
แนวทางการนาํระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมูลค่า  แนวทางการนาํระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมูลค่า  ((EVMEVM)) มาใชใ้นมาใชใ้น

รฐัวิสาหกิจรฐัวิสาหกิจ

ี่ ั ้ ้

ระยะที่ 1: การประเมิน

การเตรียมความพรอ้ม

ระยะที่ 2: การนาํระบบ 

การบรหิารจดัการ

่

ระยะที 3: การวดัความกา้วหนา้

ของผลงานค่า EP ในปี 2557

เปรยีบเทียบกบัปีที่ผ่านมาและ

ในการนาํระบบการบรหิารจดัการ

เพื่อสรา้งมูลค่า  EVM 

มาใชใ้นการบรหิารรฐัวิสาหกิจ

เพื่อสรา้งมูลค่า  EVM 

มาเชื่อมโยงเขา้กบักระบวนการ

บรหิารจดัการการดาํเนินธุรกิจ

ความกา้วหนา้ในการนาํผลงานค่า

EP เชื่อมโยงกบั

การกาํหนดผลตอบแทนฐ

– ปี 2555

ุ

– ปี 2556 สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง

– ปี 2557
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แนวทางการนาํระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมูลค่า  แนวทางการนาํระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมูลค่า  ((EVMEVM)) มาใชใ้นมาใชใ้น

รฐัวิสาหกิจรฐัวิสาหกิจ

 
ระยะที่  1: การประเมิน 
การเตรียมความพร้อม 

ป 2555

ระยะที่ 3: การเชื่อมโยงเข้า
กับการบริหารจัดการธุรกิจ

ป 2557

ระยะที่ 2: การนํามาใช้ใน 
ระดับต่อไป /ระดับศูนย์

ป 2556– ป 2555  – ป 2557– ป 2556

• เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเบื้องต้น

- พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด

• พัฒนาระบบวัดผลงานค่า EP ในระดับต่อไป

- คํานวณผลงานค่า EP ในระดับศูนย์ EVM

• เชื่อมโยงแนวคิดระบบ  EVM เข้ากับกระบวนการ
บริหารหลัก ขององค์กร  ได้แก่  

-  จัดตั้งคณะทํางานโครงการ  และคณะกรรมการ
กําหนดทิศทาง

- ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐาน   เกี่ยวกับการคํานวณ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ให้คณะทํางาน
โครงการและคณะกรรมการกําหนดทิศทาง

 
• เชื่อมโยงระบบ  EVM เข้ากับกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงานหลัก

- จัดทํา  Operational Driver Tree ตาม

แต่ละศูนย์  EVM

- จัดทํา แผนกล ยทธ์เพื่อปรับปรง

- การนําแนวคิดระบบ  EVM เปนส่วนหนึ่งในการ 
จัดทําแผนธุรกิจ และการจัดทําแผน
งบประมาณ รวมถึงการจัดสรรเงินทุนและ
ทรัพยากร

- การใช้แนวคิดในเรื่องระบบ EVM ในการ
ั ิ ์โ ่โครงการและคณะกรรมการกาหนดทศทาง

• ฝกอบรม

- ฝกอบรมผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด
ระบบ  EVM

- ฝกอบรมผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด

- จดทา แผนกล ยุทธเพอปรบปรุง   
ประสิทธิภาพ  (Strategic Improvement 

Plan) ของแต่ละศูนย์  EVM

• การพัฒนาระบบ  Balance Scorecard (BSC )

- จัดทําระบบ BSC สําหรับระดับศูนย์ EVM

จัดทําวิเคราะห์โครงการลงทุนต่างๆ

- การประเมินผลและรายงานผลค่า EP

• พัฒนาแนวทางในการกําหนดผลตอบแทน ตาม
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ขององค์กร

ระบบ  BSC

- ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตร์โดยละเอียด

• พัฒนาระบบ  EVM

ํ ั ้ ิ

 
- เชื่อมโยงระบบ BSC กับระบบวัดผลงานค่า  
EP สําหรับระดับศูนย์  EVM

- กําหนดระดับของผู้บริหารที่จะพิจารณา
ผลตอบแทน  ตามค่า EP

- พิจารณ ารูปแบบ  และผลตอบแทนตามผลงาน
การสร้างค่า  EP

- คานวณอตราตนทุนเงนทุน 
- กําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชี

- คํานวณผลงานค่า  Economic Profit ในอดีต
ในระดับองค์กร

- ศึกษาการจัดตั้งกําหนดศนย์ EVM

22

ศกษาการจดตงกาหนดศูนย    EVM 
- นําระบบ  EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ   

Balanced Scorecard ( BSC ) ในระดับองค์กร



ระยะที่ ระยะที่ 11: : การเตรียมความพรอ้มในการนาํ การเตรียมความพรอ้มในการนาํ EVM EVM มาใชใ้นปี มาใชใ้นปี 

25552555
กิจกรรมหลกัที่ กิจกรรมหลกัที่ 11  เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้

•• พฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียดพฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียด

25552555
พฒนาแผนการดาเนนโครงการโดยละเอยดพฒนาแผนการดาเนนโครงการโดยละเอยด

•• จดัตั้งคณะทาํงานโครงการ และคณะกรรมการกาํหนดทิศทางจดัตั้งคณะทาํงานโครงการ และคณะกรรมการกาํหนดทิศทาง

•• ฝึกอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯฝึกอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯ

กิจกรรมหลกัที่ กิจกรรมหลกัที่ 22  ฝึกอบรมฝึกอบรม

•• ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัสงูฯฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัสงูฯ

ฝึ ้ ิ ั ี่ ั ิฝึ ้ ิ ั ี่ ั ิ BalancedBalanced•• ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบสงูเกียวกบแนวคิดระบบ ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบสงูเกียวกบแนวคิดระบบ Balanced Balanced 
Scorecard Scorecard ((BSCBSC))

•• ฝึกอบรมคณะทาํงานเรื่องการวดัค่า ฝึกอบรมคณะทาํงานเรื่องการวดัค่า Economic Economic ProfitProfit  โดยละเอียดโดยละเอียด

กิจกรรมหลกัที่ กิจกรรมหลกัที่ 33  พฒันาระบบวดัผลงานค่า พฒันาระบบวดัผลงานค่า Economic Economic ProfitProfit    
•• คาํนวณอตัราตน้ทุนเงินทุนคาํนวณอตัราตน้ทุนเงินทุน

ํ โ ใ ั ั ีํ โ ใ ั ั ี•• กาํหนดนโยบายในการปรบัปรุงรายการบญัชีกาํหนดนโยบายในการปรบัปรุงรายการบญัชี

•• คาํนวณผลงานค่า คาํนวณผลงานค่า Economic Economic ProfitProfit      ในอดีตในระดบัองคก์รในอดีตในระดบัองคก์ร

•• ศึกษาการจดัตั้งกาํหนดศนย ์ศึกษาการจดัตั้งกาํหนดศนย ์EVEVMM

33

ศกษาการจดตงกาหนดศนูย ศกษาการจดตงกาหนดศนูย EVEVMM
•• นําระบบ นําระบบ EVM EVM มาเชื่อมโยงกบัระบบ มาเชื่อมโยงกบัระบบ BSC BSC 



ปี ปี 25255555: : การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ EVM EVM มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน EVM EVM ปี ปี 

25255555
รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี 25255555

25255555
กิจกรรมหลกัที่ 1 เตรยีม

ความพรอ้มและสรา้งความ

เพื่อใหร้ฐัวิสาหกิจมีการเตรียมความพรอ้ม โดยการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 

