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วสัิยทัศน์สภากาชาดไทย 

 
สภำกำชำดไทย เป็นองคก์รสำธำรณกุศลระดบัชำติ 

เป็นท่ีพึ่งของประชำชนและด ำเนินกำรเพื่อมนุษยธรรม 
ตำมหลกักำรกำชำดสำกล เป็นองคก์รท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตั
และนวตักรรม มีวิสัยทศัน์ท่ีจะกำ้วไปขำ้งหนำ้ สู่ควำมเป็นเลิศ
และเป็นไปตำมคติทศัน์ของสภำกำชำดไทย คือ กำรบรรเทำทุกข ์
บ ำรุงสุข บ ำบดัโรค ก ำจดัภยั เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
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พนัธกจิสภากาชาดไทย 

 
1. กำรบริกำรทำงกำรแพทยแ์ละสุขภำพอนำมยั 

2. กำรบรรเทำทุกขผ์ูป้ระสบภยั 

3. กำรบริกำรโลหิต 

4. กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย 
ปี พ.ศ. 2560-2564 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
กำรบริกำรทำงกำรแพทย ์และสำธำรณสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
กำรพฒันำและขยำยบริกำรโลหิต ผลิตภณัฑจ์ำกพลำสมำและ

เซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
กำรช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
กำรพฒันำและส่งเสริมคุณภำพชีวติของประชำชน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
กำรพฒันำระบบอำสำสมคัรแบบบูรณำกำร 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
กำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรแบบบูรณำกำรเชิงรุก 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลติ 
ตัวช้ีวดั หน่วยงานเจ้าภาพ  

และหน่วยงานร่วมรับผดิชอบ 
 



ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ หนำ้ 6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
 
เป้าหมายการให้บริการที ่1 การบริการและผลติบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐาน 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1.  จ  ำนวนประชำชนเขำ้ถึงบริกำรทำงกำรแพทยข์องสภำกำชำดไทยทั้งระดบัตติยภูมิ 
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิซ่ึงกระจำยอยูท่ ัว่ภูมิภำคและหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีตำมมำตรฐำน
หรือแนวทำงท่ีไดรั้บกำรยอมรับ 

คน 

2. จ ำนวนของชีววตัถุและยำปรำศจำกเช้ือซ่ึงไดม้ำตรฐำนสำกล (GMP) ท่ีผลิตโดย
สภำกำชำดไทย 

ขวด 

3. จ ำนวนดวงตำของผูป่้วยไดรั้บกำรผำ่ตดัเปล่ียนประจกตำตำมมำตรฐำนสำกล ดวง 
4. จ ำนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรปลูกถ่ำยอวยัวะตำมมำตรฐำนสำกล รำย 
5. จ ำนวนพยำบำลท่ีสภำกำชำดไทยผลิตสอบใบประกอบวชิำชีพผำ่นในกำรสอบ

คร้ังแรก 
คน 

6. จ ำนวนแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำง และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงต่อยอด ท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสภำกำชำดไทย  และเป็นไปตำมมำตรฐำนของหลกัสูตรและ
สภำวชิำชีพ 

คน 

 



ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ หนำ้ 7 
 

ผลผลติที ่1 กำรบริกำรรักษำพยำบำล ฟ้ืนฟูสภำพ สร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกนัโรคให้ผูป่้วย และ 
  ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งผูด้อ้ยโอกำส 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์  

- โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทว ีณ ศรีรำชำ 

- วทิยำลยัพยำบำลสภำกำชำดไทย 

- ศูนยว์จิยัโรคเอดส์ 

- ศูนยเ์วชศำสตร์ฟ้ืนฟู 

- สถำนเสำวภำ 

- ส ำนกังำนบรรเทำทุกขแ์ละประชำนำมยัพิทกัษ ์

- ส ำนกังำนอำสำกำชำด 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. จ ำนวนผูรั้บบริกำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขทั้งหมด  รำย 
2. จ ำนวนผูรั้บบริกำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขท่ีเป็นผูด้อ้ยโอกำส รำย 
3. ระยะเวลำกำรใหบ้ริกำรผูป่้วยนอก (Total Service time) 

