
คําถาม: เกณฑการประเมินผลความคบืหนาการนําระบบ EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ ในระยะที่ 3 
ป 2551 ในสวนของการประเมินผลและรายงานผลการดําเนนิงานตามระบบ EVM (EVM for 
Monitoring and Reporting) ไดกําหนดใหรัฐวิสาหกิจ “รายงานผล” คา EP และความคืบหนา
การดําเนินงาน EVM แกผูบริหารสูงสุดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ อยางนอย 2 ครั้ง คือ 
รายงานคา EP รอบ 6 เดือนครั้งหนึ่ง และรายงานคา EP ของรอบ 12 เดือน ของปบญัชี 2551 
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่มีการกําหนดศูนย EVM ตอง “รายงานผล” ในระดับศูนยทุกศนูย 
นั้น ขอหารือ ดังนี ้
 
1. ในรายละเอียดเกณฑการประเมินในหวัขอดังกลาวใน PA ไดกําหนดรายละเอียด ดังนี ้
      1.1 มีการติดตามประเมนิผลรายงานคา EP เปนรายไตรมาส (ตั้งแตไตรมาสที่ 
2-4) และรายงานผลการดาํเนินงานคา EP ใหกับคณะกรรมการกําหนดทิศทาง EVM และ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อทราบเปนรายไตรมาส (ตั้งแตไตรมาสที่ 2-4) และมีการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานคา EP กับเปาหมายหรือผลงานในอดตี มีการวิเคราะหสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงหรือระบุสาเหตุที่คา EP ยังไมเปนไปตามเปาหมายหรือปจจัยสนับสนุนที่ทําให 
EP เกินกวาเปาหมาย ระบปุญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขที่ชัดเจน ระบุกลยุทธและ Driver 
ที่สําคัญที่เปนตัวผลักดนัคา EP ใหเปนไปตามเปาหมาย 
  1.2 มีการติดตามความคบืหนาในการดําเนินการตามระบบบริหารจดัการนาํ
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาเชื่อมโยงเขากับการบริหาร
จัดการหลักขององคกร (ระยะที่ 3) ใหกับคณะกรรมการกําหนดทิศทาง EVM และคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเพื่อทราบเปนรายไตรมาส (ตัง้แตไตรมาสที ่2-4) 
จึงขอทราบวาตองรายงานเปนรายไตรมาสตั้งแตไตรมาสที่ 2-4 หรือรายงานเฉพาะรายครึ่งป และ
รายป 
คําตอบ: ตามที่รัฐวิสาหกิจหลายแหงไดมีขอสงสัยในประเด็นดังกลาว เพ่ือใหมีความสอดคลอง
กัน  จึงขอเรียนวาในการประเมินผลการดําเนินงานป 2551 จะถือปฏิบัติตามแนวทางที่
กาํหนดใหรัฐวิสาหกิจ “รายงานผล” คา EP และความคืบหนาการดําเนินงาน EVM อยาง
นอย 2 ครั้ง คือ รายงานคา EP รอบ  6 เดือนคร้ังหน่ึง และรายงานคา EP ของรอบ 12 
เดือน ของปบัญชี 2551 อีกครั้งหน่ึง (เฉพาะความถี่ในการรายงานเทาน้ัน  รายละเอียด
ยังคงเปนไปตามขอ 1.1 และ 1.2 ดังกลาวขางตน) 
 
 
 
 
 
 
 



2. ขอทราบวาแนวทางในรายงานคา EP รายปตองดําเนนิการอยางไร เชน ใชการประมาณการผล
ปโดยใชตัวเลข 10 หรือ 11 เดือน หรือ ควรใชตัวเลขจริง ณ ส้ินปบญัชี   
ซึ่งในกรณีนี้จะสามารถรายงานผลจริงไดในชวงตนปถัดไป  
คําตอบ: การรายงานผลงานคา EP รายป นั้น รัฐวิสาหกิจสามารถรายงานไดหลายวิธี เชน ใช
ตัวเลขผลงานคา EP ตามที่เกิดจริง (9 เดอืน 10 เดือน ฯลฯ) รวมกับประมาณการผลงานคา EP 
ของเดือนที่เหลือของป หรือใชตัวเลขจริง (เบื้องตน) ณ ส้ินปบัญชี รายงานผลในชวงตนปถัดไปก็
ได เปนตน 
 
3. ในป 2551 กรณีมีโครงการลงทุน 2-3 โครงการซึ่งแตกตางกัน  ในกรณีที่ทําคูมือเลือกทําเพ่ือ
โครงการเดียวไดหรือไม (โครงการอื่นดาํเนินการไปบางสวนแลว)  หรือวาตองทําทกุโครงการ 
คําตอบ: คูมือเปนการจดัทํากรอบ หลักการ และแนวทาง สําหรับองคกรเพื่อใหเปนตามกรอบ 
หลักการ และแนวทางเดียวกันทั้งองคกร ในการนาํหลักการ EVM มาใชในการวิเคราะหการลงทุน 
ซึ่งในการทําจริงก็ตองรูจักประยุกตใหเหมาะสมในการวิเคราะหโครงการนั้นๆ คูมือไมใชเปนคูมือ
ของโครงการใดโครงการหนึง่ แตเปนขององคกรเพื่อสามารถนํามาใชเปนกรอบ หลักการ และ
แนวทาง ขององคกรได 
 
4. ขอมูลที่จําเปนในการรายงานผลEVM ของป 2551 มีอะไรบาง 
คําตอบ: อยางนอยควรประกอบดวย 