ตัง้ผูร้บัผิดชอบ (คณะทาํงาน) และสรา้งความเขา้ใจแนวคิดพื้ นฐานที่จาํเป็น

เขา้ใจเบื้องตน้ ใหก้บัคณะทาํงานดงักล่าว เพือ่ใชใ้นการดาํเนินโครงการในระยะตอ่ไป

1. พฒันาแผนการดาํเนิน แผนการดาํเนินโครงการควรมีลกัษณะ ดงันี้1. พฒนาแผนการดาเนน

โครงการโดยละเอียด

แผนการดาเนนโครงการควรมลกษณะ ดงน

1) ครอบคลุมการดาํเนินงานของโครงการและเป็นไปตาม

ขั้นตอนที่ สคร.  กาํหนดในระยะที่ 1 และ 2 (ปี 2555-

2556)  
  2) มีการกาํหนดเป้าหมายที่ชดัเจนของแต่ละกิจกรรม และ

่แผนงานยอ่ย

  3) มีระยะเวลาดาํเนินการในแต่ละขั้นตอนที่ชดัเจน 

  4) กาํหนดผร้บัผิดชอบแต่ละขั้นตอนอยา่งชดัเจน

44

  4) กาหนดผรูบผดชอบแตละขนตอนอยางชดเจน

  



ปี ปี 25255555: : การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ EVM EVM มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน EVM EVM ปี ปี 

25255555
รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี 25255555

2. จดัตั้งคณะทาํงานโครงการ 

และคณะกรรมการกาํหนด

1) มีการจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดทิศทางและคณะทาํงาน 

EVM ของรฐัวสิาหกิจ      
ทิศทาง

ฐ

- คณะกรรมการกาํหนดทิศทางมีหน้าที่กาํหนดนโยบาย และกาํกบั

ดแูลการดาํเนินงานของคณะทาํงาน EVM ในการนํา ระบบ 

EVM มาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร      
- คณะทาํงาน EVM มีหน้าที่ วางแผนและดาํเนินการตาม

โ ใ ็นโยบายของคณะกรรมการกาํหนดทิศทาง ใหแ้ลว้เสร็จตาม

แผนงานที่กาํหนด

) ใ ี ี่ ั ิ ิ ั ั้ ํ ป็ ้ 2) ในกรณีทีรฐวสิาหกิจจดตงคณะทาํงานรวมเป็น 1 คณะ จะตอ้ง

กาํหนดบทบาทของคณะทาํงานนั้นใหค้รอบคลุมหน้าที่รวมของทั้ง

คณะกรรมการกาํหนดทิศทางและคณะทาํงาน EVM

55

คณะกรรมการกาหนดทศทางและคณะทางาน EVM



ปี ปี 25255555: : การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ EVM EVM มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี 25255555
EVM EVM ปี ปี 25255555

33. . ฝึกอบรมแนวคิดพื้ นฐานฝึกอบรมแนวคิดพื้ นฐาน เพื่อสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้ในระบบ เพื่อสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้ในระบบ EVM EVM 
เกี่ยวกบัระบบ เกี่ยวกบัระบบ EVM EVM ให้ให้

คณะทาํงานโครงการ และคณะทาํงานโครงการ และ

ํํ

11) ) มีการฝึกอบรมภายในหรือเขา้ร่วมการอบรมที่เกี่ยวกบัแนวคิดมีการฝึกอบรมภายในหรือเขา้ร่วมการอบรมที่เกี่ยวกบัแนวคิด

พื้ นฐานของ ระบบ พื้ นฐานของ ระบบ EVM  EVM  ใหก้บัคณะทาํงานโครงการ และใหก้บัคณะทาํงานโครงการ และ

่่คณะกรรมการกาหนดคณะกรรมการกาหนด

ทิศทางทิศทาง
คณะกรรมการกาํหนดทิศทาง เพื่อใหท้ราบวา่ระบบ คณะกรรมการกาํหนดทิศทาง เพื่อใหท้ราบวา่ระบบ EVM EVM คือคือ
อะไร มีประโยชน์และขอ้จาํกดัอยา่งไรอะไร มีประโยชน์และขอ้จาํกดัอยา่งไร

)) ี ั ้ ื้ ฝึี ั ้ ื้ ฝึ22) ) มีเอกสารแสดงหวัขอ้และเนือหาการฝึกอบรมมีเอกสารแสดงหวัขอ้และเนือหาการฝึกอบรม

33) ) มีการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัคณะกรรมการกาํหนดทิศทางและมีการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัคณะกรรมการกาํหนดทิศทางและ

