แนวทางการนําระบบการบริหารจัดการเพือ่ สร้างมูลค่า (EVM)
EVM) มาใช้ใน
รัฐวิสาหกิจ

ระยะที่ 1: การประเมิน
การเตรียมความพร้อม
ในการนําระบบการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างมูลค่า EVM
มาใช้ในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
– ปี 2555

ระยะที่ 2: การนําระบบ
การบริหารจัดการ
เพื่อสร้างมูลค่า EVM
มาเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการ
บริหารจัดการการดําเนินธุุรกิจ
– ปี 2556

ระยะทีี่ 3: การวัดั ความก้า้ วหน้า้
ของผลงานค่า EP ในปี 2557
เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาและ
ความก้าวหน้าในการนําผลงานค่า
EP เชื่อมโยงกับ
การกําหนดผลตอบแทน
สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
– ปี 2557
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การนําระบบ EVM มาใชใ้ นร ัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1: มีความรูค
้ วามเข้าใจระบบ EVM
และพ ัฒนาการว ัดค่า Capital Charge

้ ละมีแนวทาง
ระยะที่ 2: การประยุกต์ใชแ
ื่ มโยงหล ักการ EVM
การเชอ
ก ับการบริหารจ ัดการขององค์กร

้ งต้น • พ ัฒนาระบบว ัดผลงานในระด ับต่อไป
• เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเบือ
- พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด
- จัดตัง้ คณะทํางานโครงการ

- คํานวณผลงานในระดับย่อยขององค์กร
(อย่างน ้อย 3 ระดับแรกของโครงสร ้าง)

• ฝึ กอบรม

ื่ มโยงระบบ EVM เขากบกระบวนการ
• เชอมโยงระบบ
เชอ
เข้าก ับกระบวนการ
- ฝึ กอบรมผู ้บริหารระดับสูงเกีย
่ วกับแนวคิดระบบ EVM
ดําเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงานหล ัก
รวมถึงหลักการของ Financial และ Operational
- จัดทําแผนกลยุทธ์เพือ
่ ปรับปรุง
Driver Tree
ประสิทธิภาพ (Strategic Improvement
- ฝึ กอบรมผู ้บริหารระดับสูงเกีย
่ วกับแนวคิดระบบ BSC
Plan) ขององค์กร
่ งการวัดมูลค่าเพิม
่
- ฝึ กอบรมคณะทํางานเรือ
เชิงเศรษฐศาสตร์โดยละเอียด

- จัด
ั ทํําระบบ Balanced
B l
d Scorecard
S
d (BSC)
ในระดับองค์กร

- ให ้ความรู ้ ความเข ้าใจเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบ EVM
ต่อพนักงานทั่วทัง้ องค์กร
• พฒนาระบบ
พ ัฒนาระบบ EVM
- ศึกษาการคํานวณอัตราต ้นทุนเงินทุน การกําหนด
นโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชี และการคํานวณ
ค่า Capital Charge ในอดีตในระดับองค์กร
- ศึกษาการสร ้างความรับผิดชอบในผลงาน (การวัด
ผลงาน) ในระดบยอยขององคกร
ในระดับย่อยขององค์กร (อยางนอย
(อย่างน ้อย 3 ระดบ
ระดับ
แรกของโครงสร ้าง)*
่ มโยงกับระบบ Balanced
- นํ าระบบ EVM มาเชือ
Scorecard (BSC) ในระดับองค์กร

ระยะที่ 3: การปลูกฝังและดําเนินการ
อย่างต่อเนือ
่ ง

• สอบทาน/ทบทวน ความรู ้ ความเข ้าใจเบือ
้ งต ้น
เกีย
่ วกับระบบ EVM และ BSC ของผู ้บริหารระดับสูง
• การนํ าแนวคิดต ้นทุนเงินทุน/Capital Charge
เป็ นส่วนหนึง่ ในการจัดทําแผนธุรกิจ
พิจารณาความคม้มค่
คาา ประโยชน์
ประโยชนสู
สงสดของ
งสุดของ
• พจารณาความคุ
การใช ้เงินงบประมาณเพือ
่ การดําเนินงาน
ตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์
• การใช ้แนวคิดต ้นทุนเงินทุน/Capital Charge
ในการจัดทําวิเคราะห์โครงการเชิงพาณิชย์
• ดําเนินการอย่างต่อเนือ
่ งจากระยะที่ 2 ได้แก่
• พ ัฒนาระบบว ัดผลงานในระด ับต่อไป
- คํานวณผลงานในระดับย่อยขององค์กร
(อย่างน ้อย 3 ระดับแรกของโครงสร ้าง)
- การติดตามรายงานผลการดําเนินงานในส่วน
Capital Charge ต่อคณะกรรมการ รส.
ื่ มโยงระบบ EVM เข้าก ับกระบวนการดําเนิน
• เชอ
ธรกิ
ธุ
รกจของแตละหนวยงานหลก
จของแต่ละหน่วยงานหล ัก
- จัดทํา Operational Driver Tree ขององค์กร
- จัดทําแผนกลยุทธ์เพือ
่ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ
(Strategic Improvement Plan) ขององค์กร
- จัดทําระบบ Balanced Scorecard (BSC)
ในระดับองค์กร