 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
 โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทว ีณ ศรีรำชำ 

 
ชัว่โมง 

 
4. จ ำนวนผูป่้วยหรือประชำชนท่ีไดรั้บประโยชน์จำกผลงำนวจิยัหรือนวตักรรมดำ้นกำรแพทย์

หรือสำธำรณสุขของสภำกำชำดไทย 
รำย 

5. จ ำนวนผูป่้วยโรคซบัซอ้นท่ีไดรั้บกำรส่งต่อมำรักษำท่ีโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ รำย 

6. จ ำนวนผูป่้วยต่ำงชำติท่ีโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ใหก้ำรอนุเครำะห์บริกำร รำย 

7. ร้อยละของบุคลำกรทุกจุดบริกำรผูป่้วยนอกมีอธัยำศยัสุภำพยิม้แยม้แจ่มใสเป็นปกติซ่ึง
ตรวจโดยผูป้ระเมินจำกภำยนอก 

ร้อยละ 

8. ร้อยละของจุดบริกำรผูป่้วยนอกมีเจำ้หนำ้ท่ีหรืออำสำสมคัรท่ีรับผิดชอบบริกำรช่วยเหลือ
แนะน ำในกำรรับบริกำรอยำ่งนอ้ยจุดละ 1 คนทุกจุดบริกำรผูป่้วยนอกซ่ึงผำ่นกำรอบรมตำม
หลกัสูตรท่ีก ำหนดและมีคู่มือกำรปฏิบติังำนท่ีชดัเจน 

ร้อยละ 

9. จ ำนวนผลงำนวจิยัหรือนวตักรรมท่ีไดน้ ำไปใชใ้หบ้ริกำรแก่ผูป่้วยหรือประชำชน ช้ิน 
10. จ ำนวนนวตักรรมท่ีไดรั้บกำรจดอนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัร ช้ิน 
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ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

11. จ  ำนวนผูรั้บกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกนัโรค (primary / secondary    
      prevention) ในกลุ่มโรคเร้ือรังส ำคญั เช่น โรคหลอดเลือดหวัใจ หลอดเลือด 
      สมอง เมตำบอลิกซินโดรม 

คน 

11. โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ และโรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทว ีณ  
 ศรีรำชำผำ่นกำรรับรองตำมมำตรฐำน HA 

ผำ่น 

13. โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทว ีณ ศรีรำชำ  ไดรั้บเลือกเป็นสถำนพยำบำลในดวงใจ
ตำมมำตรฐำนของส ำนกังำนประกนัสังคม 

ผำ่น 

 
 
ผลผลติที ่2 กำรบริกำรชีววตัถุและยำปรำศจำกเช้ือมีปริมำณเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของผูป่้วย และ
ปลอดภยัตำมมำตรฐำนสำกล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- สถำนเสำวภำ 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. จ ำนวนเซรุ่มแกพ้ิษงู ขวด (10 ซีซี) 
2. จ ำนวนเซรุ่มป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ท่ีผลิตจำกเลือดมำ้ (ERIG) ขวด (5 ซีซี) 
3. จ ำนวนวคัซีน BCG  ขวด (1 ซีซี) 
4. จ ำนวนวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ ขวด (0.5 ซีซี) 
5. ร้อยละผลิตภณัฑข์องสถำนเสำวภำ ไดม้ำตรฐำนกระบวนกำรผลิตระดบั

สำกล (GMP) 
ร้อยละ 
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ผลผลติที ่3 ผูป่้วยไดรั้บกำรเปล่ียนกระจกตำ ปลูกถ่ำยอวยัวะและเน้ือเยือ่ จำกศูนยด์วงตำสภำกำชำดไทย 
 และศูนยรั์บบริจำคอวยัวะสภำกำชำดไทย ท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ศูนยด์วงตำ 