คณะทาํงาน คณะทาํงาน EVMEVM อยา่งทัว่ถึง อยา่งทัว่ถึง ((มีวาระ หรือเอกสารประกอบการมีวาระ หรือเอกสารประกอบการคณะทางาน คณะทางาน EVM EVM อยางทวถง อยางทวถง ((มวาระ หรอเอกสารประกอบการมวาระ หรอเอกสารประกอบการ

ถ่ายทอดความรูค้ราวนั้นประกอบถ่ายทอดความรูค้ราวนั้นประกอบ))

66



ปี ปี 25255555: : การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ EVM EVM มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน EVM EVM 
ปีปี 5555

รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี 25255555
ป ป 25255555

กิจกรรมหลกัที่ 2 

ฝึกอบรม

เพื่อใหร้ฐัวิสาหกิจทาํการฝึกอบรมในระดบัตา่ง ๆ ซึ่งประกอบดว้ย

ฝกอบรม

1. ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัสงู

เกี่ยวกบัแนวคิดระบบ 

มีการฝึกอบรมภายในหรือเขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ที่เกีย่วกบัแนวคิด

ของ ระบบ EVM ของผบ้ริหารระดบัสงอยา่งทัว่ถึง (ผบ้ริหารเกยวกบแนวคดระบบ 

EVM
ของ ระบบ EVM ของผบูรหารระดบสงูอยางทวถง (ผบูรหาร
ระดบัสงู นับตั้งแต่ผูบ้ริหารสงูสุดขององคก์รลงมารวม 3 ระดบั) 

เพื่อใหผู้บ้ริหารมีความเขา้ใจถึงแนวคิดและวตัถุประสงคข์องระบบ ุ

EVM ได ้

77



ปี ปี 25255555: : การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ EVM EVM มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี 25255555ขนตอนการดาเนนงาน ขนตอนการดาเนนงาน 

EVM EVM ปี ปี 25255555
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป 25255555

2. ฝึกอบรมผูบ้ริหาร มีการฝึกอบรมภายในหรือเขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ที่เกีย่วกบัแนวคิดู

ระดบัสงูเกี่ยวกบัแนวคิด

ระบบ Balanced 
ของ ระบบ Balanced Scorecard (BSC) ของ
ผูบ้ริหารระดบัสงูอยา่งทัว่ถึง(ผูบ้ริหารระดบัสงู นับตั้งแต่ผูบ้ริหาร

่Scorecard 
(BSC)

สงูสุดขององคก์รลงมา 3 ระดบั) เพื่อใหผู้บ้ริหารมีความเขา้ใจถึง

แนวคิดและวตัถุประสงคข์องระบบ Balanced 
Scorecard ได้Scorecard ได

3. ฝึกอบรมคณะทาํงาน

เรื่องการวดัค่า EP โดย

มีการฝึกอบรมภายในเรื่องการวดัค่า EP โดยละเอียด ใหก้บั

คณะทาํงาน EVM ของรฐัวสิาหกจิอยา่งทัว่ถึง เพื่อใหม้ีความเรองการวดคา EP โดย
ละเอียด

คณะทางาน EVM ของรฐวสาหกจอยางทวถง เพอใหมความ
เขา้ใจในเรื่อง EVM และสามารถคาํนวณหาค่า EP ในระดบั
องคก์รของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี
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ปี ปี 25255555: : การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ EVM EVM มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน EVMEVM รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี 25255555ขนตอนการดาเนนงาน ขนตอนการดาเนนงาน EVM EVM 
ปี ปี 25255555

รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป 25255555

กิจกรรมหลกัที่ 3 พฒันา เพื่อใหร้ฐัวิสาหกิจสามารถคาํนวณค่า EP ในระดบัองคก์รได ้และ

