วมกบัโรงพยาบาล
ประเมิน และปรับแบบก่อสร้าง 

ให้ตรงกบัความต้องการ  

กองแบบแผนด าเนินการปรับแบบ  
และจัดท ารายการประกอบแบบ 
พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

เพ่ือขอแก้ไขแบบก่อสร้างและสัญญาหลงัลงนาม 

2563 

2 



ม.ค.- ก.พ. 62 ม.ีค.-ส.ค. 62 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2562  
            เพ่ือการจดัเตรียมแบบก่อสร้างในการจดัท าค าของบประมาณประจ าปี   

แนวทางด าเนินการเตรียมแบบก่อสร้างเพ่ือของบประมาณ 

เขตสุขภาพส่ง BUILDING  LIST 
โดยผ่านการส ารวจความต้องการ

แบบก่อสร้างตาม  
SERVICE  PLAN ของโรงพยาบาล  

กองแบบแผนร่วมกบัโรงพยาบาล
หารือ 

เพ่ือคัดเลือกแบบทีเ่หมาะสม 

กองแบบแผนด าเนินการ 
ปรับแบบและจัดท ารายการประกอบแบบ 

พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
ก่อนการตั้งค าของบประมาณ 

เดิม 

ก.ค. 62 
กบรส.ส่งข้อมูลงบลงทุน 

ให้กองแบบแผน  

ก.ย. 62 
กองแบบแผนด าเนินการ /

ส่งกลบัให้ กบรส. 

2564 

2 



ก.ย. 62 ต.ค.-พ.ย. 62 ธ.ค. 62-ส.ค. 63 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 
            เพ่ือการจดัเตรียมแบบก่อสร้างในการจดัท าค าของบประมาณประจ าปี  

ออกแบบใหม่ 
100% 

ปรับปรุงแบบ 

แนวทางด าเนินการเตรียมแบบก่อสร้างเพ่ือของบประมาณ 

เขตสุขภาพส่ง  
BUILDING  LIST  
โดยผ่านการส ารวจ 

ความต้องการแบบก่อสร้าง
ตาม SERVICE  PLAN  

ของโรงพยาบาล  

กองแบบแผน 
ร่วมกบั 

โรงพยาบาล 
หารือเพ่ือคัดเลือกแบบ 

ทีเ่หมาะสม 

กองแบบแผนด าเนินการ 
ปรับแบบและ 

จัดท ารายการประกอบแบบ  
พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
ก่อนการตั้งค าของบประมาณ 

2565 

2 



 
 

 สบส.เขตด าเนินการงานอาคารพกัอาศัย 
อาคารสนับสนุน และอาคารของโรงพยาบาลระดบั F1,F2 และ F3 

 
 

ทบทวน VENDER LIST ทุก 3 เดือน 

3 

กองแบบแผนด าเนินการเฉพาะงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 
ที่เกีย่วกบัการรักษาพยาบาล 

มีระบบประกอบอาคารยุ่งยาก ซับซ้อน 
4 ภาค 



แกไ้ข/เพิ่มเติม แกไ้ข/เพิ่มเติม 

กองแบบแผนประชาสมัพนัธ์
ให้ผูอ้อกแบบ/ผูผ้ลิตมีความ
ประสงคเ์สนอผลิตภณัฑ ์

กองแบบแผนรวบรวมขอ้มูล 

เผยแพร่ผา่น 
ช่องทางต่างๆ 

เสนอรายช่ือ
วสัดุ  ผลิตภณัฑ์
ใหก้รมสบส. 

กองแบบแผนประชาสมัพนัธ์
ให้ผูอ้อกแบบ/ผูผ้ลิตมีความ
ประสงคเ์สนอผลิตภณัฑ ์

เผยแพร่ผา่น 
ช่องทางต่างๆ 

คณะกรรมการ
ภายใน  

ร่วมภายนอก
พิจารณา 

กองแบบแผนรวบรวมขอ้มูล 

หมวด 6 หมวด 3 

3 



จดัท ามาตรฐานห้องความเส่ียงสูง 
ER , OR , LR , ICU , ฟอกไต  

4 

นวตักรรม ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
ตามแนวทาง GREEN & CLEAN  HOSPITAL 



  

        หน่วยบริการ 

กองแบบแผนร่วมกบักองกฎหมาย 
จัดท ารายละเอยีดขอจัดตั้งเป็นหน่วยบริการ 

ให้กระทรวงสาธารณสุขพจิารณา 

 
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนพเิศษแก่บุคลากรของหน่วยบริการที่ให้บริการ 
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
เพ่ือการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการทีต่อบสนองให้ทัน 
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
เพ่ือเป็นค่าบริการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
ทีเ่ป็นบริการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
 

1. 

  
2. 

3. 

4. 



สรุปการปฏิรูปทีส่ าคญั 

1. จัดตั้งกลุ่มพฒันาการออกแบบและ
นวตักรรมเพ่ือปรับปรุง พฒันาแบบก่อสร้าง
ให้สอดคล้องกบั SERVICE PLAN  
และความต้องการของโรงพยาบาล 
2. ปรับ TIME  LINE การด าเนินงาน 
3. กระจายงานลง สบส.เขต 
4. ทบทวน VENDER LIST ทุก 3 เดือน 
5. ขอจัดตั้งเป็นหน่วยบริการ 

 
1. จัดท า SERVICE PLAN 
2. จัดท า BUILDING LIST 
3. ปรับ TIME  LINE  
การด าเนินงานให้สอดคล้อง 
  

ส านักงานปลดั 
กระทรวงสาธารณสุข 

มส่ีวนร่วมในการปรับปรุง  
พฒันาแบบและออกแบบก่อสร้าง  

กองแบบแผน โรงพยาบาล 



ตวัอย่าง 
ผงัแม่บท 

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  จังหวดัสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลระยอง  จังหวดัระยอง 



ตวัอย่างผลงาน 

 ต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ
สมรรถนะสูง 

 อาคารผู้ป่วยในเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 

 อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน  300 เตียง  อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง 

อาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และศูนย์หัวใจ 10 ช้ัน 