- ศูนยรั์บบริจำคอวยัวะ 

- ส ำนกังำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1.  จ  ำนวนดวงตำบริจำคท่ีจดัเก็บทั้งหมด ดวง 
2. จ ำนวนดวงตำของผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรผำ่ตดัเปล่ียนกระจกตำตำมมำตรฐำนสำกล ดวง 
3. จ ำนวนดวงตำท่ีพร้อมจดัสรรแก่ผูป่้วยกระจกตำพิกำร ดวง 
4. จ ำนวนผูแ้สดงควำมจ ำนงบริจำคดวงตำ คน 
5. จ ำนวนเน้ือเยือ่หุม้รกท่ีจดัเตรียมเพื่อใชรั้กษำโรคผวิดวงตำและผวิกระจกตำ ช้ิน 
6. จ ำนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บกำรปลูกถ่ำยอวยัวะ รำย 
7. จ ำนวนอวยัวะท่ีใหบ้ริกำรผูป่้วย ช้ิน 
8. จ ำนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บบริกำรเน้ือเยื่อ รำย 
9. จ ำนวนเน้ือเยือ่ท่ีใหบ้ริกำรแก่ผูป่้วย ช้ิน 
10. จ ำนวนผูแ้สดงควำมจ ำนงบริจำคอวยัวะและเน้ือเยือ่ คน 
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ผลผลติที ่4 พยำบำลศำสตรบณัฑิต พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต พยำบำลเฉพำะทำง และผูช่้วยพยำบำล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- วทิยำลยัพยำบำลสภำกำชำดไทย 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 
1.1 พยำบำลศำสตรบณัฑิต 
1.2   พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต 
1.2 พยำบำลเฉพำะทำง 

 1.3 ผูช่้วยพยำบำล 

คน 

2. ร้อยละของบุคลำกรสำขำพยำบำลศำสตร์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด    
ในหลกัสูตร 

ร้อยละ 

3. กำรผลิตบุคลำกรสำขำพยำบำลศำสตร์ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำของชำติและเกณฑก์ำรรับรองสถำบนักำรศึกษำกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภข์องสภำกำรพยำบำล 

 
ผำ่น 

 
ผลผลติที ่5 แพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำง และบุคลำกรทำงดำ้นสำธำรณสุข 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 

- โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทว ีณ ศรีรำชำ 

- ศูนยเ์วชศำสตร์ฟ้ืนฟู 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงไดแ้ก่แพทยป์ระจ ำบำ้น
(Resident) และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงต่อยอด(Fellow) 

คน 

2. จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำแพทยศำสตรบณัฑิตท่ีสภำกำชำดไทยร่วมผลิต รำย 
3. ร้อยละของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงและบุคลำกรทำงกำรแพทย ์
 ท่ีจบตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดในหลกัสูตรเทียบกบัทั้งหมด 

ร้อยละ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพฒันาและขยายบริการโลหิต ผลติภณัฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นก าเนิดเมด็โลหิต 
 
เป้าหมายการให้บริการที ่2 ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลติภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้น
ก าเนิดเม็ดโลหิตทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเพยีงพอเพ่ือการรักษา 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

โลหิตและส่วนประกอบโลหิต 
1. ร้อยละของโลหิตท่ีจดัหำโดยสภำกำชำดไทย เทียบกบัควำมตอ้งกำรของ

ผูป่้วยทั้งประเทศ 

 
ร้อยละ 

2. ร้อยละของโลหิตซ่ึงใหก้บัผูป่้วยทั้งประเทศไดรั้บกำรตรวจคุณภำพโลหิต 
ดว้ยวธีิมำตรฐำนสูงสุดระดบัสำกล (ชีววทิยำระดบัโมเลกุล) 

