
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับ 
องค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล

โดย ส านักแผนภาษี ส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
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แนวคิด1

เครื่องมือด้านการจัดการที่ช่วยน ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
(Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน (Measurement)
ที่ช่วยท าให้หน่วยงานและบุคคล เกิดความสอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้น
ในสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของหน่วยงาน (Alignment and Focus)

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

By  Kaplan, Robert S. and Norton, David P.



พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
: มาตรา 9/1

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
: หมวด 3 มาตรา 9
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 : มาตรา 16

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) 

แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ 
(New public management )

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
( Result Based  
Management-RBM)

ผลสัมฤทธิ์
(RESULTS)

ผลผลิต
(Outputs)

ผลลัพธ์
(Outcomes)

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
: หมวด 2

ที่มาและความส าคัญ



ประโยชน์ที่จะได้รับ

• ส่งเสริมและผลักดันการบรรลุยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

• มีเครื่องมือช่วยในตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ

• มีสัญญาณเตือนภัย(Warning System) ให้กับองค์กรและหน่วยงาน 

• บุคลากรมีความผูกพันและต้ังมั่นในเป้าหมาย

• มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

• บุคลากรตระหนักว่าผลงานของตนส่งผลต่อความส าเร็จของ หน่วยงานและองค์กร

• มีทิศทางในการพัฒนาบุคลากร

• ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี



เครื่องมือที่ใช้ในการแปลงไปสู่การปฏิบัติ

BSC
The Balanced Scorecard as a Strategic Management System 

เครื่องมือที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ (Mission)และ กลยุทธ์(Strategy) เป็นชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่มี
ส่วนช่วยก าหนดกรอบของระบบการวัดและการบริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้วน

ตัวเลขที่ได้จากการวัดจะท าหน้าที่วัดผลการปฏิบัติงานขององค์การที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้
ครบถ้วน เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกิจการภายในและด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์การ

การวัดผลส าเร็จขององค์กรจะมี 2  มิติทั้งวัตถุประสงค์ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงินที่สมดุลกัน



1) มุมมองด้านการเงิน
(Financial Perspective)

2) มุมมองด้านลูกค้า
(Customer Perspective)

3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน
(Internal Business Process 
Perspective)

4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา (Learning and Growth 
Perspective)

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 

ส านักงาน ก.พ. 
ได้น า BSC มาใช้เป็น
กรอบแนวทางก าหนด
ปัจจัยหลักแห่ง
ความส าเร็จและตัวชี้วัด
ผลการด าเนินการหลัก     
ขององค์กรในการพัฒนา
ระบบการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์
ในการพิจารณาองค์กร
จากทุกมุมมอง

BSC ในประเทศไทย - ระบบราชการ



แผนภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์   

ในแต่ละมิติที่มีความเชื่อมโยงกัน

ในลักษณะของเหตุและผล 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (STRATEGY MAP)



• สามารถใช้เป็นเครือ่งมือในการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ขององคก์รไปสู่เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

• ท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าองคก์รต้องการจะบรรลุความส าเร็จอะไร และมีการก าหนดแนว

ทางการด าเนินงานที่ส าคัญๆ ที่ต้องท าอะไร จะมีการประเมินผลในสิง่ทีม่ีความส าคญัต่อ

ความส าเร็จขององคก์รอย่างไร มีเป้าหมายการด าเนินงานเพยีงใด

• ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทและมีความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้

ประโยชน์ของ การจัดท า STRATEGY MAP



วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 2 3
เป้าประสงค์

ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล



แนวทางในการแปลงระบบ
ประเมินผลลงสู่ระดับบุคคล

ระดับองค์กร

ระดับ
ส านัก/กอง

ระดับบุคคล

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับองค์กร
ระดับองค์กร

บทบาท หน้าที่และภารกิจ
ของส านัก/กองท่ีสนับสนุน
ต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด

ในระดับองค์กร

เป้าประสงค์ในระดับส านัก/กอง

ตัวชี้วัดในระดับส านัก/กอง

บทบาท หน้าที่และภารกิจ
ในงานประจ าของส านัก/กอง

ระดับส านัก/กอง

บทบาท หน้าท่ีของ
บุคคล ที่สนับสนุนตอ่

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ของผู้บังคับบัญชา

งานที่ได้รับ
มอบหมาย
เป็นพิเศษ

เป้าประสงค์ในระดับบุคคล

ตัวชี้วัดในระดับบุคคล

บทบาท หน้าท่ีงาน
ของบุคคล

(Job Description)