ระบบวดัผลงานค่า EP 
ฐ

สามารถเชื่อมโยงระบบ EVM กบัระบบ BSC ภายในรฐัวิสาหกิจ

1.1. คาํนวณอตัราตน้ทุนคาํนวณอตัราตน้ทุน

เงินทุนเงินทุน

22 ํ โ ใํ โ ใ

1)1) ปรบัปรุงบญัชี ปรบัปรุงบญัชี NOPAT NOPAT และเงินทุนทางเศรษฐศาสตร ์คาํนวณและเงินทุนทางเศรษฐศาสตร ์คาํนวณ

อตัราตน้ทุนเงินทุน และวดัผลงานคา่ อตัราตน้ทุนเงินทุน และวดัผลงานคา่ EP EP ในระดบัองคก์รในระดบัองคก์ร

2)2) ั ํ ป ี ี ่ั ํ ป ี ี ่ EPEP ้ ั้ ั ปีปี ((ปีปี 54542.2. กาํหนดนโยบายในการกาํหนดนโยบายในการ

ปรบัปรุงรายการบญัชีปรบัปรุงรายการบญัชี

3.3. คาํนวณผลงานคา่ คาํนวณผลงานคา่ EPEP  

2)2) จดัทาํรายงานเปรียบเทียบคา่ จดัทาํรายงานเปรียบเทียบคา่ EP EP ยอ้นหลงัยอ้นหลงั  3 3 ปี ปี ((ปี ปี 25255454    

25255353  และ และ 25255252) ) ถา้มีขอ้มลูเพียงพอถา้มีขอ้มลูเพียงพอ  

3)3) จดัทาํรายงานรายละเอียดการคาํนวนและการปรบัปรุงรายการทางจดัทาํรายงานรายละเอียดการคาํนวนและการปรบัปรุงรายการทาง

ในระดบัองคก์ร   ในระดบัองคก์ร   

)) ุุ

บญัชีขององคก์รบญัชีขององคก์ร
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ปี ปี 25492549: : การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ EVM EVM มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี 25255555ขนตอนการดาเนนงาน ขนตอนการดาเนนงาน 

EVM EVM ปี ปี 25255555
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป 25255555

4. ศึกษาการจดัตั้ง ศึกษาและวางแผนการกาํหนดศนย ์EVM ของรฐัวสิาหกจิ และ
กาํหนดศนูย ์EVM

ู ฐ

จดัทาํรายงานสรุปการกาํหนดศนูย ์EVM

5. นําระบบ EVM มา
เชื่อมโยงกบัระบบ 

BSC

จดัทาํรายงานสรุปแนวทางการเชื่อมโยงระบบ EVM กบัระบบ 

BSC ภายในรฐัวสิาหกจิ
BSC
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การประเมินผลปี การประเมินผลปี 25255555  ((ตามบนัทึกขอ้ตกลงฯตามบนัทึกขอ้ตกลงฯ--PAPA))(( ))

่่ดาํเนินการได้ดาํเนินการได<้<  2 2 ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ 1   1   =  =  ระดบั ระดบั 11

ดาํเนินการได ้ดาํเนินการได ้2 2 ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ 1     1     =  =  ระดบั ระดบั 22

ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ 11     ==    ระดบั ระดบั 33

ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ 1 1 และ และ 2    2    == ระดบั ระดบั 44ดาเนนการไดครบตามกจกรรมหลกท ดาเนนการไดครบตามกจกรรมหลกท 1 1 และ และ 2    2    =  =  ระดบ ระดบ 44

ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ 1 2 1 2 และ และ 33 =  =  ระดบั ระดบั 55
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วิธีการประเมินวิธีการประเมิน

ประเมินเชน่เดียวกบัการประเมินตามระบบประเมินผลฯ ทัว่ไปประเมินเชน่เดียวกบัการประเมินตามระบบประเมินผลฯ ทัว่ไป

ขอ้มลูจากแบบสอบถามขอ้มลูจากแบบสอบถาม

การสมัภาษณ ์พบปะ รสการสมัภาษณ ์พบปะ รส   เพิ่มเติม เพิ่มเติม ((ถา้จาํเป็นถา้จาํเป็น))การสมภาษณ พบปะ รสการสมภาษณ พบปะ รส. . เพมเตม เพมเตม ((ถาจาเปนถาจาเปน))