ร้อยละ 

ผลติภัณฑ์จากพลาสมา 
3.  ร้อยละของผลิตภณัฑจ์ำกพลำสมำท่ีผลิตโดยสภำกำชำดไทยเทียบกบัควำม

ตอ้งกำรของประเทศ 

 
ร้อยละ 

เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต 
4.  จ ำนวนผูข้ึ้นทะเบียนสะสมเป็นผูบ้ริจำคเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหิตในแต่ละปี

ท่ีไดรั้บกำรตรวจแอนติเจนบนเมด็เลือดขำวตำมมำตรฐำนสำกล 

 
รำย 
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ผลผลติที ่6 โลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภณัฑจ์ำกพลำสมำ มีปริมำณเพียงพอส ำหรับผูป่้วยทั้ง
ประเทศ และมีคุณภำพไดต้ำมมำตรฐำนสำกล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ 

- ส ำนกังำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. จ ำนวนโลหิตท่ีจดัหำโดยสภำกำชำดไทย ยนิูต 
2. จ ำนวนภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ีใหบ้ริกำรครบวงจร ภำค (สะสม) 
3. จ ำนวนโลหิตซ่ึงใหก้บัผูป่้วยทั้งประเทศไดรั้บกำรตรวจคุณภำพโลหิตดว้ย

วธีิมำตรฐำนสูงสุดระดบัสำกล (ชีววทิยำระดบัโมเลกุล) 
ยนิูต 

4. จ ำนวนเซรุ่มป้องกนัโรคตบัอกัเสบชนิด บี (HBIG) ขวด 
5. จ ำนวนเซรุ่มป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ท่ีผลิตจำกเลือดคน (HRIG) ขวด 
6. จ ำนวนผลิตภณัฑท่ี์ใชรั้กษำผูป่้วยโลหิตไหลไม่หยดุ  
(HTFDC / Cryo แหง้) 

ขวด 

7. จ ำนวนชนิดของผลิตภณัฑจ์ำกพลำสมำท่ีผลิตตำมกระบวนกำร
มำตรฐำนสำกล (GMP) 

ชนิด 

8. จ ำนวน Human albumin 20% ขวด 
9. จ ำนวนผูข้ึ้นทะเบียนรำยใหม่เป็นผูบ้ริจำคเซลลต์น้ก ำเนิดเมด็โลหิตท่ี

ไดรั้บกำรตรวจแอนติเจนบนเมด็โลหิตขำว 
รำย 

10.  กำรบริกำรเซลลต์น้ก ำเนิดเม็ดโลหิตไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนสำกล 
(WMDA และ FACT) 

ไดรั้บกำรรับรอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

เป้าหมายการให้บริการที ่3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้อมรับภัยพบิัติ 

ผลผลติที ่7 สภำกำชำดไทยสำมำรถเขำ้ถึงผูป้ระสบภยัและใหบ้ริกำรไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ส ำนกังำนบรรเทำทุกข ์และประชำนำมยัพิทกัษ ์

- ส ำนกังำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. จ ำนวนคร้ังท่ีสภำกำชำดไทย ไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทุกประเภท คร้ัง 
2. จ ำนวนผูป้ระสบภยัทั้งหมดท่ีไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกสภำกำชำดไทย รำย 
3. จ ำนวนผูป้ระสบภยัท่ีไดรั้บอำหำรและน ้ำด่ืมอยำ่งรวดเร็วภำยในระยะเวลำ 4 ชัว่โมงตำมเกณฑ์ รำย 

4. จ ำนวนผูป้ระสบภยัท่ีไดรั้บบริกำรดำ้นปฐมพยำบำลส่ือสำร/หรือสืบหำญำติจำกเต็นท์
บรรเทำทุกขข์องสภำกำชำดไทยอยำ่งรวดเร็วภำยในระยะเวลำ 4 ชัว่โมง ตำมเกณฑ ์