* มีการสัมภาษณ์ผู ้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจในระยะที่ 1 – 3
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ระยะที่ 1: การเตรียมความพร้อมในการนํา EVM มาใช้ในปี
2555
กิจกรรมหลักที่ 1 เตรียมความพร้อมและสร้
างความเข้าใจเบื้ องต้น
• พัฒนาแผนการดําเนิ นโครงการโดยละเอียด
• จัดั ตั้งั คณะทํางานโครงการ
งานโครงการ
โ
กิจกรรม
กรรมหลั
หลักที่ 2 ฝึ กอบรม
• ฝึ กอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงฯ รวมถึงหลักการของ Financial และ Operational
Di
Driver
T
Tree
• ฝึ กอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ Balanced Scorecard (BSC
BSC))
• ฝึ กอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์โดยละเอียด
• ให้ความรู ้ ความเข้าใจเบื้ องต้นเกี่ยวกับระบบ EVM ต่อพนักงานทัว่ ทั้งองค์กร
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบ
นาระบบ EVM
• ศึกษาการคํานวณอัตราต้นทุุนเงินทุุน การกําหนดนโยบายในการปรับปรุุงรายการบัญชี และการ
คํานวณค่า Capital Charge ในอดีตในระดับองค์กร
• ศึกษาการสร้างความรับผิดชอบในผลงาน (การวัด ผลงาน
ผลงาน)) ในระดับย่อยขององค์กร
(อย่างน้อย 3 ระดับแรกของโครงสร้าง)
ง)
• นําระบบ EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับ
องค์กร
* มีการสัมภาษณ์ผู ้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจในระยะที่ 1 – 3
* อยางไรกตาม
อย่างไรก็ตาม 4 รส.
รส ไดแก
ได ้แก่ อพวช./กกท.
อพวช /กกท /อสส.
/อสส /อสพ.
/อสพ ควรมการวเคราะหลกษณะของศู
ควรมีการวิเคราะห์ลก
ั ษณะของศนย์
นยความรบผดชอบโดยจาแนก
ความรับผิดชอบโดยจําแนก
ตามผลิตภัณฑ์ / พืน
้ ที่ ตามความเหมาะสม
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ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM ปี
2555
25
55
กิจกรรมหลักที่ 1 เตรียม
ความพร้อมและสร้างความ
เข้าใจเบื้ องต้น

1. พฒนาแผนการดาเนน
พัฒนาแผนการดําเนิ น
โครงการโดยละเอียด

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลปี 2555
2555
เพื่อให้รฐั วิสาหกิจมีการเตรียมความพร้อม โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ (คณะทํางาน) และสร้างความเข้าใจแนวคิดพื้ นฐานที่จาํ เป็ น
ให้กบั คณะทํางานดังกล่าว เพือ่ ใช้ในการดําเนินโครงการในระยะต่อไป

แผนการดาเนนโครงการควรมลกษณะ
แผนการดํ
าเนิ นโครงการควรมีลกั ษณะ ดงน
ดังนี้
1) ครอบคลุมการดําเนิ นงานของโครงการและเป็ นไปตาม
ขั้นตอนที่กาํ หนดในระยะที่ 1 และ 2 (ปี 2555-2556)
2) มีการกําหนดเป้าหมายที่ชดั เจนของแต่ละกิจกรรม และ
แผนงานย่อย
3)) มีีระยะเวลาดําํ เนิิ นการในแต่
ใ ่ละขนตอนที
้ั
ี่ชดเจน
ั
4) กําหนดผูร้ บั ผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
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ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM ปี
2555
25
55

