ยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2560-2564
(ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2559)

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

หน้ำ 1

วิสัยทัศน์ สภากาชาดไทย
สภำกำชำดไทย เป็ นองค์กรสำธำรณกุศลระดับชำติ
เป็ นที่พ่ งึ ของประชำชนและดำเนินกำรเพื่อมนุษยธรรม
ตำมหลักกำรกำชำดสำกล เป็ นองค์กรที่มีลกั ษณะเป็ นพลวัต
และนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำ สู่ ควำมเป็ นเลิศ
และเป็ นไปตำมคติทศั น์ของสภำกำชำดไทย คือ กำรบรรเทำทุกข์
บำรุ งสุ ข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

หน้ำ 2

พันธกิจสภากาชาดไทย
1. กำรบริ กำรทำงกำรแพทย์และสุ ขภำพอนำมัย
2. กำรบรรเทำทุกข์ผปู ้ ระสบภัย
3. กำรบริ กำรโลหิ ต
4. กำรส่ งเสริ มคุณภำพชีวิต

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

หน้ำ 3

ยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
กำรบริ กำรทำงกำรแพทย์ และสำธำรณสุ ข
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
กำรพัฒนำและขยำยบริ กำรโลหิ ต ผลิตภัณฑ์จำกพลำสมำและ
เซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดโลหิ ต
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
กำรช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
กำรพัฒนำและส่ งเสริ มคุณภำพชีวติ ของประชำชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
กำรพัฒนำระบบอำสำสมัครแบบบูรณำกำร
ยุทธศาสตร์ ที่ 6
กำรพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเชิงรุ ก
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

หน้ำ 4

ยุทธศาสตร์ เป้ าหมายการให้ บริการ ผลผลิต
ตัวชี้วดั หน่ วยงานเจ้ าภาพ
และหน่ วยงานร่ วมรับผิดชอบ

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

หน้ำ 5

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข
เป้ าหมายการให้ บริการที่ 1 การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขทีไ่ ด้ มาตรฐาน
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

1. จำนวนประชำชนเข้ำถึงบริ กำรทำงกำรแพทย์ของสภำกำชำดไทยทั้งระดับตติยภูมิ
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิซ่ ึ งกระจำยอยูท่ วั่ ภูมิภำคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตำมมำตรฐำน
หรื อแนวทำงที่ได้รับกำรยอมรับ
2. จำนวนของชีววัตถุและยำปรำศจำกเชื้อซึ่ งได้มำตรฐำนสำกล (GMP) ที่ผลิตโดย
สภำกำชำดไทย
3. จำนวนดวงตำของผูป้ ่ วยได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ยนประจกตำตำมมำตรฐำนสำกล
4. จำนวนผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยอวัยวะตำมมำตรฐำนสำกล
5. จำนวนพยำบำลที่สภำกำชำดไทยผลิตสอบใบประกอบวิชำชีพผ่ำนในกำรสอบ
ครั้งแรก
6. จำนวนแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำง และแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงต่อยอด ที่
สำเร็ จกำรศึกษำจำกสภำกำชำดไทย และเป็ นไปตำมมำตรฐำนของหลักสู ตรและ
สภำวิชำชีพ

คน
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ขวด
ดวง
รำย
คน
คน

หน้ำ 6

ผลผลิตที่ 1

กำรบริ กำรรักษำพยำบำล ฟื้ นฟูสภำพ สร้ำงเสริ มสุ ขภำพและป้ องกันโรคให้ผปู ้ ่ วย และ
ประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำย รวมทั้งผูด้ อ้ ยโอกำส