รำย 

5. จ ำนวนผูป้ระสบภยัท่ีไดรั้บ ชุดธำรน ้ำใจ อยำ่งรวดเร็วภำยในระยะเวลำ 6 ชัว่โมงตำมเกณฑ ์ รำย 

6. ชุมชนมีควำมพร้อมรับภยัพิบติัตำมเกณฑ์ของสภำกำชำดไทย โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (หมู่บำ้น ชุมชนในเมือง และโรงเรียน) 

ชุมชน 

7. ประชำชนมีควำมพร้อมรับภยัพิบติัตำมเกณฑ์ของสภำกำชำดไทย โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (หมู่บำ้น ชุมชนในเมือง และโรงเรียน) 

รำย 

8. ชุมชนมีควำมพร้อมรับภยัพิบติัตำมเกณฑข์องสภำกำชำดไทย โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
(หมู่บำ้น ชุมชนในเมือง และโรงเรียน) ท่ีไดรั้บกำรพฒันำเป็นชุมชนตน้แบบ (ปีละ 1 ชุมชน) 

ชุมชน 
(สะสม) 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. จ ำนวนผูป้ระสบภยัไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกสภำกำชำดไทย อยำ่งครบวงจรตำม
เกณฑก์ำรประเมินของสภำกำชำดไทย 

รำย 
 

2. ชุมชนมีควำมพร้อมรับภยัพิบติัตำมเกณฑข์องสภำกำชำดไทย โดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน (หมู่บำ้นชุมชนในเมือง และโรงเรียน) ท่ีไดรั้บกำรพฒันำเป็นชุมชน
ตน้แบบ (ปีละ 1 ชุมชน) 

ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน 

 
เป้าหมายการให้บริการที ่4 การส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. จ ำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผูสู้งอำย ุเด็ก เยำวชน และผูด้อ้ยโอกำสท่ีมีคุณภำพ
ชีวติท่ีดีข้ึนตำมตน้แบบของสภำกำชำดไทย 

คน 

ผลผลติที ่8 คุณภำพชีวติท่ีดีข้ึนของผูสู้งอำย ุเด็กและเยำวชนท่ีดอ้ยโอกำสตำมตน้แบบ 
ของสภำกำชำดไทย 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำดไทย 

- โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทว ีณ ศรีรำชำ 

- วทิยำลยัพยำบำลสภำกำชำดไทย 

- ศูนยฝึ์กอบรมปฐมพยำบำล และสุขภำพอนำมยั 

- ส ำนกังำนกลำง 

- ส ำนกังำนบรรเทำทุกข ์และประชำนำมยัพิทกัษ ์

- ส ำนกังำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด 

- ส ำนกังำนยวุกำชำด 

- ส ำนกังำนอำสำกำชำด 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. จ ำนวนตน้แบบกำรพฒันำคุณภำพชีวติท่ีไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ ตน้แบบ 
2. จ ำนวนชุมชนท่ีไดรั้บกำรพฒันำคุณภำพชีวติตำมตน้แบบของสภำกำชำดไทย ชุมชน 
3. จ ำนวนผูท่ี้ไดรั้บกำรพฒันำคุณภำพชีวติตำมตน้แบบของสภำกำชำดไทย รำย 
4. จ ำนวนผูไ้ดรั้บบริกำรแวน่สำยตำ โดยศูนยจ์กัษุมำตร รำย 
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ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

5. จ ำนวนนกัเรียนในชนบท ท่ีไดรั้บกำรตรวจสำยตำ โรคตำ และไดรั้บบริกำร
แวน่สำยตำท่ีมีคุณภำพโดยจกัษุแพทยห์รือผูผ้ำ่นกำรอบรมตำมมำตรฐำน
วชิำชีพ 

รำย 

6. ร้อยละนกัเรียนในชนบทท่ีไดรั้บบริกำรแวน่สำยตำท่ีมีคุณภำพภำยในหน่ึงวนั
โดยจกัษุแพทยห์รือผูผ้ำ่นกำรอบรมตำมมำตรฐำนวชิำชีพ  