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลปี 2555
2555

2. จัดตั้งคณะทํางานโครงการ 1) มีการจัดตั้งคณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกิจ
- คณะทางาน
คณะทํางาน EVM มหนาท
มีหน้าที่ วางแผนและดาเนนการตาม
วางแผนและดําเนิ นการตาม
แผนงานที่กาํ หนดให้แล้วเสร็จ
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ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM
ปปี 2555
2555
กิจกรรมหลักที่ 2
ฝึ กอบรม
ฝกอบรม

1. ฝึ กอบรมผูบ้ ริหารระดับสูง
เกี่ยวกับแนวคิดระบบ
เกยวกบแนวคดระบบ
EVM รวมถึงหลักการ
ของ Financial และ
Operational
Driver Tree

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลปี 2555
2555
เพื่อให้รฐั วิสาหกิจทําการฝึ กอบรมในระดับต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

มีการฝึ กอบรมภายในหรือเข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกีย่ วกับแนวคิด
ของ ระบบ EVM และ หลกการของ
หลักการของ Financial และ
Operational Driver Tree ของผูบ้ ริหารระดับสูงอย่าง
ทัว่ ถึง (ผูบ้ ริหารระดับสูง นับตั้งแต่ผบู้ ริหารสูงสุุดขององค์กรลงมา
รวม 3 ระดับ) เพื่อให้ผบู ้ ริหารมีความเข้าใจถึงแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของระบบ EVM ได้
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ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
้นตอนการดําเนินงาน
ขัขนตอนการดาเนนงาน
EVM ปี 2555
2555
2. ฝึ กอบรมผูบู้ ริหาร
ระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด
ระบบ Balanced
Scorecard
(BSC)
3. ฝึ กอบรมคณะทํางาน
เรื่องการวัดมลค่
เรองการวดมู
ลคาเพม
าเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตร์โดย
ละเอียด

รายละเอี
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป
ยดเกณฑ์การประเมินผลปี 25
2555
55
มีการฝึ กอบรมภายในหรือเข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกีย่ วกับแนวคิด
ของ ระบบ Balanced Scorecard (BSC) ของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างทัว่ ถึง(ผูบ้ ริหารระดับสูง นับตั้งแต่ผบู ้ ริหาร
สูงสุดขององค์กรลงมา 3 ระดับ) เพื่อให้ผบู ้ ริหารมีความเข้าใจถึง
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของระบบ Balanced
Scorecard ได
ได้
มีการฝึ กอบรมภายในเรื่องการวัดค่า EP โดยละเอียด ให้กบั
คณะทํางาน EVM ของรฐวสาหกจอยางทวถง
คณะทางาน
ของรัฐวิสาหกิจอย่างทัว่ ถึง เพอใหมความ
เพื่อให้มีความ
เข้าใจในเรื่อง EVM และสามารถคํานวณหาค่า EP ในระดับ
องค์กรของตนเองได้เป็ นอย่างดี
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ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
้นตอนการดําเนินงาน
ขัขนตอนการดาเนนงาน
รายละเอี
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป
ยดเกณฑ์การประเมินผลปี 25
2555
55
EVM ปี 2555
2555
4. ให้ความรูู ้ ความเข้าใจ มีการสัมมนาหรือฝึ กอบรมภายใน เกี่ยวกับระบบ EVM แก่
เบื้ องต้นเกี่ยวกับระบบ
พนักงานทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจถึงแนวคิดและ
EVM ต่อพนักงานทัว่ วัตถุประสงค์ของระบบ EVM ได้
ทั้งองค์กร
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ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM
ขนตอนการดาเนนงาน
รายละเอี
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป
ยดเกณฑ์การประเมินผลปี 25
2555
55
ปี 2555
2555
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนา เพื่อให้รฐั วิสาหกิจเข้าใจหลักการในการคํานวณค่า EP ในระดับ
ระบบ EVM
องค์กรและสามารถเชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบ BSC ภายใน
รัฐวิสาหกิจ
1.