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
- โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรี รำชำ
- วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย
- ศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์
- ศูนย์เวชศำสตร์ ฟ้ื นฟู
- สถำนเสำวภำ
- สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทกั ษ์
- สำนักงำนอำสำกำชำด
ตัวชี้วดั
1. จำนวนผูร้ ับบริ กำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุ ขทั้งหมด
2. จำนวนผูร้ ับบริ กำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุ ขที่เป็ นผูด้ อ้ ยโอกำส
3. ระยะเวลำกำรให้บริ กำรผูป้ ่ วยนอก (Total Service time)
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรี รำชำ
4. จำนวนผูป้ ่ วยหรื อประชำชนที่ได้รับประโยชน์จำกผลงำนวิจยั หรื อนวัตกรรมด้ำนกำรแพทย์
หรื อสำธำรณสุ ขของสภำกำชำดไทย
5. จำนวนผูป้ ่ วยโรคซับซ้อนที่ได้รับกำรส่ งต่อมำรักษำที่โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
6. จำนวนผูป้ ่ วยต่ำงชำติที่โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ให้กำรอนุเครำะห์บริ กำร
7. ร้อยละของบุคลำกรทุกจุดบริ กำรผูป้ ่ วยนอกมีอธั ยำศัยสุ ภำพยิม้ แย้มแจ่มใสเป็ นปกติซ่ ึ ง
ตรวจโดยผูป้ ระเมินจำกภำยนอก
8. ร้อยละของจุดบริ กำรผูป้ ่ วยนอกมีเจ้ำหน้ำที่หรื ออำสำสมัครที่รับผิดชอบบริ กำรช่วยเหลือ
แนะนำในกำรรับบริ กำรอย่ำงน้อยจุดละ 1 คนทุกจุดบริ กำรผูป้ ่ วยนอกซึ่ งผ่ำนกำรอบรมตำม
หลักสู ตรที่กำหนดและมีคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนที่ชดั เจน
9. จำนวนผลงำนวิจยั หรื อนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ให้บริ กำรแก่ผปู ้ ่ วยหรื อประชำชน
10. จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบตั รหรื อสิ ทธิบตั ร
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

หน่ วยนับ
รำย
รำย
ชัว่ โมง
รำย
รำย
รำย
ร้อยละ
ร้อยละ

ชิ้น
ชิ้น
หน้ำ 7

ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

11. จำนวนผูร้ ับกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพและป้ องกันโรค (primary / secondary
prevention) ในกลุ่มโรคเรื้ อรังสำคัญ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด
สมอง เมตำบอลิกซินโดรม
11. โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ และโรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ
ศรี รำชำผ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำน HA
13. โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรี รำชำ ได้รับเลือกเป็ นสถำนพยำบำลในดวงใจ
ตำมมำตรฐำนของสำนักงำนประกันสังคม

คน

ผ่ำน
ผ่ำน

ผลผลิตที่ 2
กำรบริ กำรชี ววัตถุและยำปรำศจำกเชื้อมีปริ มำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผูป้ ่ วย และ
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- สถำนเสำวภำ

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

จำนวนเซรุ่ มแก้พิษงู
จำนวนเซรุ่ มป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้ำที่ผลิตจำกเลือดม้ำ (ERIG)
จำนวนวัคซีน BCG
จำนวนวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้ำ
ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถำนเสำวภำ ได้มำตรฐำนกระบวนกำรผลิตระดับ
สำกล (GMP)

ขวด (10 ซีซี)
ขวด (5 ซีซี)
ขวด (1 ซีซี)
ขวด (0.5 ซีซี)
ร้อยละ
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หน้ำ 8

ผลผลิตที่ 3

ผูป้ ่ วยได้รับกำรเปลี่ยนกระจกตำ ปลูกถ่ำยอวัยวะและเนื้อเยือ่ จำกศูนย์ดวงตำสภำกำชำดไทย
และศูนย์รับบริ จำคอวัยวะสภำกำชำดไทย ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- ศูนย์ดวงตำ
- ศูนย์รับบริ จำคอวัยวะ
- สำนักงำนบริ หำรกิจกำรเหล่ำกำชำด
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

1. จำนวนดวงตำบริ จำคที่จดั เก็บทั้งหมด
2. จำนวนดวงตำของผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ยนกระจกตำตำมมำตรฐำนสำกล
3. จำนวนดวงตำที่พร้อมจัดสรรแก่ผปู ้ ่ วยกระจกตำพิกำร
4. จำนวนผูแ้ สดงควำมจำนงบริ จำคดวงตำ
5. จำนวนเนื้อเยือ่ หุ ม้ รกที่จดั เตรี ยมเพื่อใช้รักษำโรคผิวดวงตำและผิวกระจกตำ
6. จำนวนผูป้ ่ วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ
7. จำนวนอวัยวะที่ให้บริ กำรผูป้ ่ วย
8. จำนวนผูป้ ่ วยที่ได้รับบริ กำรเนื้อเยื่อ
9. จำนวนเนื้อเยือ่ ที่ให้บริ กำรแก่ผปู ้ ่ วย
10. จำนวนผูแ้ สดงควำมจำนงบริ จำคอวัยวะและเนื้ อเยือ่

