


แบบฟอร์ม 2-1 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

(2) วิสัยทัศน์หน่วยงาน  

 เป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิตที่รวมพลังสังคมเพ่ือผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมปลอดภัย 

(3) พันธกิจหน่วยงาน  
 1. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการนิติสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ 

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต 
3. พัฒนากลไกการด าเนินงานเพ่ือก าหนดทิศทางงานนิติสุขภาพจิตของประเทศ 

(4) ค่านิยมหน่วยงาน  
GALYA 

 G - Good Governance :  ธรรมาภิบาล 
A - Altruism :  เน้นงานส่วนรวม 

 L -  Leadership and Learning :  ร่วมเรียนรู้น าเลิศ 
 Y - Yield :  มุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 A – Advocacy :  พิทักษ์สิทธิ์ประชาชน 

(5) ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพระบบบริการนิติสุขภาพจิต และจิตเวช 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต และจิตเวช 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 



 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร ์

 

                     
                                                                                                                                     
         
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                            
 
                   
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(1) วิสัยทัศน ์
สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 

 
  
 

แบบฟอร์ม 2-2 กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต  เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี  มีความสุข 
 

วิสัยทัศน์กรมฯ 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์

1. เป็นผู้ชี้น าทิศทางงานสขุภาพจติของประเทศ 
โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy  

 

2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิต 
ในระดับภมูิภาคอาเซียน  

Advocacy  
 

3. เป็นองค์กรที่ใชข้้อมูลทางวชิาการและหลักฐานเชิงประจักษ์  
เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต  

Advocacy  
 ค่านิยมกรมฯ 

MENTAL 
 

Mind (Service Mind / Public Mind)  
 

Efficiency-Effectiveness-Equity 
 

P O Network 
 

H Teamwork 
 

H Accountability 
 

M Learning (Personal/Team/Organization) 
 

M 

พันธกิจกรมฯ  
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อใหป้ระชาชนในทุกกลุ่มวัย 

สามารถดูแลสขุภาพจิตของตนเอง 
 

3. พัฒนากลไกการด าเนินงานสขุภาพจิต 
เพื่อก าหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ  

 

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสขุภาพจติ 
ครอบคลุมทุกมิติ ในทุกระดับ  

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

1.ส่งเสริมสขุภาพจติ และป้องกันปญัหา
สุขภาพจติประชาชนทุกกลุ่มวัย  

 

3. สร้างความตระหนักและ 
ความเขา้ใจต่อปญัหาสขุภาพจิต 

 

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการ 
สุขภาพจติและจติเวช  

 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภบิาล  

 

เป้าประสงค์ 4 มิต ิ
 

(3) ประสิทธิผล 
 

(4) คุณภาพ 
 

(5) ประสิทธิภาพ 
 

(6) พัฒนาองค์กร 
 

เป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิตที่รวมพลังสังคมเพื่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมปลอดภัย 

 

ยุทธที่ 2: พัฒนาคุณภาพระบบบริการ         
นิติสุขภาพจิต และจิตเวช 

 

ยุทธที่ 1: พัฒนาความเป็นเลิศ                  
ด้านนิติสุขภาพจติ 

 

ยุทธที่ 3: พัฒนาเครือข่ายดา้นนิติสุขภาพจิต           
และจิตเวช 

ยุทธที่ 4: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธภิาพ และมีธรรมาภิบาล 

2. ผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีความ 
ยุ่งยากซับซ้อนสามารถอยู่ในชุมชน ไม่ก่อความ

รุนแรง/ไม่ก่อคดี 

6. เป็นศูนย์กลางความรู้และข้อมูล
ด้านนิติสุขภาพจติในระดับประเทศ 

3. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวยั                 
ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการ

สุขภาพจิตในพ้ืนที ่

4. ระบบบริหารจัดการองค์กร                    
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

11. ระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยนิติจิตเวช
และจิตเวชมีประสิทธิภาพ 

7. ระบบบริการนติิจิตเวชและจิตเวช  
มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

8. เครือข่ายบริการใน/นอกระบบสาธารณสุข 
มีการด าเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต และจิตเวช

ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐาน 

9. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้          
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

12. การบริหารจดัการความเสี่ยง               
มีประสิทธภิาพ 

13. ระบบการเงินและการบริหาร
ทรัพยากรมปีระสิทธภิาพ 

14. การบริหารยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ 15. ระบบข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธภิาพ 