โดยที่โดยที่

ใใ ่่ (( ็็ ))รสรส. . ดาํเนินงานครบในกิจกรรมหลกัดาํเนินงานครบในกิจกรรมหลกั//ขอ้ยอ่ย ทีกาํหนด ขอ้ยอ่ย ทีกาํหนด ((เต็มเต็ม))
รสรส. . ดาํเนินงานไมค่รบในกิจกรรมหลกัดาํเนินงานไมค่รบในกิจกรรมหลกั//ขอ้ยอ่ย ที่กาํหนด ขอ้ยอ่ย ที่กาํหนด           
((สดัส่วนตามที่ทาํสดัส่วนตามที่ทาํ--Equal WeightEqual Weight))
รสรส. . ไมด่าํเนินงานในกิจกรรมหลกัไมด่าํเนินงานในกิจกรรมหลกั//ขอ้ยอ่ย ที่กาํหนดเลย ขอ้ยอ่ย ที่กาํหนดเลย 
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ตวัอยา่งที่ ตวัอยา่งที่ 11
กิจกรรมหลกัที่ กิจกรรมหลกัที่ 11  เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้ กิจกรรมหลกั

•• พฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียดพฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียด

•• จดัตั้งคณะทาํงานโครงการ และคณะกรรมการกาํหนดทิศทางจดัตั้งคณะทาํงานโครงการ และคณะกรรมการกาํหนดทิศทาง ขอ้ยอ่ย/

•• ฝึกอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯฝึกอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯ กิจกรรมยอ่ย

ดาํเนินการได<้ 2 ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ 1   =  ระดบั 1

ดาํเนินการได ้2 ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ 1     =  ระดบั 2

ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ 1   =  ระดบั 3
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ตวัอยา่งที่ ตวัอยา่งที่ 22
่่ ้้กิจกรรมหลกัที่ กิจกรรมหลกัที่ 11  เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้

•• พฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียด พฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียด 

•• จดัตั้งคณะทาํงานโครงการ และคณะกรรมการกาํหนดทิศทาง จดัตั้งคณะทาํงานโครงการ และคณะกรรมการกาํหนดทิศทาง จดตงคณ ทางานโครงการ แล คณ กรรมการกาหนดทศทาง จดตงคณ ทางานโครงการ แล คณ กรรมการกาหนดทศทาง 

•• ฝึกอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯ ฝึกอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯ 

กิจกรรมหลกัที่ กิจกรรมหลกัที่ 22  ฝึกอบรมฝึกอบรม
ฝึ ้ ิ ัฝึ ้ ิ ั•• ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบสงูฯ ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบสงูฯ 

•• ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัสงูเกี่ยวกบัแนวคิดระบบ ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัสงูเกี่ยวกบัแนวคิดระบบ Balanced Scorecard Balanced Scorecard 
((BSCBSC) ) 

•• ฝึ ํ ื่ ั ่ฝึ ํ ื่ ั ่ EconomicEconomic ProfitProfit โ ีโ ี•• ฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา ฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา Economic Economic ProfitProfit  โดยละเอยดโดยละเอยด

ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ 11                 =  =  ระดบั ระดบั 33
ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ 1 1 และ และ 2    2    =  =  ระดบั ระดบั 44

จาก ตจาก ต ยย   รฐัวสิาหกิจดาํเนินการได ้รฐัวสิาหกิจดาํเนินการได ้ ถึง ถึง 22  ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ 22จาก ตจาก ต..ยย. . รฐวสาหกจดาเนนการได รฐวสาหกจดาเนนการได ถง ถง 22  ขอยอยของกจกรรมหลกท ขอยอยของกจกรรมหลกท 2 2 
ดงันั้น รฐัวสิาหกิจไดค้ะแนน ดงันั้น รฐัวสิาหกิจไดค้ะแนน = = 3 3 + + 22//3 3 = = 33..6767
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ตวัอยา่งที่ ตวัอยา่งที่ 33
ิ ั ี่ิ ั ี่ ี ้ ้ ้ ใ ื้ ้ี ้ ้ ้ ใ ื้ ้กิจกรรมหลกัที กิจกรรมหลกัที 11  เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบืองตน้เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบืองตน้
•• พฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียด พฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียด 

