
1 

 

วิธีปฏิบัตงิานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารฯ 
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารฯ  ในพื้นที่รับผิดชอบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
รวดเร็ว ทันท่วงที 
งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารฯ มีขัน้ตอนการด าเนินงานทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ติดตามและรับฟังข่าวสารการเกิดสาธารณภัยภายในพื้นที่ 
    ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบติดตามและรับฟังข่าวสาร การเกิดสาธารณภัยภายในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยก าหนดช่องทางการรับฟังข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลกระทบตามเงื่อนไขการออกปฏิบัติงาน 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบก าหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไข ที่สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันท่วงท ี 

ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาท ี
 

ขั้นตอนที่ 3 เข้าพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบประเมินความเสียหายและรายงาน 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ เข้าพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องสามารถเข้าพ้ืนที่ได้ภายใน 24  

ชั่วโมง เพ่ือประเมินความเสียหาย และรายงานผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 60 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมทีมงานจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ได้รับผลกระทบ และ 
มอบหมายความรับผิดชอบ 

 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมทีมเพ่ือท าความเข้าใจกับทีมงาน มอบหมายงานเพ่ือ 
ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน และต้องชัดเจน ครอบคลุมปัญหาส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี
 

ขั้นตอนที่ 5 แก้ไขปัญหา หรือ ฟื้นฟูอาคารที่ได้รับผลกระทบตามล าดับความส าคัญ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตามล าดับความส าคัญ ตามแผนงานที่ก าหนด เพ่ือแก้ไข 

ปัญหาหรือ ฟ้ืนฟูอาคารที่ได้รับผลกระทบ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 30 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงานผลกระทบและการแก้ไขฟื้นฟูทุกวัน 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมประชุมและสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกวัน  

ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานผลกระทบและการแก้ไขฟื้นฟูทุกรายการเม่ือเสร็จสิ้นภารกิจ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบประชุมและสรุปการแก้ไขภายใน 3 วัน ระยะเวลาด าเนินการ 

ประมาณ 15 นาท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารฯ 
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารสถานพยาบาลภาครัฐ ตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ภายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเที่ยงตรง
น่าเชื่อถือ         
งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
    ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 180 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนและวิธีการเยี่ยมประเมิน 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมจัดท าแผนและวิธีการเยี่ยมประเมิน โดยจัดท าให้เสร็จสิ้น 

ภายหลังการประชุมไม่เกิน 1 สัปดาห์ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3,360 นาที 

 
ขั้นตอนที่ 3 เข้าพื้นที่หรือตรวจประเมินตามวัน เวลา 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ร่วมตรวจประเมิน โดยมีการทบทวนมาตรฐานให้เข้าใจ และใช้ 

ดุลพินิจประเมินอย่างเหมาะสม ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการตรวจประเมินรายโรงพยาบาล 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบสรุปผลการตรวจประเมินรายโรงพยาบาล ระยะเวลาด าเนินการ 

ประมาณ 2,400 นาที 
 

ขั้นตอนที่ 5 ส่งผลสรุปการตรวจประเมินให้แก่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ 

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ส่งผลสรุปการตรวจประเมินให้แก่คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน 
ระบบบริการสุขภาพ โดยด าเนินการส่งผลสรุปตามเวลาที่ก าหนด ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 30 นาท ี 

 
ขั้นตอนที่ 6 รับรองผลการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบรับรองผลการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยการ 

ใช้ดุลพินิจให้ถูกต้องและอยู่บนหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาที  
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วิธีปฏิบัตงิานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ภายในพื้นที่เขตสุขภาพ 
ที ่ 2 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ  
งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 รับและพิจารณาหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
    ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบรับและพิจารณาหนังสือขอความอนุเคราะห์ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
 ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ตอบรับการอนุเคราะห์ แจ้งวันเวลาเข้าพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบตอบรับการอนุเคราะห์ แจ้งวันเวลาเข้าพ้ืนที่ โดยก าหนด วัน เวลา  

ไม่ให้ทับซ้อนกับงานอ่ืน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาท ี
 

ขั้นตอนที่ 3 เข้าพื้นที่ตามวัน เวลา 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการเข้าพ้ืนที่ตามท่ีก าหนด โดยเตรียมข้อมูลประกอบ 

ค าแนะน าให้พร้อม ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 60 นาที  
 

ขั้นตอนที่ 4 ให้ค าแนะน าตามเรื่องท่ีขอมาตามหนังสือและอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ให้ค าแนะน าบนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการท่ีถูกต้อง และอยู่ใน 

ทิศทางเดียวกัน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที 
 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเด็นค าแนะน าและสอบถามเพื่อทบทวนความเข้าใจให้ตรงกัน 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ สรุปประเด็นค าแนะน า และสอบถามเพ่ือทบทวนความเข้าใจให้ 

ตรงกัน และสรุปให้อยู่ในขอบเขตที่ได้แนะน าไปแล้ว ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 30 นาท ี 

 
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามหรือนัดหมายเพิ่มเติมหากจ าเป็น 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ติดตามหรือนัดหมายเพ่ิมเติมหากจ าเป็น เพ่ือประเมิน 