ดวง
ดวง
ดวง
คน
ชิ้น
รำย
ชิ้น
รำย
ชิ้น
คน
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หน้ำ 9

ผลผลิตที่ 4

พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต พยำบำลเฉพำะทำง และผูช้ ่วยพยำบำล

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

1. จำนวนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
1.1 พยำบำลศำสตรบัณฑิต
1.2 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต
1.2 พยำบำลเฉพำะทำง
1.3 ผูช้ ่วยพยำบำล
2. ร้อยละของบุคลำกรสำขำพยำบำลศำสตร์ ที่ สำเร็ จกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ ก ำหนด
ในหลักสู ตร
3. กำรผลิ ต บุ ค ลำกรสำขำพยำบำลศำสตร์ ผ่ำนเกณฑ์ ม ำตรฐำนกำรประเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของชำติและเกณฑ์กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ของสภำกำรพยำบำล

คน

ผลผลิตที่ 5

ร้อยละ

ผ่ำน

แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำง และบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุ ข

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
- โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรี รำชำ
- ศูนย์เวชศำสตร์ ฟ้ื นฟู
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

1. จำนวนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงได้แก่แพทย์ประจำบ้ำน
(Resident) และแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงต่อยอด(Fellow)
2. จำนวนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำแพทยศำสตรบัณฑิตที่สภำกำชำดไทยร่ วมผลิต
3. ร้อยละของแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงและบุคลำกรทำงกำรแพทย์
ที่จบตำมระยะเวลำที่กำหนดในหลักสู ตรเทียบกับทั้งหมด

คน

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

รำย
ร้อยละ

หน้ำ 10

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์ จากพลาสมาและเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต
เป้ าหมายการให้ บริการที่ 2 ผู้รับบริการได้ รับโลหิต ส่ วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์ จากพลาสมา และเซลล์ต้น
กาเนิดเม็ดโลหิตทีม่ ีคุณภาพได้ มาตรฐานสากล และเพียงพอเพื่อการรักษา
ตัวชี้วดั
โลหิตและส่ วนประกอบโลหิต
1. ร้อยละของโลหิ ตที่จดั หำโดยสภำกำชำดไทย เทียบกับควำมต้องกำรของ
ผูป้ ่ วยทั้งประเทศ
2. ร้อยละของโลหิ ตซึ่ งให้กบั ผูป้ ่ วยทั้งประเทศได้รับกำรตรวจคุณภำพโลหิ ต
ด้วยวิธีมำตรฐำนสู งสุ ดระดับสำกล (ชีววิทยำระดับโมเลกุล)
ผลิตภัณฑ์ จากพลาสมา
3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์จำกพลำสมำที่ผลิตโดยสภำกำชำดไทยเทียบกับควำม
ต้องกำรของประเทศ
เซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต
4. จำนวนผูข้ ้ ึนทะเบียนสะสมเป็ นผูบ้ ริ จำคเซลล์ตน้ กำเนิ ดเม็ดโลหิ ตในแต่ละปี
ที่ได้รับกำรตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขำวตำมมำตรฐำนสำกล

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

หน่ วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

รำย
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ผลผลิตที่ 6
โลหิ ต ส่ วนประกอบโลหิ ตและผลิตภัณฑ์จำกพลำสมำ มีปริ มำณเพียงพอสำหรับผูป้ ่ วยทั้ง
ประเทศ และมีคุณภำพได้ตำมมำตรฐำนสำกล
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- ศูนย์บริ กำรโลหิ ตแห่งชำติ
- สำนักงำนบริ หำรกิจกำรเหล่ำกำชำด
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