10. องค์ความรู้/ เทคโนโลยี /นวัตกรรม                  
ด้านนิติสุขภาพจิตสอดคล้องกับปัญหาและ               

ได้รับการยอมรับ 
 

5. เป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรม
ด้านนิตสิุขภาพจิตระดับประเทศ 

16. ระบบทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ 

1. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีความเป็นเลิศ 
ด้านนิติสุขภาพจติในระดับประเทศ 

 



แบบฟอร์ม 2-3 
 

คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ของสถำบันกลัยำณ์รำชนครินทร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 

(2) 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค ์

(5)  
ตัวชี้วดั 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(หน่วยด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ป ี
2560 

(ผลงาน) 

ปี 
2561 

 

ป ี
2562 

 

ป ี
2563 

 

ป ี
2564 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาความ
เป็นเลิศด้านนิติ
สุขภาพจติ  

1. สถาบันกัลยาณ ์     
ราชนครินทร์มีความ    
เป็นเลิศด้านนิติสขุภาพจิต
ในระดับประเทศ * 

 
 

   1.1 ร้อยละคะแนนกำรพัฒนำไปสู่กำร
เป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนจิตเวชใน
ระดับประเทศ (Excellence Center) 

ร้อยละ - 80 85 90 95 กลุ่มภำรกจิควำม
เป็นเลิศด้ำนนิติ
สุขภำพจิต 

 5. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมด้านนิติ
สุขภาพจติระดบัประเทศ 

  
 

  
 
 
 

5.1 ร้อยละของหน่วยงำนใน/นอกสังกัด
ที่เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรด้ำนนิติจิตเวช 
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 80 
(88.24) 

85 90 95 100 กลุ่มภำรกจิควำม
เป็นเลิศด้ำนนิติ
สุขภำพจิต 

 6. เป็นศูนย์กลางความรู้
และข้อมูลด้านนิติ
สุขภาพจติใน
ระดับประเทศ 

  
 

  6.1 จ ำนวนฐำนขอ้มูลด้ำนนิติสุขภำพจิต
ที่ถูกเผยแพร่ผ่ำนชอ่งทำงต่ำง ๆ 
(4 ฐำนข้อมูลตำมประเด็นควำมเป็นเลิศ)  
 

จ ำนวน - 4 5 6 7 กลุ่มภำรกจิควำม  
เป็นเลิศด้ำนนิติ
สุขภำพจิต / 
กลุ่มภำรกจิบริกำร/ 
กลุ่มภำรกจิเครอืข่ำย 

 10. องค์ความรู้/
เทคโนโลยี /นวัตกรรม
ด้านนิติสุขภาพจติ
สอดคล้องกับปัญหาและ
ได้รับการยอมรับ 

   
 

 10.1 จ ำนวนผลงำนวิจยั/เทคโนโลยี/
นวัตกรรมด้ำนนิติสุขภำพจิตและจิตเวช
ที่เผยแพร่ด้วยกำรตีพิมพ์/น ำเสนอใน
ระดับต่ำง ๆ 

จ ำนวน 4 
(6) 

5 6 7 8 กลุ่มภำรกจิควำม    
เป็นเลิศด้ำนนิติ
สุขภำพจิต(ศูนย์วิจัย 
กำรจดักำรควำมรู้ฯ)/    
ทุกกลุ่มภำรกจิ 

    
 

 10.2 จ ำนวนผลงำนคุณภำพด้ำนนิติ
สุขภำพจิตและจิตเวชทีพ่ัฒนำและ    
ถูกน ำไปใช้ประโยชน์/แลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนในองค์กร 
(KM/R2R/CQI) 

จ ำนวน -   3 4 5 6 กลุ่มภำรกจิควำม    
เป็นเลิศด้ำนนิติ
สุขภำพจิต(ศูนย์วิจัย 
กำรจดักำรควำมรู้ฯ)/    
ทุกกลุ่มภำรกจิ 



แบบฟอร์ม 2-3 
 

คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ของสถำบันกลัยำณ์รำชนครินทร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

(2) 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค ์

(5)  
ตัวชี้วดั 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย 
(8) 

ผู้รับผิดชอบ  
(หน่วยด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ป ี
2560 

(ผลงาน) 