ระดับบุคคล

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ประเมินผลลงสู่ระดับบุคคล
ตวัชีว้ดัการ
ประเมนิสว่น
ราชการฯ

ยทุธศาสตร์

ตวัชีว้ดัการประเมนิสว่นราชการฯ +
ยทุธศาสตร์

ภารกิจอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ภารกิจอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตวัชีว้ดัการประเมนิสว่นราชการฯ +
ยทุธศาสตร์



เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงาน / ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปของตัวเลข เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการท างานขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(Key Performance Indicator – KPI)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย2



การก าหนด “ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก” 
(Key Performance Indicators KPIs)”

ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือหน่วยวัด

ความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น  

โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน  

และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผล   

การปฏิบัติงานได้

KPIs

การก าหนด “ค่าเป้าหมาย” (Targets)

ค่าเป้าหมาย ในที่นี้หมายถึง เป้าหมายใน

เชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองส่วน

ที่ท าให้แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงาน

ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs)   

ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

TARGET

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย



KPIs : ดา้นปรมิาณ
(Quantity)

KPIs : ดา้นคณุภาพ
(Quality)

ตวัช้ีวดั

KPIs : ดา้นก าหนดเวลา
(Timeliness)

KPIs : ดา้นความคุม้คา่ของ
ตน้ทนุ (Cost-Effectiveness)

• Specification
•ข้อร้องเรียน
•ค าชม
•ความพึงพอใจของ
ลูกค้า

• จ านวนเงินที่ใช้จ่าย
• จ านวนค าแนะน าที่มีการปฏิบัติตาม
•ค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณ
• ร้อยละของเงินงบประมาณท่ีสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามเวลาที่ก าหนด

•หน่วย/วัน
• จ านวนโทรศัพท์/ชั่วโมง
• จ านวนหน่วยท่ีผลิต
•ปริมาณการให้บริการ
• จ านวนโครงการที่ส าเร็จ
• จ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้
• จ านวนโทรศัพท์ที่รับสาย

•ตารางการท างานส าเร็จตามแผน
• งานเสร็จตามวันครบก าหนด
•ส่งงานตามก าหนดการ
• งานเสร็จภายใน Cycle time 

ประเภทตัวชี้วัด



เจาะจง (Specific) มีความเจาะจง ว่าต้องการท าอะไร และ ผลลัพธ์ที่
ต้องการคืออะไร

วัดได้ (Measurable) ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป

เห็นชอบ (Agreed Upon) ต้องได้รับการเห็นชอบซึ่งกันและกัน ระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้บังคับบัญชา

เป็นจริงได้ (Realistic) ต้องท้าทาย และสามารถท าส าเร็จได้

ภายใต้กรอบเวลาที่
เหมาะสม (Time Bound)

มีระยะเวลาในการท างานที่เหมาะสม 
ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป

ข้อค านึงในการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การน าไปปฏิบัติ3



รูปแบบตัวชี้วัด

รูปแบบ
ตัวชี้วัด

จ านวน 

ร้อยละ

ระดับค่าเฉลี่ย

อัตราส่วน

ล าดับ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

อัตราส่วนรายได้
กับค่าใช้จ่าย

ค่าเฉลี่ยระยะเวลา
การปฏิบัติงาน

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ล าดับผลการปฏิบัติ
ราชการในกระทรวง

จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิต
ที่จัดเก็บได้



ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมายต่ าสุดที่รับได้

ค่าเป้าหมายในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป

ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง

ค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมาก 
โอกาสส าเร็จ <50%



ประเภทกิจกรรม ประเภทผลผลิต
ตัวชี้วัดแสดงความคืบหน้า
ในระยะสั้นของแผนงาน

ตัวชี้วัดแสดงผลงาน/ผลผลิต 
ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมโดยตรง 

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

- จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิต
- จ านวนคดี / ค่าปรับ
- จ านวนรายผู้ถูกตรวจสอบ
- จ านวนครั้งที่ออกตรวจ

ระดับบุคคล

ประเภทผลลัพธ์
ตัวชี้วัดแสดงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ไดร้ับจาก
การด าเนินการตามแผนงาน

- ร้อยละของภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้
- จ านวนข้อร้องเรียนที่ลดลง
- ร้อยละความผิดพลาดในการตรวจสอบ
- ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ
- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่กรมสรรพสามิตใช้ในการประเมินผล



OS Matrix

ตัวชีว้ดั ผลลัพธ์

สลธ. สถาบนั 

GG

โครงสรา้ง ภมูภิาค ตดิตาม เผยแพร่ กฎหมาย วจิยัและพ ั

ฒนา

1 รอ้ยละของหน่วยงานของรัฐทีส่ามารถลดขัน้ต

อนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการเพือ่ใหบ้รกิ

ารประชาชนลงโดยเฉลีย่รอ้ยละ 30 ขึน้ไป ระยะเวลาของขัน้ตอนการปฏฺบตัริาชการของสว่นรา

ชการลดลง (เหมอืน ตัวชีว้ดัที ่11)

2 ระดับความส าเร็จในการสง่เสรมิและผลักดันให ้

หน่วยงานของรัฐด าเนนิการตาม พ.ร.ฎ. 

วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้

นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546

หน่วยงานของรัฐด าเนนิการตาม พ.ร.ฎ. 

วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอื

งทีด่ ีพ.ศ. 

2546ไดต้ามเป้าหมาย(เหมอืนตัวชีว้ดัที9่)

3 จ านวนทีเ่พิม่ข ึน้ของบนัทกึขอ้ตกลงการเป็นพั

นธมติรเครือขา่ยการพัฒนาระบบราชการ มเีครือขา่ยการพัฒนาระบบราชการเพิม่ขึน้

4 รอ้ยละของประชาชนทีรั่บรูว้า่มกีารพัฒนาระบ

บราชการ ประชาชนทีรั่บรูว้า่มกีารพัฒนาระบบราชการ

5 รอ้ยละของขา้ราชการในหน่วยงานราชการกลุ่

มเป้าหมายรับรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาระ

บบราชการ

ขา้ราชการในหน่วยงานราชการกลุม่เป้าหมายรับรูแ้

ละเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการ

6 รอ้ยละของผูรั้บบรกิารกลุม่เป้าหมายทีเ่ห็นวา่ 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

เป็นองคก์รตน้แบบของการพัฒนาระบบราชกา

ร

ผูรั้บบรกิารกลุม่เป้าหมายทีเ่ห็นวา่ ส านักงาน ก.พ.ร. 

เป็นองคก์รตน้แบบของการพัฒนาระบบราชกา

7 รอ้ยละของระดับความพงึพอใจของบคุลากรใ

นการปฏบิตังิาน บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

8 ระดับความส าเร็จในการผลักดันใหเ้กดิการพัฒ

นาขดีสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

ของเจา้หนา้ที ่ก.พ.ร.

เจา้หนา้ที ่ก.พ.ร.มสีมรรถนะหลัก (Core 

Competency)

9 รอ้ยละของความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลติข

องสว่นราชการ

9.1 

จ านวนภารกจิ/ขอ้เสนอแนะ/ค าปรกึษาเกีย่วกั

บการพัฒนาระบบราชการ มขีอ้เสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานของรัฐน าค าปรกึษาไปใชใ้นการพัฒนาระ

บบราชการ

9.2 

หน่วยงานราชการจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 

10 ไดด้ าเนนิการตาม พ.ร.ฎ 

วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้

นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546

หน่วยงานของรัฐด าเนนิการตาม พ.ร.ฎ. 

วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอื

งทีด่ ีพ.ศ. 

2546ไดต้ามเป้าหมาย(เหมอืนตัวชีว้ดัที2่)

Result Chart

ประชาชน
ไดใ้ช ้

บรกิารผ่าน
ทางระบบ
อเิล็กทรอนิ

กส์

ผลลพัธ ์:

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบรกิารผา่นทางระบบอเิล็กทรอนกิส์

จัดท าระบบ
ใหบ้รกิารผ่าน
ระบบ call 

center และ 
web-site 

ใหข้อ้มลูใน
สว่นทีเ่ป็น
ความ

รับผดิชอบ
ของหน่วยงาน 

จัดหาและ
ก ากับดแูลการ

ตดิตัง้
Infrastructure 

และ 
Application 

สลธ. ทุกหนว่ยงาน เผยแพร่

เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์เพื่อก าหนด
เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด

OS-Matrix ตารางแสดงความรบัผดิชอบ

Role Result Matrix

รอ้ยละของหนว่ยงานของรฐัทีส่ามารถลดข ัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ
เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนลง

หนว่ย
งาน

ผลลพัธ:์ หนว่ยราชการสามารถลดข ัน้ตอนและระยะเวลาลงได ้โดยเฉลีย่
รอ้ยละ30 ขึน้ไป

สถาบัน 
GG

ก าหนดมาตรการ หลกัเกณฑ ์และแนวทางในการลดขัน้ตอน

ผลกัดนัและสง่เสรมิใหห้น่วยราชการลดขัน้ตอน โดยรับผดิชอบในดา้นหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง

ตดิตามและประเมนิผลส าเร็จในการลดขัน้ตอนของหน่วยงาน

โครงสร ้
าง

ผลกัดนัและสง่เสรมิใหห้นว่ยราชการลดข ัน้ตอน (รายกรมและกระทรวง) โดยรบัผดิชอบใน
ดา้นรายละเอยีดเกีย่วกบัเนือ้งาน (function expert)

ภูมภิาค ผลกัดนัและสง่เสรมิใหห้นว่ยราชการลดข ัน้ตอน โดยการสนบัสนุน Area Officer (ราย
จงัหวดั)

ตดิตาม ประเมนิผลสมัฤทธิจ์ากการลดข ัน้ตอนในภาพรวมจากหนว่ยงาน โดยประเมนิจากประชาชน
และผูร้บับรกิารหลงัจากทีไ่ดน้ าแนวทางในการลดข ัน้ตอนไปปฏบิตั ิ

เผยแพร่ เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธใ์หก้บัหนว่ยราชการและประชาชน รบัทราบ มคีวามรู ้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการลดข ัน้ตอน

กฎหมา
ย

ใหค้ าปรกึษาและประสานการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบักฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคตามขอ้เสนอของ
สว่นราชการ (เฉพาะในบางหนว่ยงานเทา่น ัน้)

วจัิยและ
พัฒนา

กองคลงั สนบัสนนุการเบกิจา่ยงบประมาณ

กพร.



ช่วยให้ผู้บริหารของส านัก / กอง สามารถสร้างตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับองค์กร

OS Matrix : Owner-Supporter Matrix

ผู้รับผิดชอบหลัก
ในการท าให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
หนึ่งสามารถมีเจ้าภาพมากกว่าหนึ่งหน่วย

O : Owner (O หรือ OO) 
ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าภาพสามารถ
ท างานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด

S : Supporter

หรือ



OS Matrix แบ่งออกได้ดังนี้

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรOS Matrix ชั้นที่ 0

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร
สู่ระดับหน่วยงาน

OS Matrix ชั้นที่ 1 

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล  
(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค/พื้นที)่ 

OS Matrix ชั้นที่ 2 

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม,ผู้ใต้บังคับบัญชา)

OS Matrix ชั้นที่ 3 



สรุปขั้นตอนถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

ขั้นตอนการถ่ายทอดตัวชี้วัด

1. จัดท าและสื่อสารยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
2. จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
3. ก าหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร
4. ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (แบบฟอร์ม OS0)
5. หน่วยงานจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ของตนเอง
6. หน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของตนเอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดแผนงาน ตัวชี้วัดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดอื่น ๆ (แบบฟอร์ม OS1)
7. หน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค/พื้นที่
(แบบฟอร์ม OS2)
8. หน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับผู้อ านวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย(แบบฟอร์ม OS3)
9. หน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคล(แบบฟอร์ม PMS)



แผนท่ียุทธศาสตร์ ปี 2563
วิสยัทัศน์ ...............................................................
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ิผล S1: …………………………… S2: ……………………………….

C2:……………………………………………….

P1: ………………………

L1: ……………………………..

P2: ………………………

L2: ……………………………

C2:……………………………………………….

แบบฟอร์มการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
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2 ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน

3 บริหารองค์กร
แบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 

1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล 
เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

S1 มาตรการภาษีสรรพสามติสามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ได้อย่างยั่งยืนa

S3 ประชาชนเกิดความผาสุก

C1 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียเกิดความ
เช่ือมั่น

P1 บูรณาการการด าเนินงานให้เกิดประสทิธิภาพและยั่งยืน

L1 องค์กรตามระบบราชการ 4.0 
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

แผนที่ร่างยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 2563
วิสัยทัศน์ : ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

L2 ระบบเทคโนโลยีมีเสถยีรภาพทันสมัย
และง่ายต่อการใช้งาน

L3 บุคลากรพร้อมรับการเปลีย่นแปลงและ
มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี

S2 ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น โดยค านึงถึงประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง

P2 ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเกบ็ภาษเีพ่ิมขึ้น



แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

OS Matrix ชั้นที่ 0 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร



ทีม่าของตัวชีวั้ดใน OS0

23/09/62 26

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) วัดองค์กร
ตัวชี้วัดการประเมินส่วน

ราชการฯ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) วัดองค์กรตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

Outcome วัดหน่วยงาน
Output วัดผู้บริหารของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์



ตัวอย่าง 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรไปสู่ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (OS0)

file:///C:/Users/Excise/Desktop/ไฟล์ใช้ประชุม OS 63/OS0 2562.xlsx


OS Matrix ชั้นที่ 1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรไปยังหน่วยงาน