1. จำนวนโลหิตที่จดั หำโดยสภำกำชำดไทย
2. จำนวนภำคบริ กำรโลหิ ตแห่งชำติที่ให้บริ กำรครบวงจร
3. จำนวนโลหิ ตซึ่ งให้กบั ผูป้ ่ วยทั้งประเทศได้รับกำรตรวจคุณภำพโลหิตด้วย
วิธีมำตรฐำนสู งสุ ดระดับสำกล (ชีววิทยำระดับโมเลกุล)
4. จำนวนเซรุ่ มป้ องกันโรคตับอักเสบชนิด บี (HBIG)
5. จำนวนเซรุ่ มป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้ำที่ผลิตจำกเลือดคน (HRIG)
6. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษำผูป้ ่ วยโลหิ ตไหลไม่หยุด
(HTFDC / Cryo แห้ง)
7. จำนวนชนิดของผลิตภัณฑ์จำกพลำสมำที่ผลิตตำมกระบวนกำร
มำตรฐำนสำกล (GMP)
8. จำนวน Human albumin 20%
9. จำนวนผูข้ ้ ึนทะเบียนรำยใหม่เป็ นผูบ้ ริ จำคเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดโลหิ ตที่
ได้รับกำรตรวจแอนติเจนบนเม็ดโลหิ ตขำว
10. กำรบริ กำรเซลล์ตน้ กำเนิดเม็ดโลหิ ตได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
(WMDA และ FACT)

ยูนิต
ภำค (สะสม)
ยูนิต

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

ขวด
ขวด
ขวด
ชนิด
ขวด
รำย
ได้รับกำรรับรอง
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การช่ วยเหลือผู้ประสบภัย
เป้ าหมายการให้ บริการที่ 3 การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้ อมรับภัยพิบัติ
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

1. จำนวนผูป้ ระสบภัยได้รับควำมช่วยเหลือจำกสภำกำชำดไทย อย่ำงครบวงจรตำม
เกณฑ์กำรประเมินของสภำกำชำดไทย
2. ชุมชนมีควำมพร้อมรับภัยพิบตั ิตำมเกณฑ์ของสภำกำชำดไทย โดยกำรมีส่วนร่ วม
ของชุมชน (หมู่บำ้ นชุมชนในเมือง และโรงเรี ยน) ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็ นชุมชน
ต้นแบบ (ปี ละ 1 ชุมชน)

รำย

ผลผลิตที่ 7

ชุมชน

สภำกำชำดไทยสำมำรถเข้ำถึงผูป้ ระสบภัยและให้บริ กำรได้อย่ำงรวดเร็ ว

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- สำนักงำนบรรเทำทุกข์ และประชำนำมัยพิทกั ษ์
- สำนักงำนบริ หำรกิจกำรเหล่ำกำชำด
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

1. จำนวนครั้งที่สภำกำชำดไทย ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทุกประเภท
2. จำนวนผูป้ ระสบภัยทั้งหมดที่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกสภำกำชำดไทย
3. จำนวนผูป้ ระสบภัยที่ได้รับอำหำรและน้ ำดื่มอย่ำงรวดเร็ วภำยในระยะเวลำ 4 ชัว่ โมงตำมเกณฑ์

ครั้ง
รำย
รำย

4. จำนวนผูป้ ระสบภัยที่ได้รับบริ กำรด้ำนปฐมพยำบำลสื่ อสำร/หรื อสื บหำญำติจำกเต็นท์
บรรเทำทุกข์ของสภำกำชำดไทยอย่ำงรวดเร็ วภำยในระยะเวลำ 4 ชัว่ โมง ตำมเกณฑ์
5. จำนวนผูป้ ระสบภัยที่ได้รับ ชุ ดธำรน้ ำใจ อย่ำงรวดเร็ วภำยในระยะเวลำ 6 ชัว่ โมงตำมเกณฑ์

รำย

6. ชุมชนมีควำมพร้อมรับภัยพิบตั ิตำมเกณฑ์ของสภำกำชำดไทย โดยกำรมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน (หมู่บำ้ น ชุมชนในเมือง และโรงเรี ยน)
7. ประชำชนมีควำมพร้อมรับภัยพิบตั ิตำมเกณฑ์ของสภำกำชำดไทย โดยกำรมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน (หมู่บำ้ น ชุมชนในเมือง และโรงเรี ยน)
8. ชุมชนมีควำมพร้อมรับภัยพิบตั ิตำมเกณฑ์ของสภำกำชำดไทย โดยกำรมีส่วนร่ วมของชุมชน
(หมู่บำ้ น ชุมชนในเมือง และโรงเรี ยน) ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็ นชุมชนต้นแบบ (ปี ละ 1 ชุมชน)

ชุมชน

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

รำย

รำย
ชุมชน
(สะสม)
หน้ำ 13

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาและส่ งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน
เป้ าหมายการให้ บริการที่ 4 การส่ งเสริมคุณภาพชี วติ
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

1. จำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผูส้ ู งอำยุ เด็ก เยำวชน และผูด้ อ้ ยโอกำสที่มีคุณภำพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึนตำมต้นแบบของสภำกำชำดไทย

คน

ผลผลิตที่ 8

คุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึนของผูส้ ู งอำยุ เด็กและเยำวชนที่ดอ้ ยโอกำสตำมต้นแบบ
ของสภำกำชำดไทย

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำดไทย
- โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรี รำชำ
- วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย
- ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำล และสุ ขภำพอนำมัย
- สำนักงำนกลำง
- สำนักงำนบรรเทำทุกข์ และประชำนำมัยพิทกั ษ์
- สำนักงำนบริ หำรกิจกำรเหล่ำกำชำด
- สำนักงำนยุวกำชำด
- สำนักงำนอำสำกำชำด
ตัวชี้วดั
1.
2.
3.
4.

จำนวนต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
จำนวนชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ตำมต้นแบบของสภำกำชำดไทย
จำนวนผูท้ ี่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ตำมต้นแบบของสภำกำชำดไทย
จำนวนผูไ้ ด้รับบริ กำรแว่นสำยตำ โดยศูนย์จกั ษุมำตร

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

หน่ วยนับ
ต้นแบบ
ชุมชน
รำย
รำย

หน้ำ 14

ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

5. จำนวนนักเรี ยนในชนบท ที่ได้รับกำรตรวจสำยตำ โรคตำ และได้รับบริ กำร
แว่นสำยตำที่มีคุณภำพโดยจักษุแพทย์หรื อผูผ้ ำ่ นกำรอบรมตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ
6. ร้อยละนักเรี ยนในชนบทที่ได้รับบริ กำรแว่นสำยตำที่มีคุณภำพภำยในหนึ่งวัน
โดยจักษุแพทย์หรื อผูผ้ ำ่ นกำรอบรมตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

รำย

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

ร้อยละ

หน้ำ 15

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
เป้ าหมายการให้ บริการ 5 สภากาชาดไทยเป็ นองค์ กรผู้นาด้ านอาสาสมัครของประเทศ
ตัวชี้วดั
1. จำนวนอำสำสมัครที่ข้ ึนทะเบียนในระบบอำสำสมัครของสภำกำชำดไทย
2. จำนวนครั้งที่อำสำสมัครของสภำกำชำดไทยออกปฏิบตั ิงำนให้กบั สภำกำชำดไทย
3. จำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบตั ิงำนของอำสำสมัครสภำกำชำดไทย
ผลผลิตที่ 9

หน่ วยนับ
คน
ครั้ง
รำย

ระบบบริ หำรจัดกำรอำสำสมัครแบบบูรณำกำร

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- สำนักงำนบริ หำรกิจกำรเหล่ำกำชำด
- สำนักงำนยุวกำชำด
- สำนักงำนอำสำกำชำด
- สำนักงำนบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
ตัวชี้วดั
1. จำนวนครั้งที่อำสำสมัครของสภำกำชำดไทยออกปฏิบตั ิงำนให้กบั
สภำกำชำดไทย
2. ร้อยละของอำสำสมัครที่ร่วมกิจกรรมตำมพันธกิจของสภำกำชำดไทย
อย่ำงน้อย 10 ชัว่ โมงต่อปี เทียบกับอำสำสมัครทั้งหมดที่ข้ ึนทะเบียนไว้
3. จำนวนรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของอำสำสมัครทุกประเภท
4. จำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบตั ิงำนของอำสำสมัคร
สภำกำชำดไทย
5. จำนวนอำสำสมัครของสภำกำชำดไทยที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชู เกียรติตำม
เกณฑ์ของสภำกำชำดไทย
6. จำนวนอำสำสมัครที่ข้ ึนทะเบียนในระบบอำสำสมัครของสภำกำชำดไทย