ปี 
2561 

 

ป ี
2562 

 

ป ี
2563 

 

ป ี
2564 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ        
นิติสุขภาพจิต
และจิตเวช 

1. สถาบันกัลยาณ ์    
ราชนครินทร์มีความ   
เป็นเลิศด้านนิติสขุภาพจิต 
ในระดับประเทศ * 

 
 

   1.2 ร้อยละคะแนนกำรพัฒนำมิติด้ำน 
Medical Service Center & Referal 
Center 

ร้อยละ - 80 85 90 95 กลุ่มภำรกจิบริกำร 
(กลุ่มงำนบรกิำรนิติ
สุขภำพจิต) 

2. ผู้ป่วยนิติจติเวชและ
ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ
ยุ่งยากซบัซ้อนสามารถ
อยู่ในชุมชน ไม่ก่อความ
รุนแรง/ไม่ก่อคด ี
 

 
 

   2.1 ร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวชคดี
รุนแรงที่รับไว้ไม่ก่อคดีซ้ ำ ภำยใน 3 ปี  

ร้อยละ 100 
(98.53) 

 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

กลุ่มภำรกจิเครอืข่ำย  
(กลุ่มงำนสขุภำพจิต    
และจิตเวชชมุชน)/                  
กลุ่มภำรกจิบริกำร          
(งำนบริกำรนิติ
สุขภำพจิต) 

     2.2 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีควำม
เส่ียงสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรง ได้รับ 
กำรดูแลต่อเนื่องและไม่กลับไปกอ่คดี/
ควำมรุนแรงซ้ ำ ภำยใน 1 ป ี  

ร้อยละ 95 
(97.38) 

96 97 98 99 กลุ่มภำรกจิเครอืข่ำย  
(กลุ่มงำนสขุภำพจิต    
และจิตเวชชมุชน)/ 
กลุ่มภำรกจิบริกำร   

     2.3 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวช          
ไม่กลับมำรักษำซ้ ำภำยใน 90 วัน 

ร้อยละ 95 
(93.42) 

95 95 95 95 กลุ่มภำรกจิบริกำร  
(ทุกวิชำชีพ)/         
(งำนเวชระเบียน                 
และสถิติ)  

     2.4 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวช                   
ไม่กลับมำรักษำซ้ ำภำยใน 28 วัน 
(จ ำแนกตำมกลุ่ม/โรค) (Readmission 
rate 28 วัน ไม่เกิน 1%) 

ร้อยละ 99 
(97.20) 

99 99 99 99 กลุ่มภำรกจิบริกำร  
(ทุกวิชำชีพ)/         
(งำนเวชระเบียน                 
และสถิติ) 



แบบฟอร์ม 2-3 
 

คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ของสถำบันกลัยำณ์รำชนครินทร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

(2) 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
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 7. ระบบบริการ                 
นิติจิตเวชและจติเวช                  
มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
 
 
 
 
 

  
 

  7.1 ร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวช                
ได้รับกำรดูแลตำมสภำพปัญหำ                  
และมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 80 
(100) 

80 80 80 80 กลุ่มภำรกจิบริกำร                 
(งำนบริกำรนิติ
สุขภำพจิต) 

    7.2 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเฉพำะทำง
ที่มำรักษำ มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  
- ผู้ป่วยนอก (คลินิกเด็กและวัยรุ่น                 
ต่ ำกวำ่ 15 ปี/คลินิกสูงอำยุ) 
- ผู้ป่วยใน (รำยโรคจิตเภท/ซึมเศร้ำ/             
ฆ่ำตัวตำย/สุรำ ยำเสพติด/SMI/                  
คลินิกเด็กและวัยรุ่น ต่ ำกว่ำ 15 ปี) 

ร้อยละ - ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 กลุ่มภำรกจิบริกำร/ 
กลุ่มภำรกจิพยำบำล/
กลุ่มภำรกจิเครอืข่ำย 
 

11. ระบบการรบัและ           
ส่งต่อผู้ป่วยนิติจติเวชและ
จิตเวชมีประสิทธิภาพ 

   
 

 11.1 ร้อยละของผู้ป่วยนิติสุขภำพจิต
และจิตเวชที่รับไว้ตำมเกณฑ์ยุ่งยำก
ซับซ้อน (3S) – Refer in 

ร้อยละ 90 
(75.86) 