ร้อยละ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพฒันาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 

 
เป้าหมายการให้บริการ 5  สภากาชาดไทยเป็นองค์กรผู้น าด้านอาสาสมัครของประเทศ  

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 
1. จ  ำนวนอำสำสมคัรท่ีข้ึนทะเบียนในระบบอำสำสมคัรของสภำกำชำดไทย คน 
2. จ  ำนวนคร้ังท่ีอำสำสมคัรของสภำกำชำดไทยออกปฏิบติังำนใหก้บัสภำกำชำดไทย คร้ัง 
3. จ  ำนวนประชำชนท่ีไดรั้บประโยชน์จำกกำรปฏิบติังำนของอำสำสมคัรสภำกำชำดไทย รำย 

ผลผลติที ่9 ระบบบริหำรจดักำรอำสำสมคัรแบบบูรณำกำร 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ส ำนกังำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด 

- ส ำนกังำนยวุกำชำด 

- ส ำนกังำนอำสำกำชำด 

- ส ำนกังำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ หมายเหตุ 

1. จ  ำนวนคร้ังท่ีอำสำสมคัรของสภำกำชำดไทยออกปฏิบติังำนใหก้บั
สภำกำชำดไทย 

คร้ัง ตอบนโยบำยขอ้ 1,8 

2. ร้อยละของอำสำสมคัรท่ีร่วมกิจกรรมตำมพนัธกิจของสภำกำชำดไทย
อยำ่งนอ้ย 10 ชัว่โมงต่อปี เทียบกบัอำสำสมคัรทั้งหมดท่ีข้ึนทะเบียนไว ้ 

ร้อยละ ตวัช้ีวดัเดิมใน
ผลผลิตท่ี 11 

(ยทุธศำสตร์ 54-58) 
3. จ  ำนวนรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของอำสำสมคัรทุกประเภท ฉบบั/ช้ิน ตอบนโยบำยขอ้ 6 
4. จ  ำนวนประชำชนท่ีไดรั้บประโยชน์จำกกำรปฏิบติังำนของอำสำสมคัร
สภำกำชำดไทย 

รำย - 

5. จ  ำนวนอำสำสมคัรของสภำกำชำดไทยท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติตำม
เกณฑข์องสภำกำชำดไทย 

คน ตอบนโยบำยขอ้ 6 

6. จ  ำนวนอำสำสมคัรท่ีข้ึนทะเบียนในระบบอำสำสมคัรของสภำกำชำดไทย 
 

คน ตอบนโยบำยขอ้ 3 
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ตัวช้ีวดั หน่วยนับ หมายเหตุ 

7. จ ำนวนอำสำสมคัรสภำกำชำดไทยท่ีผำ่นกำรอบรมดำ้นต่ำงๆ ตำมเกณฑ์
ของสภำกำชำดไทย และมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลกัสูตรพื้นฐำนรวมถึง
หลกักำรกำชำดและกฎหมำยมนุษยธรรม  

คน ตอบนโยบำยขอ้ 4 
ตวัช้ีวดัเดิมใน
ผลผลิตท่ี 11 

(ยทุธศำสตร์ 54-58) 
8. มีระบบฐำนขอ้มูลกลำงท่ีรวบรวมอำสำสมคัรสภำกำชำดไทยทุกประเภท 
และพร้อมด ำเนินกำรในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระบบ ตวัช้ีวดัเดิมใน
ผลผลิตท่ี 11 

(ยทุธศำสตร์ 54-58) 
9. จ  ำนวนคร้ังท่ีอำสำสมคัรของสภำกำชำดไทยร่วมปฏิบติังำนกบัองคก์ำร
หรืออำสำสมคัรอ่ืน  