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

หน่ วยนับ

หมายเหตุ

ครั้ง

ตอบนโยบำยข้อ 1,8

ร้อยละ

ฉบับ/ชิ้น
รำย

ตัวชี้วดั เดิมใน
ผลผลิตที่ 11
(ยุทธศำสตร์ 54-58)
ตอบนโยบำยข้อ 6
-

คน

ตอบนโยบำยข้อ 6

คน

ตอบนโยบำยข้อ 3

หน้ำ 16

ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

หมายเหตุ

7. จำนวนอำสำสมัครสภำกำชำดไทยที่ผำ่ นกำรอบรมด้ำนต่ำงๆ ตำมเกณฑ์
ของสภำกำชำดไทย และมีควำมรู ้ควำมสำมำรถตำมหลักสู ตรพื้นฐำนรวมถึง
หลักกำรกำชำดและกฎหมำยมนุษยธรรม

คน

8. มีระบบฐำนข้อมูลกลำงที่รวบรวมอำสำสมัครสภำกำชำดไทยทุกประเภท
และพร้อมดำเนินกำรในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ระบบ

9. จำนวนครั้งที่อำสำสมัครของสภำกำชำดไทยร่ วมปฏิบตั ิงำนกับองค์กำร
หรื ออำสำสมัครอื่น
10. มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรอำสำสมัครของสภำกำชำดไทย
11. จำนวนบุคลำกรของสภำกำชำดไทยที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีจิตอำสำ
ที่เป็ นประโยชน์แก่ประชำชน สังคม และประเทศชำติ

ครั้ง

ตอบนโยบำยข้อ 4
ตัวชี้วดั เดิมใน
ผลผลิตที่ 11
(ยุทธศำสตร์ 54-58)
ตัวชี้วดั เดิมใน
ผลผลิตที่ 11
(ยุทธศำสตร์ 54-58)
ตอบนโยบำยข้อ 2

มีระบบ
รำย

ตอบนโยบำยข้อ 5,7
ตอบนโยบำยข้อ 9

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
เป้ าหมายการให้ บริการที่ 6 มีการบริหารจัดการทรัพยากรทีม่ ีประสิ ทธิภาพโปร่ งใสเป็ นมาตรฐานเดียวกันและ
สามารถสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายด้ วยข้ อมูลทีถ่ ูกต้ องครบถ้ วน เชื่ อถือได้ และทันเวลา
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของหน่วยงำนในสภำกำชำดไทยที่ใช้ระบบบริ หำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ
กำรบัญชี กำรเงินกำรคลัง แผนและติดตำมประเมินผลเป็ นระบบเดียวกัน เทียบกับ
หน่วยงำนทั้งหมด
2. ร้ อยละของควำมพึ งพอใจของหน่ วยงำนในสภำกำชำดไทยต่ อกำรบริ กำรด้ำน
บุ คลำกร กำรเงิ น กำรคลัง เทคโนโลยีสำรสนเทศ บริ กำรยำนพำหนะ และด้ำน
ยุทธศำสตร์ และแผน ไม่ ต่ ำกว่ำค่ ำเป้ ำหมำยที่ ก ำหนด (โดยผูป้ ระเมิ นควำมพึ ง
พอใจอิสระจำกภำยนอก)
ผลผลิตที่ 10

หน่ วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัยและเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรบริ กำร
ของสภำกำชำดไทย

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

1. ร้อยละของหน่วยงำนในสภำกำชำดไทยที่มีกำรดำเนินงำนด้ำน ICT ตำมแผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรสภำกำชำดไทย
2. ร้ อ ยละของบุ ค ลำกรสภำกำชำดไทยที่ ท ำงำนเกี่ ย วกับ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรบริ กำรหลักของหน่วยงำนมีควำมรู ้ควำมสำมำรถผ่ำนเกณฑ์
ที่กำหนด

ร้อยละ

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

ร้อยละ
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ผลผลิตที่ 11

ระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิภำพ

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนบริ หำร
- สำนักงำนบริ หำรทรัพยำกรบุคล
- สำนักงำนกำรคลัง
- สำนักงำนกลำง
- สำนักงำนตรวจสอบ
- สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน
- สำนักงำนจัดหำรำยได้
- ฝ่ ำยบริ หำรงำนทัว่ ไป สำนักงำนบริ หำร
- สำนักงำนบริ หำรระบบกำยภำพ
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