90 90 90 90 กลุ่มภำรกจิพยำบำล  
(ศูนย์ refer)/ 
กลุ่มภำรกจิเครอืข่ำย/ 
กลุ่มภำรกจิบริกำร 

     11.2 จ ำนวนกำรเสียชีวิตของผู้ปว่ย               
ที่รับไว้รักษำในสถำบันฯ 

จ ำนวน 0 
(2) 

0 0 0 0 กลุ่มภำรกจิบริกำร/ 
กลุ่มภำรกจิพยำบำล 

     11.3 ร้อยละของผู้ป่วย Refer out               
ทำงกำยได้รับควำมปลอดภยั  
ภำยใน 72 ชม. 

ร้อยละ - 100 100 100 100 กลุ่มภำรกจิบริกำร/ 
กลุ่มภำรกจิพยำบำล/ 

 12. การบริหารจดัการ
ความเสี่ยงมีประสทิธิภาพ 

   
 

 12.1 ร้อยละอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงระดับ 
E ขึ้นไป ของหน่วยงำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 

ร้อยละ - 80 80 80 80 CQO / 
ทุกกลุ่มภำรกิจ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเครือข่าย
ด้านนิติ
สุขภาพจติ  
และจิตเวช 

3. ผู้มีปัญหาสุขภาพจติ
ทุกกลุ่มวัย ได้รับการดแูล
และเขา้ถึงบริการ
สุขภาพจติในพ้ืนที่ 
 

 
 

   3.1 ร้อยละกำรเข้ำถึงบริกำรของ         
ผู้มีปัญหำสุขภำพจิตในเขตสุขภำพที ่5  
- โรคจิตเภท 
- โรคซึมเศร้ำ 
- โรคติดสุรำ 
- โรคสมำธิสั้น ADHD  
- โรคออทิสติก ASD 

ร้อยละ  
 

65 (67.33) 
50 (54.19) 

- 
10 (78.41) 
10 (16.94) 

 
 

70 
  ≥ 58 

  ≥ 1.0 
9 
11 

 
 

72 
   ≥ 60 

≥ 1.0 
10 
12 

 
 

74 
   ≥ 62 

≥ 1.0 
11 
13 

 
 

76 
   ≥ 64 

≥ 1.0 
12 
14 

กลุ่มภำรกจิ
สนับสนุนและพัฒนำ
เครือข่ำยบริกำร/ 
กลุ่มภำรกจิบริกำร 
(งำนบริกำรจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น) 

3.2 ร้อยละของผู้ประสบภำวะวกิฤต              
ที่มีปัญหำสุขภำพจิตได้รับกำรเยียวยำ
จิตใจและไม่เกิดโรคทำงจิตเวช 

ร้อยละ 90 
(100) 

100 100 100 100 กลุ่มภำรกจิสนับสนนุ
และพัฒนำเครอืข่ำย
บริกำร 

3.3 อัตรำกำรฆ่ำตวัตำยในเขตพื้นที่
สุขภำพที ่5 

อัตรำต่อ
แสน

ประชำกร 

น้อยกว่ำ  
6.3 

(3.75) 

น้อยกว่ำ 
6.3  

น้อยกว่ำ 
6.3 

น้อยกว่ำ 
6.3 

น้อยกว่ำ 
6.3 

กลุ่มภำรกจิสนับสนนุ
และพัฒนำเครอืข่ำย
บริกำร 

 8. เครือข่ายบริการใน/
นอกระบบสาธารณสุข  
มีการด าเนินงานด้านนิติ
สุขภาพจติและจติเวช
ครอบคลุมตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

  
 

  8.1 จ ำนวนเครือข่ำยในสังกัดกรม
สุขภำพจิตให้บริกำรนิติจิตเวชได้ตำม
เกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำร
สุขภำพจิตระดับ ยุ่งยำกซับซ้อน               
Super Specialist Service (3S)  

จ ำนวน 8 
(9) 

10 12 13 13 กลุ่มภำรกจิควำม            
เป็นเลิศด้ำนนิติ
สุขภำพจิต 

    8.2 จ ำนวนสถำนพินิจ/ศูนย์ฝกึเด็กและ
เยำวชนน ำรอ่งที่มีกำรพัฒนำระบบกำร
ดูแลสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและ
เยำวชน  