คร้ัง ตอบนโยบำยขอ้ 2 

10. มีระบบกำรบริหำรจดักำรอำสำสมคัรของสภำกำชำดไทย มีระบบ ตอบนโยบำยขอ้ 5,7 
11. จ ำนวนบุคลำกรของสภำกำชำดไทยท่ีไดรั้บกำรพฒันำใหมี้จิตอำสำ                
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชำชน สังคม และประเทศชำติ 

รำย ตอบนโยบำยขอ้ 9 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพฒันาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการเชิงรุก 

เป้าหมายการให้บริการที ่6   มีการบริหารจัดการทรัพยากรทีม่ีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นมาตรฐานเดียวกนัและ
สามารถส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลทีถู่กต้องครบถ้วน เช่ือถือได้ และทนัเวลา 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1.  ร้อยละของหน่วยงำนในสภำกำชำดไทยท่ีใชร้ะบบบริหำรจดักำรดำ้นงบประมำณ 
กำรบญัชี กำรเงินกำรคลงั แผนและติดตำมประเมินผลเป็นระบบเดียวกนั เทียบกบั
หน่วยงำนทั้งหมด 

 
ร้อยละ 

2. ร้อยละของควำมพึงพอใจของหน่วยงำนในสภำกำชำดไทยต่อกำรบริกำรด้ำน
บุคลำกร กำรเงิน กำรคลัง เทคโนโลยีสำรสนเทศ บริกำรยำนพำหนะ และด้ำน
ยุทธศำสตร์และแผน ไม่ต ่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด (โดยผูป้ระเมินควำมพึง
พอใจอิสระจำกภำยนอก) 

ร้อยละ 

 
ผลผลติที ่10 ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีทนัสมยัและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร 

ของสภำกำชำดไทย 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. ร้อยละของหน่วยงำนในสภำกำชำดไทยท่ีมีกำรด ำเนินงำนดำ้น ICT ตำมแผน
แม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรสภำกำชำดไทย 

ร้อยละ 

2. ร้อยละของบุคลำกรสภำกำชำดไทยท่ีท ำงำนเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรบริกำรหลกัของหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถผำ่นเกณฑ์
ท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 
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ผลผลติที ่11  ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ ส ำนกังำนบริหำร 
- ส ำนกังำนบริหำรทรัพยำกรบุคล 
- ส ำนกังำนกำรคลงั 
- ส ำนกังำนกลำง 
- ส ำนกังำนตรวจสอบ 
- ส ำนกังำนจดักำรทรัพยสิ์น 
- ส ำนกังำนจดัหำรำยได ้
- ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป ส ำนกังำนบริหำร 
- ส ำนกังำนบริหำรระบบกำยภำพ 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. ร้อยละของหน่วยงำนท่ีมีระบบกำรบญัชี กำรเงินกำรคลงัท่ีไดม้ำตรฐำนสำกล ร้อยละ 
2. ร้อยละของเหล่ำกำชำดจงัหวดัท่ีมีระบบกำรบญัชีกำรเงินกำรคลงัท่ีไดม้ำตรฐำนสำกล ร้อยละ 
3. ระยะเวลำท่ีงบกำรเงินของสภำกำชำดไทยแลว้เสร็จหลงัจำกส้ินงวดบญัชี วนั 
4. จ ำนวนเงินรำยไดท่ี้ส ำนกังำนจดัหำได ้(ตัวช้ีวดัใหม่ปี 62) 

ตวัช้ีวดัเดิม ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรจดัหำรำยได ้ (หน่วย : ร้อยละ) 
ลำ้นบำท 

 
5. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผูบ้ริจำครำยใหม่ในฐำนขอ้มูลส ำนกังำนจดัหำรำยได ้(ตวัช้ีวดัใหม่ปี 62) 

ตวัช้ีวดัเดิม ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของขอ้มูลในระบบฐำนขอ้มูล (หน่วย : ร้อยละ) 
ร้อยละ 