ร้อยละของหน่วยงำนที่มีระบบกำรบัญชี กำรเงินกำรคลังที่ได้มำตรฐำนสำกล
ร้อยละของเหล่ำกำชำดจังหวัดที่มีระบบกำรบัญชีกำรเงินกำรคลังที่ได้มำตรฐำนสำกล
ระยะเวลำที่งบกำรเงินของสภำกำชำดไทยแล้วเสร็ จหลังจำกสิ้ นงวดบัญชี
จำนวนเงินรำยได้ที่สำนักงำนจัดหำได้ (ตัวชี้วดั ใหม่ ปี 62)
ตัวชี้วดั เดิม ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรจัดหำรำยได้ (หน่วย : ร้อยละ)
5. ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของผูบ้ ริ จำครำยใหม่ในฐำนข้อมูลสำนักงำนจัดหำรำยได้ (ตัวชี้วดั ใหม่ ปี 62)
ตัวชี้วดั เดิม ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล (หน่วย : ร้อยละ)
6. จำนวนรำยได้จำกกำรจัดกำรทรัพย์สิน
7. อัตรำผลตอบแทนจำกกำรบริ หำรเงินลงทุนสู งกว่ำอัตรำเฉลี่ยของเงินฝำกประจำ ประเภท
1 ปี บวกร้อยละ 1.0
8. ร้อยละของกำรลำออกของบุคลำกรสภำกำชำดไทย
บุคลำกรสำยกำรรักษำพยำบำล
บุคลำกรสำยงำนอื่น
9. จำนวนคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคลที่ใช้เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
10. ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรดำเนิ นงำนยุทธศำสตร์ และแผนเป็ นไปตำมที่สภำกำชำดไทย
กำหนด
11. ร้อยละของควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรสำหรับบริ กำรยำนพำหนะ

ร้อยละ
ร้อยละ
วัน
ล้ำนบำท

1.
2.
3.
4.

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ร้อยละ

เรื่ อง
ร้อยละ
ร้อยละ
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ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

12. จำนวนข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ด้ำนกำรพัสดุ กำรเงิน กำรบัญชี กำรคลัง
บุคลำกร และกำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรควบคุมงำน ด้ำนอำคำรสถำนที่ และระบบ
สำธำรณูปโภค ที่ได้รับกำรจัดทำหรื อแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลดขั้นตอนกำรทำงำน
13. จำนวนหน่วยงำนของสภำกำชำดไทย ที่ได้รับกำรเข้ำปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมเกณฑ์ที่
กำหนด
14. จำนวนเหล่ำกำชำดจังหวัด ที่ได้รับกำรเข้ำปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมเกณฑ์ที่กำหนด
15. จำนวนข้อมูลอำคำรด้ำนสถำปั ตยกรรมมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอำคำรรองรับ
16. จำนวนผังแม่บทที่ใช้กำกับกำรใช้พ้นื ที่ของสภำกำชำดไทย
17. จำนวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิในกำรพัฒนำระบบกำยภำพที่ได้มำตรฐำนของ
สภำกำชำดไทย
18. จำนวนเกณฑ์มำตรฐำนสภำพกำยภำพของสภำกำชำดไทย
19. จำนวนข้อมูลอำคำรที่มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอำคำรรองรับ

เรื่ อง

ผลผลิตที่ 12

หน่วยงำน
แห่ง
อำคำร
ผัง
เรื่ อง
เรื่ อง
อำคำร

กำรสื่ อสำรและประชำสัมพันธ์ของสภำกำชำดไทยเข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำยทัว่ ถึง
และอย่ำงรวดเร็ ว

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- สำนักสำรนิเทศและสื่ อสำรองค์กร สำนักงำนบริ หำร
- สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงำนบริ หำร
- สำนักงำนกลำง
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

1. จำนวนประชำชนที่ ได้รับข้อมู ลข่ำวสำรและควำมรู ้ เกี่ ยวกับ สภำกำชำดไทย
ผ่ำนสื่ อสำธำรณะ ศูนย์รำชกำรุ ณย์เขำล้ำนและพิพิธภัณฑ์สภำกำชำดไทย
2. ร้อยละของบุคลำกรและอำสำสมัครของสภำกำชำดไทยมีควำมรู ้เกี่ยวกับ
สภำกำชำดไทยตำมเกณฑ์ที่กำหนด
3. จำนวนครั้งของกำรสื่ อสำรสำธำรณะที่เผยแพร่ ผลงำนที่เป็ นประโยชน์กบั
ประชำชน
4. ร้อยละของกำรดำเนิ นกิจกำรวิเทศสัมพันธ์ทำได้ตำมกำหนด

รำย

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
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