ตัวอย่าง 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรไปสู่ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (OS1)

file:///C:/Users/Excise/Desktop/ไฟล์ใช้ประชุม OS 63/OS1 2562.xlsx


OS Matrix ชั้นที่ 2 ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับผอ.ส านกั/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค/พื้นที่

ข้อควรระวัง OS1 ต่างจาก OS2

OS1 ใช้ตัวชี้วัดระดับ Outcome
OS2 ใช้ตัวชี้วัดระดับ Output



ตัวอย่าง 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรไปสู่ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (OS2)

file:///C:/Users/Excise/Desktop/ไฟล์ใช้ประชุม OS 63/OS2 2562.xlsx


OS Matrix ชั้นที่ 3 ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส่วนงานสู่ระดับหวัหน้าส่วน/กลุ่ม



OS Matrix ชั้นที่ 3 ขั้นตอนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส่วนงานสูร่ะดับบุคคล 
(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม,ผู้ใต้บังคับบัญชา)

คัดเลือกตัวชี้วัดชั้นที่ 2
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของท่านทุกตัว
ทุกมิติ มาใส่ในหัวข้อ 
งานยุทธศาสตร์

หัวข้อ งานประจ า     
ให้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับ
งานประจ าเพิ่มเติมได้ 

หัวข้อ งานมอบหมายพิเศษ 
ให้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับงาน
มอบหมายพิเศษเพิ่มเติมได้

กระจายตัวชี้วัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน 
โดยมีแนวคิด
- ตัวชี้วัดแบบผูกขา หัวหน้าและลูกน้องวัดผล

งานด้วยตัวชี้วัดตัวเดียวกัน
- ตัวชี้วัดกระจายตามลักษณะงาน  

คือ ความยากตัวชี้วัดของหัวหน้า              
กับตัวชี้วัดลูกน้อง



แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
การเชื่อมโยงไปสู่การประเมินระดับบุคคล  PMS



* กรณีมีงานยุทธศาสตร์ งานประจ า งานมอบหมายพิเศษใหค้ิดน้ าหนัก ดังนี้

การคิดน้ าหนักระดับส่วนงานและระดับบุคคล ในกรณีต่าง ๆ

* ถ้าไม่มีงานใด งานหนึ่ง ให้เอางานนั้นๆ ไปกระจายตามสัดส่วน

งานยุทธศาสตร์         ร้อยละ   50 

งานประจ า         ร้อยละ   30

งานมอบหมายพิเศษ         ร้อยละ   20



ประเภทตัวชี้วัด น้ าหนัก

ยุทธศาสตร์ 50

งานประจ า 30

มอบหมายพิเศษ 20

รวม 100

กรณีที่ 1
มีตัวชี้วัดครบ 3 งาน

ประเภทตัวชี้วัด น้ าหนัก วิธีค านวณ

ยุทธศาสตร์ 62.5 (50/80)*100

งานประจ า 37.5 (30/80)*100

มอบหมายพิเศษ - -

รวม 100

กรณีที่2 มีตัวชี้วัด 2 งาน
(ยุทธศาสตร์+ประจ า)

ประเภทตัวชี้วัด น้ าหนัก วิธีค านวณ

ยุทธศาสตร์ 72 (50/70)*100

งานประจ า - -

มอบหมายพิเศษ 28 (20/70)*100

รวม 100

ประเภทตัวชี้วัด น้ าหนัก วิธีค านวณ

ยุทธศาสตร์ - -

งานประจ า 60 (30/50)*100

มอบหมายพิเศษ 40 (20/50)*100

รวม 100

กรณีที่3 มีตัวชี้วัด 2 งาน
(ยุทธศาสตร์+พิเศษ)

กรณีที4่ มีตัวชี้วัด 2 งาน(ประจ า+
พิเศษ)

ตัวอย่าง การคิดน้ าหนักระดับส่วนงานและระดับบุคคล ในกรณีต่าง ๆ 



การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ส่วนกลาง สรรพสามิต
ภาค

สรรพสามิตพื้นที่

KPI ยุทธศาสตร์
KPI โครงการยุทธศาสตร์
KPI แผนปฏิบัติการ
KPI หลักเกณฑ์การประเมินผล

KPI ยุทธศาสตร์
KPI หลักเกณฑ์การประเมินผล

KPI ยุทธศาสตร์
KPI หลักเกณฑ์การประเมินผล

ช่องทางการ
รายงานผล

http://wbs1-in-sta-sys.excise.go.th/