6. จ ำนวนรำยไดจ้ำกกำรจดักำรทรัพยสิ์น ลำ้นบำท 
7. อตัรำผลตอบแทนจำกกำรบริหำรเงินลงทุนสูงกวำ่อตัรำเฉล่ียของเงินฝำกประจ ำ ประเภท 

1 ปี บวกร้อยละ 1.0  
ร้อยละ 

8. ร้อยละของกำรลำออกของบุคลำกรสภำกำชำดไทย ร้อยละ 
 บุคลำกรสำยกำรรักษำพยำบำล 
 บุคลำกรสำยงำนอ่ืน 

 

9. จ ำนวนคู่มือกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีใชเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนั เร่ือง 
10. ร้อยละของหน่วยงำนท่ีมีกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ และแผนเป็นไปตำมท่ีสภำกำชำดไทย

ก ำหนด 
ร้อยละ 

11. ร้อยละของควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรส ำหรับบริกำรยำนพำหนะ ร้อยละ 
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ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

12. จ ำนวนขอ้บงัคบั ระเบียบ และหลกัเกณฑ ์ดำ้นกำรพสัดุ กำรเงิน กำรบญัชี กำรคลงั 
บุคลำกร และกำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรควบคุมงำน ดำ้นอำคำรสถำนท่ี และระบบ
สำธำรณูปโภค ท่ีไดรั้บกำรจดัท ำหรือแกไ้ขปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอนกำรท ำงำน 

เร่ือง 

13. จ ำนวนหน่วยงำนของสภำกำชำดไทย ท่ีไดรั้บกำรเขำ้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมเกณฑท่ี์
ก ำหนด 

หน่วยงำน 

14. จ ำนวนเหล่ำกำชำดจงัหวดั ท่ีไดรั้บกำรเขำ้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด แห่ง 
15. จ ำนวนขอ้มูลอำคำรดำ้นสถำปัตยกรรมมีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศอำคำรรองรับ อำคำร 
16. จ ำนวนผงัแม่บทท่ีใชก้ ำกบักำรใชพ้ื้นท่ีของสภำกำชำดไทย ผงั 
17. จ ำนวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัในกำรพฒันำระบบกำยภำพท่ีไดม้ำตรฐำนของ

สภำกำชำดไทย 
เร่ือง 

18. จ ำนวนเกณฑม์ำตรฐำนสภำพกำยภำพของสภำกำชำดไทย เร่ือง 
19. จ ำนวนขอ้มูลอำคำรท่ีมีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศอำคำรรองรับ อำคำร 
 
ผลผลติที ่12 กำรส่ือสำรและประชำสัมพนัธ์ของสภำกำชำดไทยเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยทัว่ถึง 

และอยำ่งรวดเร็ว 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
- ส ำนกัสำรนิเทศและส่ือสำรองคก์ร ส ำนกังำนบริหำร 

- ส ำนกัวเิทศสัมพนัธ์ ส ำนกังำนบริหำร 

- ส ำนกังำนกลำง 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 

1. จ ำนวนประชำชนท่ีได้รับขอ้มูลข่ำวสำรและควำมรู้เก่ียวกบัสภำกำชำดไทย
ผำ่นส่ือสำธำรณะ ศูนยร์ำชกำรุณยเ์ขำลำ้นและพิพิธภณัฑส์ภำกำชำดไทย 

รำย 

2. ร้อยละของบุคลำกรและอำสำสมคัรของสภำกำชำดไทยมีควำมรู้เก่ียวกบั
สภำกำชำดไทยตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

ร้อยละ 

3. จ ำนวนคร้ังของกำรส่ือสำรสำธำรณะท่ีเผยแพร่ผลงำนท่ีเป็นประโยชน์กบั
ประชำชน 

คร้ัง 

4. ร้อยละของกำรด ำเนินกิจกำรวเิทศสัมพนัธ์ท ำไดต้ำมก ำหนด ร้อยละ 
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