ความเข้าใจ หรือเพ่ือประเมินว่าการด าเนินงานควรมีเพ่ิมเติมหรือไม่ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บทแก่โรงพยาบาล ภายในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 2  ได้รับการจัดท าผังบริเวณให้เป็นปัจจุบัน พร้อมน าไปใช้ในการจัดท าผังแม่บทต่อไป 
งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ท าหนังสือแจ้งเวียนโรงพยาบาลเพื่อสอบถามความต้องการ 
    ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ท าหนังสือถึงโรงพยาบาล
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือสอบถามความต้องกานการจัดท าผังแม่บท ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมความต้องการและจัดล าดับความส าคัญก่อน-หลัง 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบรวบรวมรายชื่อและจ านวนเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 60 นาท ี

 
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติจัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการ 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ยื่นขออนุมัติโครงการพร้อมแผนปฏิบัติการ  ระยะเวลาด าเนินการ 

ประมาณ 60 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลและจัดท าผังบริเวณตามแผนปฏิบัติการ 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบการด าเนินการส ารวจข้อมูล และจัดท าผังบริเวณ โดยออก      

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ และการอ่านและบันทึกพิกัดลงตารางจัดเก็บ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 
2,400 นาท ี
 

ขั้นตอนที่ 5 น าข้อมูลจากการส ารวจมาจัดท าผังบริเวณตามหลักวิชาการ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ น าข้อมูลจากการส ารวจที่จัดเก็บมาลงจัดท าผังบริเวณ โดย 

ตรวจสอบต าแหน่ง มุม และระยะ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่จริง ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 4,800 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งมอบผงับริเวณที่เป็นปัจจุบันให้แก่โรงพยาบาล 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบท าหนังสือจัดส่งผังบริเวณท่ีเป็นปัจจุบันให้โรงพยาบาล ระยะเวลา 

ด าเนินการประมาณ 15 นาที  
 

ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมผังบริเวณทั้งหมดน ามารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ระยะเวลาด าเนินการ 

ประมาณ 60 นาท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคาร 
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ภายในพื้นที่รับผิดชอบ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้เต็มท่ี 
งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคาร มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 น าผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารฯ มา
วิเคราะห์และสรุปจุดแข็ง - จุดอ่อนของสถานพยาบาลโดยรวม     

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี มาวิเคราะห์ โดยมีเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บประวัติผลการประเมินและช่วยวิเคราะห์ 
 ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 น าจุดอ่อน มาก าหนดล าดับความส าคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนา 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบพิจารณาศักยภาพในการส่งเสริม เพ่ือก าหนดเนื้อหาวิธีการส่งเสริม 

ได้อย่างเหมาะสม ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาที 
 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าโครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านอาคารฯ พร้อมแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 

 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ จัดท าโครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านอาคารฯ พร้อมแผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ีโดยจัดท าให้เพียงพอ และทันเวลา ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมข้อมูลและสื่อที่จะใช้ในการส่งเสริมความรู้ 
 ในขั้นตอนนี้มีการมอบหมายบุคคลผู้รับผิดชอบให้เหมาะสมกับเนื้อหา และวิธีการในการ 

ส่งเสริมความรู้ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที 
 

ขั้นตอนที่ 5 เข้าพื้นที่เป้าหมาย หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมผ่านระบบออนไลน์ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ เข้าพ้ืนที่เป้าหมาย หรือจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ ผ่านระบบ 

ออนไลน์ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 30 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการส่งเสริม โดยใช้แบบประเมินที่สร้างไว้ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบประเมินผลการส่งเสริม โดยใช้แบบประเมินที่สร้างไว้ 

ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 นาท ี 

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการส่งเสริมมาตรฐานอาคารฯ ประจ าปี 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ระยะเวลาด าเนินการ 

ประมาณ 480 นาท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานอ านวยการก่อสร้าง 
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานอ านวยการก่อสร้าง ภายในหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว พร้อมใช้งาน 
งานอ านวยการก่อสร้าง มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
    ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม พิจารณาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทันทีเม่ือได้รับหนังสือ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 10 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ตอบรับหรือปฏิเสธหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบตอบรับหรือปฏิเสธหนังสือภายใน 5 วันท าการ ระยะเวลา 

ด าเนินการประมาณ 30 นาที 
 

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมร่วมกับกรรมการตรวจรับการจ้างในวันแรกของการส่งมอบพื้นที่ 
ก่อสร้าง 

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ต้องมีการชี้แจงเพ่ือส่งมอบพื้นท่ี ท าความเข้าใจสัญญารวมถึงแบบรูป 
ที่ก าหนด และแจ้งมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้ขณะด าเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 120 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแบบรูปและสัญญา 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบงวดงานกับงานที่ท าออกมา รวมถึงตรวจสอบมาตรฐาน 

การก่อสร้างที่ดี หากไม่สอดคล้องสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบงวดงานกับงานที่ท าออกมา รวมถึง
ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี สั่งปรับปรุงแก้ไขหากไม่ตรงแบบรูปในสัญญา หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ด ีระยะเวลาด าเนินการประมาณ ตามที่งวดงานระบุ 
 

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตรวจรับตามแบบรูปและสัญญา/ 
เจ้าหน้าที่พัสด ุ

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ส่งรายงานสรุปผลการควบคุมการก่อสร้างประจ าวัน เมื่อกรรมการ 
ตรวจรับการจ้างมาตรวจ ให้ความร่วมมือน าชี้จุดส าคัญต่าง ๆ ตามงวดงาน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 

ตามท่ีงวดงานระบุ 
 
 

ขั้นตอนที่ 6 ท ารายงานสรุปการควบคุมงานก่อสร้างในงานงวดสุดท้าย 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบท าสรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน ควบคุมการก่อสร้างให้ทันใน 

วันที่กรรมการตรวจรับงานงวดสุดท้าย ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ตามท่ีงวดงานระบุ 