•• จดัตั้งคณะทาํงานโครงการ และคณะกรรมการกาํหนดทิศทาง จดัตั้งคณะทาํงานโครงการ และคณะกรรมการกาํหนดทิศทาง 

•• ฝึกอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯ ฝึกอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯ 

กิจกรรมหลกัที่ กิจกรรมหลกัที่ 22  ฝึกอบรมฝึกอบรม
•• ฝึกอบรมผบ้ริหารระดบัสงฯ ฝึกอบรมผบ้ริหารระดบัสงฯ ฝกอบรมผบูรหารระดบสงูฯ ฝกอบรมผบูรหารระดบสงูฯ 

•• ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัสงูเกี่ยวกบัแนวคิดระบบ ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัสงูเกี่ยวกบัแนวคิดระบบ Balanced Scorecard Balanced Scorecard 
((BSCBSC) ) 

•• ฝึกอบรมคณะทาํงานเรื่องการวดัค่า ฝึกอบรมคณะทาํงานเรื่องการวดัค่า EconomicEconomic ProfitProfit  โดยละเอียดโดยละเอียดฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา ฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา Economic Economic ProfitProfit  โดยละเอยดโดยละเอยด

ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ 11                 =  =  ระดบั ระดบั 33
ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ 1 1 และ และ 2    2    == ระดบั ระดบั 44ดาเนนการไดครบตามกจกรรมหลกท ดาเนนการไดครบตามกจกรรมหลกท 1 1 และ และ 2    2    =  =  ระดบ ระดบ 44

จาก ตจาก ต..ยย. . รฐัวสิาหกิจดาํเนินการได ้รฐัวสิาหกิจดาํเนินการได ้ ถึง ถึง 22  ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ 2 2 
แต่แต่  ““ฝึกอบรม ฝึกอบรม BSCBSC” ” ((ขอ้ยอ่ยที่ ขอ้ยอ่ยที่ 2 2 ของกิจกรรมหลกัที่ ของกิจกรรมหลกัที่ 22)) เพยีง เพยีง 22  SCSC (( ))
ระดบัระดบั

ดงันั้น รฐัวสิาหกิจไดค้ะแนน ดงันั้น รฐัวสิาหกิจไดค้ะแนน = = 3 3 + + 11//3 3 + + 22//33((11//33) = ) = 33..5555
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ฐฐ (( ))



ระยะที่ ระยะที่ 22: : การนาํระบบ การนาํระบบ EVM EVM   เชื่อมโยงกบัการบริหารจดัการเชื่อมโยงกบัการบริหารจดัการ--  ปี ปี 25562556  

พฒันาระบบวดัผลงานค่า พฒันาระบบวดัผลงานค่า EP EP   ในระดบัตอ่ไปในระดบัตอ่ไป

ํ ่ํ ่ EPEP ใ ั ่ ไปใ ั ่ ไป

ระดบัที่ 1

•• คาํนวณผลงานค่าคาํนวณผลงานค่า EP EP ในระดบัต่อไปตามในระดบัต่อไปตาม
ศนูยค์วามรบัผิดชอบในการสรา้ง ศนูยค์วามรบัผิดชอบในการสรา้ง EPEP  ที่ที่
กาํหนดไว ้กาํหนดไว ้

ื่ โ ิ ั ื่ ้ ่ื่ โ ิ ั ื่ ้ ่

ระดบัที่ 2

เชือมโยงระบบการบรหิารจดัการเพอืสรา้งมูลค่า เชือมโยงระบบการบรหิารจดัการเพอืสรา้งมูลค่า 

EVM EVM เขา้กบักระบวนการดาํเนินธุรกิจของแตล่ะเขา้กบักระบวนการดาํเนินธุรกิจของแตล่ะ
หน่วยงานหลกั หน่วยงานหลกั 

