
 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง

กําหนดชองทางการรับฟงขอมูล 15 นาที

ขาวสาร

กําหนดเกณฑหรือเงื่อนไข 15 นาที

ที่สามารถออกปฏิบัติงานไดทัน

ทวงที

สามารถเขาพื้นที่ไดภายใน 60 นาที

 24 ชั่วโมง

ทําความเขาใจกับทีมงานให 480 นาที

ตรงกัน มอบหมายงานอยา

ซ้ําซอนและตองชัดเจน 

ครอบคลุมปญหาสําคัญ

กระบวนงานตอบโตภาวะฉุกเฉินดานอาคารฯ

ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหงานตอบโตภาวะฉุกเฉินดานอาคารฯ 

                     ในพื้นที่รับผิดชอบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวดเร็ว ทันทวงที

ระยะเวลา

1. ติดตามและรับฟงขาวสาร
การเกิดสาธารณภัยภายใน

พ้ืนท่ี

2. ประเมินผลกระทบตาม
เง่ือนไขการออกปฏิบัติงาน

3. เขาพ้ืนท่ี ท่ีไดรับผลกระทบ
ประเมินความเสียหายและ

รายงาน

๔. ประชุมทีมงานจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาท่ีไดรับ

ผลกระทบ และมอบหมาย
ความรับผิดชอบ

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร
นายอนิวรรตน มีจันทร



ดําเนินการตามลําดับความ 30 นาที

สําคัญตามแผนงานที่กําหนด

ประชุมและสรุปความกาวหนา 15 นาที

ในทีมงานทุกวัน

ประชุมและสรุปการแกไข 15 นาที

ฟนฟูที่ไดทําไปภายใน 3 วัน

รวมเวลาทั้งหมด 630 นาที

๕. แกไขปญหา หรือ ฟนฟู
อาคารท่ีไดรับผลกระทบ
ตามลําดับความสําคัญ

6. สรุปรายงานผลกระทบและ
การแกไขฟนฟูทุกวัน

๗. สรุปรายงานผลกระทบและ
การแกไขฟนฟูทุกรายการเม่ือ

เสร็จส้ินภารกิจ

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร
นายอนิวรรตน มีจันทร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร



 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง

กลุม มฐ.อาคารฯ ทําหนังสือ 15 นาที

แจงเวียน

รวบรวมรายชื่อและจํานวนเพื่อ 60 นาที

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

ยื่นขออนุมัติโครงการพรอม 60 นาที

แผนปฏิบัติการ

1. การออกปฏิบัติงานตาม 2,400 นาที

แผนปฏิบัติการ

2. การอานและบันทึกพิกัด

ลงตารางจัดเก็บ

1. การนําขอมูลที่จัดเก็บมาลง 4,800 นาที

จัดทําผังบริเวณ

2. การตรวจสอบตําแหนง มุม 

และระยะ รวมถึงสิ่งปลูกสราง

ที่มีอยูจริง

ระยะเวลา

กระบวนงานสํารวจขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทําผังแมบท

กลุมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอม ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหงานสํารวจขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทําผังแมบทแกโรงพยาบาล ภายในพื้นที่

เขตสุขภาพที่ 2  ไดรับการจัดทําผังบริเวณใหเปนปจจุบัน พรอมนําไปใชในการจัดทําผังแมบทตอไป

1. ทําหนังสือแจงเวียน รพ.
เพ่ือสอบถามความตองการ

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

2. รวบรวมความตองการและ
จัดลําดับความสําคัญกอน-หลัง

3. ขออนุมัตจิัดทําโครงการ
และแผนปฏิบัติการ

๔. ดําเนินการสํารวจขอมูล
และจัดทําผังบริเวณตาม

แผนปฏิบัติการ

๕. นําขอมูลจากการสํารวจ    
มาจัดทําผังบริเวณตามหลัก

วิชาการ

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายอนิวรรตน มีจันทร

นายอนิวรรตน มีจันทร



ทําหนังสือจัดสงผังบริเวณที่ 15 นาที

เปนปจจุบันใหโรงพยาบาล

สรุปผลการปฏิบัติงานตาม 60 นาที

แผนปฏิบัติการ

รวมเวลาทั้งหมด 7,410 นาที

7. รวบรวมผังบริเวณท้ังหมด
นํามารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป

6. สงมอบผังบริเวณท่ีเปน
ปจจุบันใหแก รพ.