จ ำนวน - 4 6 8 10 กลุ่มภำรกจิควำม            
เป็นเลิศด้ำนนิติ
สุขภำพจิต 

      8.3 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่ส่งต่อจำก
รพศ/รพท( A,S) ในเขตสุขภำพ ตำม
ขั้นตอนที่ก ำหนด 

ร้อยละ - 30 30 30 30 กลุ่มภำรกจิสนับสนนุ
และพัฒนำเครอืข่ำย
บริกำร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ             
ให้มีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภบิาล 

4. ระบบบริหารจัดการ
องค์กรได้รับการรับรอง
ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

 
 

   4.1 ร้อยละของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนกำรพัฒนำคุณภำพ                     
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ร้อยละ - 85 100 100 100 CQO /  
ทุกกลุ่มภำรกิจ  

9. ผู้รับบริการและ                 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  
มีความพึงพอใจ 

  
 

  9.1 ร้อยละของควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85 
(86.24) 

85 85 85 85 CQO /  
ทุกกลุ่มภำรกิจ  

13. ระบบการเงินและ            
การบริหารทรัพยากร                
มีประสิทธภิาพ 

   
 

 13.1 ค่ำน้ ำหนักสัมพัทธ์เฉลีย่ของผู้ปว่ย
ในทั้งหมด Case Mixed Index (CMI) 

ค่ำเฉลี่ย 1.80 
(1.85) 

1.95 2.00 2.05 2.10 กลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร/
ทุกกลุ่มภำรกจิ 

 13.2 ร้อยละของรำยได้เงินบ ำรุงที่
เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผำ่นมำ 

ร้อยละ 5 
(11.22) 

12 12 12 12 กลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร/ 
ทุกกลุ่มภำรกิจ 

      13.3 ค่ำคะแนนดัชนีวัดประสิทธิภำพ 
(EUI) ปริมำณกำรใช้พลังงำนประหยัดได้ 

ค่ำ
คะแนน 

     กลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร/          
ทุกกลุ่มภำรกจิ 

      - ค่ำ EUI ไฟฟำ้ ≥ 0 (1.09) ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 

      - ค่ำ EUI  น้ ำมันเชื้อเพลิง ≥ 0 (1.18) ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 

ยุทธศาสตร์ 1-4 
 

14. การบริหาร
ยุทธศาสตร์มี
ประสิทธภิาพ 
 

    
 

14.1 ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจต่อทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ขององค์กร 

ร้อยละ 75 
(96.30) 

80 85 90 95 กลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร/          
ทุกกลุ่มภำรกจิ 

     14.2 ร้อยละของผลกำรด ำเนินกจิกรรม
เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดใน
แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน 

ร้อยละ 90 
(100) 

90 90 90 90 กลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร/          
ทุกกลุ่มภำรกจิ 
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 15. ระบบข้อมูล
สารสนเทศมี
ประสิทธภิาพ 

   
 

 15.1 ร้อยละของกำรจัดส่งแฟ้มข้อมูล 
เข้ำสู่ระบบ Data Center ได้ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน ตรงเวลำ  

ร้อยละ 75 
(100) 

80 85 90 95 กลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร/          
ทุกกลุ่มภำรกจิ 

     15.2 ร้อยละของควำมพึงพอใจต่อกำร
เข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ร้อยละ 80 
(80.03) 

80 80 80 80 กลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร 
 

 16. ระบบทรัพยากร
บุคคลมีคุณภาพ 

    
 

16.1 ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำน 
ที่มีผลกำรประเมินระดับของทักษะและ
สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
สูงขึ้น ** 

ร้อยละ 94 
(98.95) 

94 94 96 98 กลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร/           
ทุกกลุ่มภำรกจิ 

      16.2 ค่ำเฉลี่ยของระดับควำมผูกพันของ
บุคลำกรต่อองค์กร 

ค่ำเฉลี่ย  6.0 
(6.13) 

 6.0  6.0  6.0  6.0 กลุ่มภำรกจิอ ำนวยกำร/           
ทุกกลุ่มภำรกจิ 

 
หมายเหตุ:  1. กรณีเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์อื่น ๆ ด้วย  ให้หน่วยงำนระบุซ้ ำได้  โดยใส่เครื่องหมำยดอกจัน 1 ดอก (*) ไว้ท้ำยเป้ำประสงค์นั้น ๆ  
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