่่
ระดบัที่ 3

•• จดัทาํแผนผงัปัจจยัที่ประกอบกนัเป็นกาํไรทางจดัทาํแผนผงัปัจจยัที่ประกอบกนัเป็นกาํไรทาง
เศรษฐศาสตร ์ตามศนูยค์วามรบัผิดชอบในการเศรษฐศาสตร ์ตามศนูยค์วามรบัผิดชอบในการ
สรา้ง สรา้ง EP EP ที่กาํหนด ที่กาํหนด (Operational (Operational 
d i t )d i t )

3

ั ี่ 4driver tree)driver tree)
•• การจดัทาํแผนกลยุทธเ์พื่อปรบัปรุงการจดัทาํแผนกลยุทธเ์พื่อปรบัปรุง

ประสิทธิภาพของแต่ละศนูยค์วามรบัผิดชอบในประสิทธิภาพของแต่ละศนูยค์วามรบัผิดชอบใน
EP (S iEP (S i

ระดบัที 4

การสรา้ง การสรา้ง EP (Strategic EP (Strategic 
improvement plan)improvement plan)

การพฒันาระบบ การพฒันาระบบ Balanced Balanced ระดบัที่ 5

1616

Scorecard (BSC) Scorecard (BSC) 
•• จดัทาํระบบ จดัทาํระบบ BSCBSC  สาํหรบัระดบัศนูย ์สาํหรบัระดบัศนูย ์EP EP 
•• เชื่อมโยงระบบ เชื่อมโยงระบบ BSCBSC กบัระบบวดัผลงานค่า กบัระบบวดัผลงานค่า 



ระยะที่ ระยะที่ 22: : การนาํระบบ การนาํระบบ EVM EVM   เชื่อมโยงกบัการบริหารจดัการเชื่อมโยงกบัการบริหารจดัการ--  ปี ปี 25562556  

ํ ัํ ั ี่ไ ่ ้ ั ํ ใ ั ์ี่ไ ่ ้ ั ํ ใ ั ์ EVMEVM((สาํหรบั รสสาํหรบั รส. . ทีไม่ตอ้งจดัทาํในระดบัศูนย ์ทีไม่ตอ้งจดัทาํในระดบัศูนย ์EVMEVM  ))

ระดบัที่ 1ดาํเนินการไดเ้ฉพาะกิจกรรมหลกัของระยะที่ 1

พฒันาระบบวดัผลงานค่า พฒันาระบบวดัผลงานค่า EPEP
•• คาํนวณผลงานค่าคาํนวณผลงานค่า EP EP ปี ปี 2556 2556 ในระดบัในระดบั

์์
ระดบัที่ 2

องคก์รองคก์ร

เชื่อมโยงระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมูลค่า เชื่อมโยงระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมูลค่า 

EVM EVM เขา้กบักระบวนการดาํเนินธุรกิจเขา้กบักระบวนการดาํเนินธุรกิจ

่่•• จดัทาํแผนผงัปัจจยัที่ประกอบกนัเป็นกาํไรทางจดัทาํแผนผงัปัจจยัที่ประกอบกนัเป็นกาํไรทาง
เศรษฐศาสตร ์ขององคก์รในการสรา้ง เศรษฐศาสตร ์ขององคก์รในการสรา้ง EP EP ที่ที่
กาํหนด กาํหนด (Operational driver tree)(Operational driver tree)

ระดบัที่ 3

•• การจดัทาํแผนกลยุทธเ์พื่อปรบัปรุงการจดัทาํแผนกลยุทธเ์พื่อปรบัปรุง
ประสิทธิภาพขององคก์รในการสรา้ง ประสิทธิภาพขององคก์รในการสรา้ง EP EP 
(Strategic improvement plan)(Strategic improvement plan)

ระดบัที่ 4
( g )( g )
ที่อาศยั ที่อาศยั Operational driver treeOperational driver tree

การพฒันาระบบ การพฒันาระบบ Balanced Balanced 
Scorecard (BSC) Scorecard (BSC) ระดบัที่ 5
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( )( )
•• จดัทาํจดัทาํ//ทบทวน ระบบ ทบทวน ระบบ BSCBSC  ขององคก์รขององคก์ร

•• เชื่อมโยงระบบ เชื่อมโยงระบบ BSC BSC กบัระบบ กบัระบบ EVMEVM



Q & AQ & A
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