นายอนิวรรตน มีจันทร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร



 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง

พิจารณาหนังสือโดยทันที 10 นาที

เมื่อรับหนังสือ

ตอบรับหรือปฏิเสธ ภายใน 5 30 นาที

วันทําการ

ตองมีการชี้แจงเพื่อสงมอบพื้นที่ 120 นาที

ทําความเขาใจสัญญารวมถึง

แบบรูปที่กําหนด รวมถึงแจง

มาตรฐานตางๆที่ใชขณะดําเนิน

การกอสราง

กระบวนงานอํานวยการกอสราง

กลุมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอม ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหงานอํานวยการกอสราง ภายในหนวยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว พรอมใชงาน

ระยะเวลา

1. พิจารณาหนังสือขอความ
อนุเคราะหผูควบคุมงาน

กอสราง

2. ตอบรับหรือปฏิเสธหนังสือ
ขอความอนุเคราะห

3. ประชุมรวมกับกรรมการ
ตรวจรับการจางในวันแรกของ

การสงมอบพ้ืนท่ีกอสราง

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายอนิวรรตน มีจันทร



1. ตรวจสอบงวดงานกับงาน ตามงวด

ที่ทําออกมา รวมถึงตรวจสอบ งานระบุ

มาตรฐานการกอสรางที่ดี

2. สั่งปรับปรุงแกไข หากไมตรง

แบบรูปในสัญญา หรือไมเปน

ไปตามมาตรฐานที่ดี

1. ตรวจสอบงวดงานกับงาน ตามงวด

ที่ทําออกมา รวมถึงตรวจสอบ งานระบุ

มาตรฐานการกอสรางที่ดี

2. สั่งปรับปรุงแกไขหากไม

ตรงแบบรูปในสัญญา หรือไม

เปนไปตามมาตรฐานที่ดี

1.สงรายงานสรุปผลการควบคุม ตามงวด

การกอสรางประจําวัน งานระบุ

2.เมื่อกรรมการตรวจรับการ

จางมาตรวจ ใหความรวมมือ

นําชี้จุดสําคัญตางๆ ตามงวดงาน

4. ตรวจสอบ
การดําเนินงาน
ตามแบบรูปและ

สัญญา

ตรวจสอบ
การขอสง
งวดงาน

ส่ังปรับปรุง
แกไข

5. แจงคณะกรรมการตรวจ
รับการจางตรวจรับตามแบบ
รูปและสัญญา/จนท.พัสดุ

เสร็จตรง
ตามงวด

เสร็จไมตรง
ตามงวด

งาน

เรงรัดการ
กอสราง

ไมสอดคลอง

สอดคลอง

เสร็จตรง
ตามงวด

นายอนิวรรตน มีจันทร

นายอนิวรรตน มีจันทร

นายอนิวรรตน มีจันทร



ทําสรุปผลรายงานผลการปฏิบัติ ตามงวด

งานควบคุมการกอสรางใหทัน งานระบุ
ในวันที่กรรมการตรวจรับงาน

งวดสุดทาย

รวมเวลาทั้งหมด ตามงวด

งานระบุ

6. ทํารายงานสรุปการ
ควบคุมงานกอสรางในงาน

งวดสุดทาย

นายอนิวรรตน มีจันทร



ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ภายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเที่ยงตรง                     

 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง

ประชุมกอนชวงเวลาเยี่ยม 180 นาที

ประเมินไมนอยกวา 45 วัน

จัดทําใหเสร็จสิ้นภายหลัง 3,360 นาที

การประชุมไมเกิน 1 สัปดาห

ทบทวนมาตรฐานใหเขาใจและ 480 นาที

ใชดุลพินิจประเมินอยาง

เหมาะสม

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล 2,400 นาที

ที่ประเมินใหถูกตอง

กระบวนงานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคารฯ

กลุมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอม ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหงานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคารสถานพยาบาลภาครัฐ 

นาเชื่อถือ

ระยะเวลา

1. ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ

2. จัดทําแผนและวิธีการ            
เย่ียมประเมิน

3. เขาพ้ืนท่ีหรือตรวจประเมิน
ตามวัน เวลา

๔. สรุปผลการตรวจประเมิน
รายโรงพยาบาล

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร



สรุปผลและจัดสงใหทัน 30 นาที

กําหนดเวลา

การใชดุลพินิจใหถูกตองและ 15 นาที

อยูบนหลักเกณฑที่กําหนด

รวมเวลาทั้งหมด 6,465 นาที

๕. สงผลสรุปการตรวจ
ประเมินใหแกคณะกรรมการ

ประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ

6. รับรองผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร



 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1. นําขอมูลยอนหลังอยางนอย 15 นาที

3 ป มาวิเคราะห

2. มีเครื่องมือชวยในการจัด

เก็บประวัติผลการประเมินและ

ชวยวิเคราะห

พิจารณาศักยภาพในการสงเสริม 15 นาที

เพื่อกําหนดเนื้อหาวิธีการ
สงเสริมไดอยางเหมาะสม

เขียนโครงการและคําของบ 60 นาที

ประมาณใหเพียงพอ ทันเวลา

 มอบหมายบุคคลผูรับผิดชอบ 480 นาที

ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการ

กระบวนงานใหความรูและคําแนะนําดานอาคาร

กลุมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอม ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหงานใหความรูและคําแนะนําดานอาคารและสภาพแวดลอม

ภายในพื้นที่รับผิดชอบ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดเต็มที่

ระยะเวลา

1. นําผลการประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

ดานอาคารฯ มาวิเคราะหและ
สรุปจุดแข็ง - จุดออน                       

ของสถานพยาบาลโดยรวม

2. นําจุดออน มากําหนดลําดับ
ความสําคัญเพ่ือสงเสริมพัฒนา

3. จัดทําโครงการสงเสริม
มาตรฐานดานอาคารฯ พรอม

แผนปฏิบัติการประจําป

๔. เตรียมขอมูลและส่ือท่ีจะใช
ในการสงเสริมความรู

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร



จัดกิจกรรมใหเปนไปตามแผน 30 นาที

 ประเมินความเขาใจในทุกครั้ง 15 นาที

สรุปผลใหทันกอนสิ้นปงบประมาณ 480 นาที

รวมเวลาทั้งหมด 1,095 นาที

๕.เขาพ้ืนท่ีเปาหมาย หรือจัด
กิจกรรมสงเสริมผานระบบ

ออนไลน

6. ประเมินผลการสงเสริม โดย
ใชแบบประเมินท่ีสรางไว

7. สรุปผลการสงเสริม
มาตรฐานอาคารฯ ประจําป

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร



 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง

กลุม มฐ.อาคารฯ พิจารณา 15 นาที

หนังสือตามภารกิจที่รับผิดชอบ

กําหนดวัน เวลาที่ไมทับซอน 15 นาที

กับงานในพื้นที่อื่น

เตรียมขอมูลประกอบคําแนะนํา 60 นาที

ใหพรอม

ใหคําแนะนําบนพื้นฐานความรู 480 นาที

ทางวิชาการที่ถูกตองและอยูใน

ทิศทางเดียวกัน

กระบวนงานประสานความรวมมือดานอาคารและสภาพแวดลอม

กลุมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอม ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหงานประสานความรวมมือดานอาคารและสภาพแวดลอม ภายในพื้นที่

เขตสุขภาพที่ 2 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันตอความตองการ

ระยะเวลา

1. รับและพิจารณาหนังสือ
ขอความอนุเคราะห

2. ตอบรับการอนุเคราะห แจง
วันเวลาเขาพ้ืนท่ี

3. เขาพ้ืนท่ีตามวัน เวลา

๔. ใหคําแนะนําตามเรื่องท่ีขอ
มาตามหนังสือและอ่ืนๆท่ี

เกี่ยวของ

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร



สรุปใหอยูในขอบเขตที่ไดแนะนํา 30 นาที

ไปแลว

ประเมินความเขาใจ หรืองาน 15 นาที

ควรมีเพิ่มเติมหรือไม

รวมเวลาทั้งหมด 615 นาที

๕. สรุปประเด็นคําแนะนําและ
สอบถามเพ่ือทบทวนความ

เขาใจใหตรงกัน

6. ติดตามหรือนัดหมาย
เพ่ิมเติมหากจําเปน

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร

นายภิเศก ศักด์ิเพ็ชร
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