• ความคบืหนาในการนาํ EVM มาใช โดยควรยึดประเดน็ตามเกณฑในบันทึกขอตกลงฯ 
• ผลงานคา EP (ตามแนวทางของคําตอบขอ 1) 
• ปญหา อุปสรรค (ถามี) และแนวทางการแกไข 

 
5. งบประมาณที่ใชในการคํานวณคา EP ระดับ 3 เมื่อนํามาคํานวณ ∆EP แลวไดคา ∆EP < 0 
ซึ่งไมสอดคลองกับหลักการที่ระบุวา ∆EP ที่ระดับ 3 ควรมากกวา 0 ไมทราบวามีแนวทางในการ
ดําเนนิงานอยางไร 
คําตอบ: ในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร ของรัฐวิสาหกิจ นั้น มุงเนนการ
สรางคา EP ที่ดีที่สุด ซึ่งไมไดหมายความวาคา ∆EP ตองมากกวา 0  เสมอไป โดยมุงเนนการ
บริหารจัดการคา EP ใหเปนไปตามเปาหมายซึ่งจะตองสะทอนผลกระทบจากการดําเนินงานตางๆ 
แลว เชน ผลกระทบจากการเพิ่มทุน และการดําเนินธุรกรรมเชิงสังคม เปนตน ดังนั้น  ผลงานคา EP 
จึงสะทอนมูลคาทางการเงินที่แทจริงขององคกรโดยคาํนงึถึงตนทุนเงินทุน  ประสิทธภิาพในการ
ดําเนนิงานอื่นจะถูกสะทอนดวยความสามารถในการบริหารตัวชี้วัดตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย
และเปนไปอยางสอดคลองกับทิศทางการดาํเนินงานขององคกร   ทั้งนี้ การประเมินผลงานคา EP 
เปนเพียงหนึ่งในตัวชี้วดัทางการเงินเทานัน้ การวัดผลงานโดยรวมขององคกรควรมีตัวชี้วัดที่สะทอน
วัตถุประสงคของการดําเนนิงานดานอืน่ๆ ดวย เชน การดําเนนิงานเชิงสังคม หรือผลประโยชนดาน



สังคมและเศรษฐกิจอื่นๆ เพ่ือสะทอนการดําเนนิงานทัง้ทางดานการเงินและการบรกิารสังคมควบคู
กันไปและครอบคลุมทุกดานตามเปาหมายขององคกร 
 สรุป ∆EP ที่ควรมากกวา 0 นั้น ไมจําเปนเสมอไป หาก ∆EP ที่เกิดขึ้นนอยกวา 
0 เพราะการดาํเนินการตามภารกิจ เพ่ือสังคม การลงทุนที่ยังไมสงผลตอบแทน เปนตน ไมใชเพราะ
การขาดประสทิธิภาพ หรือ ความผดิพลาดทางการบริหารจัดการ ฯลฯ 
 
6. ในปที่มีการลงทุนขนาดใหญเกิดขึ้นในองคกร  ทําใหผลการดาํเนินงานชวงกอนระยะเวลา 
payback ของโครงการประสบผลขาดทุน และ  ∆EP ตดิลบ  ไมทราบวาจะนําคา EP ที่ติดลบจาก
โครงการนํามาใชปรับเปาไดหรือไม 
คําตอบ: ตามหลักการในคูมือ EVM ที่ สคร. ไดเผยแพรแลวนั้น การลงทุนโครงการตางๆ 
โดยทั่วไปจะยงัไมนํามาคาํนวณจนกวาการลงทุนโครงการนั้นๆ จะแลวเสร็จ เร่ิมมีการใชงาน/ใช
ประโยชน ถึงจะเริ่มนํามาคาํนวณคา EP (อยางไรก็ตาม การประยุกตจริงข้ึนกับลกัษณะ/ธรรมชาติ 
ของโครงการดวย) ซึ่งจะไมรอใหถึงระยะเวลา payback ของโครงการ  
 
7. การประเมินป 2551 ในเรื่องการเชื่อมโยงกับผลตอบแทน ไดกําหนดใหรัฐวิสาหกิจกําหนด
ระดับของผูบริหารที่จะพิจารณาผลตอบแทนตามคา EP (การให EP เปนสวนหนึ่งของการให
ผลตอบแทน) โดยตองไมนอยกวา 1 ระดบั และ เสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือพิจารณา
พิจารณารูปแบบและผลตอบแทนตามผลงานการสรางคา EP ของผูบริหารในระดบัที่ไดกําหนดไว   
โดยการนาํไปใชปฏิบัตจิริง ในป 2551 ข้ึนกับการพิจารณาของ รส. แตในป 2552 เปนตนไป ก. 
คลังมีนโยบายที่จะใหเร่ิมนํามาใชจริง  หมายความวาในการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจในป 2552 ตองมีการเชื่อมโยงกับผลงานคา EP เชนกําหนดเปน
หนึ่งในตัวชี้วัดทางดานการเงิน ใชหรือไม 
คําตอบ: ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาเกณฑการประเมินของป 2552 อยู ซึ่งจะไดแจงให
รัฐวิสาหกิจทราบตอไปโดยเร็วเมื่อเสร็จเรียบรอยแลว 
 
8. สืบเนื่องจากขอ 7 ในกรณีที่ไมมี MD (เปนรักษาการ) จะทําอยางไร 
คําตอบ: ในกรณีที่ไมมี MD รัฐวิสาหกิจสามารถเสนอในหลักการเพื่อแสดงใหเห็นวาพรอมที่จะ
ประยุกต/นาํมาใชได ก็นาจะเพียงพอ  