ศึกษาการคํานวณอัตรา 1)
ต้นทุนเงินทุน การ
กําํ หนดนโยบายในการ
โ
ใ
ปรับปรุงรายการบัญชี
2)
และการคํานวณค่า
Capital Charge
ในอดีตในระดับองค์กร 3)

ปรับปรุงบัญชี NOPAT และเงินทุนทางเศรษฐศาสตร์ คํานวณ
อัตราต้นทุนเงินทุน และวัดผลงานค่า EP ในระดับองค์กร
จัดทํารายงานเปรียบเทียบค่า EP ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2554
2554
2553
25
53 และ 2552
2552)) ถ้ามีขอ้ มูลู เพียงพอ
จัดทํารายงานรายละเอียดการคํานวนและการปรับปรุงรายการทาง
บัญชีขององค์กร
บญชขององคกร
9

ปี 2555:
2555: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
้นตอนการดําเนินงาน
ขัขนตอนการดาเนนงาน
EVM ปี 2555
2555
2. ศึกษาการสร้างความ
รับผิดชอบในผลงาน
(การวัด ผลงาน) ใน
ระดับย่อยขององค์กร
(อย่างน้อย 3 ระดับแรก
ของโครงสร้าง)
ของโครงสราง)
3. นําระบบ EVM มา
เชื่อมโยงกับระบบ
เชอมโยงกบระบบ
BSC

รายละเอี
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป
ยดเกณฑ์การประเมินผลปี 25
2555
55
ศึกษาและวางแผนการสร้างความรับผิดชอบในผลงาน ((การวัด
ผลงาน) ในระดับย่อยขององค์กร (อย่างน้อย 3 ระดับแรกของ
โครงสร้าง)

จัดทํารายงานสรุปแนวทางการเชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบ
BSC ภายในรฐวสาหกจ
ภายในรัฐวิสาหกิจ
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การประเมินผลปี 25
2555
55 (ตามบันทึกข้อตกลงฯ
ตกลงฯ--PA
PA))
ไม่สามารถดําเนิ นการได้
ดําเนิ นการได้ 1 ข้อย่อยของกิจกรรมหลักที่ 1
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1 และ 2
ดาเนนการไดครบตามกจกรรมหลกท
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1 2 และ 3

=
=
=
=
=

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดั
ระดบบ 4
ระดับ 5
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วิธีการประเมิน
ประเมินเช่นเดียวกับการประเมินตามระบบประเมินผลฯ ทัว่ ไป
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ พบปะ รส
การสมภาษณ
รส.. เพิ
เพมเตม
่มเติม (ถาจาเปน
ถ้าจําเป็ น)
ถาจาเปน)
น)
โดยที่
รส.. ดําเนิ นงานครบในกิ
รส
ใ จกรรมหลัก/ข้อย่อย ที่กาํ หนด (เต็็ม)
รส.. ดําเนิ นงานไม่ครบในกิจกรรมหลัก/ข้อย่อย ที่กาํ หนด
รส
(สัดส่วนตามที่ทาํ -Equal Weight
Weight))
รส.. ไม่ดาํ เนิ นงานในกิจกรรมหลัก/ข้อย่อย ที่กาํ หนดเลย
รส
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ตัวอย่างที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 1 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเบื้ องต้น

กิจกรรมหลัก

• พัฒนาแผนการดําเนิ นโครงการโดยละเอียด
• จัดตั้งคณะทํางาน
งานโครงการ
โครงการ

ไม่สามารถดําเนิ นการได้
ดําเนิ นการได้ 1 ข้อย่อยของกิจกรรมหลักที่ 1
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1

ข้อย่อย/
กิจกรรมย่อย

= ระดับ 1
= ระดับ 2
= ระดับ 3
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ตัวอย่างที่ 2
กิจกรรมหลักที่ 1 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเบื้้ องต้น
• พัฒนาแผนการดําเนิ นโครงการโดยละเอียด
• จัจดตงคณ
ดตั้งคณะทํทางานโครงการ
างานโครงการ

กิจกรรม
กรรมหลั
หลักที่ 2 ฝึ กอบรม
• ฝึ กอบรมผูบ้ ริหารระดั
ารระดับสูง แนวคิดระบบ EVM และหลักการของ
Financial , Operational Driver Tree
• ฝึ กอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ Balanced Scorecard
(BSC
BSC))
ฝึ กอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดค่า Economic Profit โดย
โดยละเอี
โดยละเอยด
ละเอี
ละเอยด
ยด
• ฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา
•
ให้ความรู ้ ความเข้าใจเบื้ องต้นเกี่ยวกับระบบ EVM ต่อพนักงานทัว่ ทั้งองค์กร

ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1
= ระดับ 3
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1 และ 2
= ระดับ 4
จาก ต.
ต.ย. รฐวสาหกจดาเนนการได
รัฐวิสาหกิจดําเนิ นการได้ ถง
ถึง 2 ขอยอยของกจกรรมหลกท
ข้อย่อยของกิจกรรมหลักที่ 2
ดังนั้ น รัฐวิสาหกิจได้คะแนน = 3 + 2/4 = 3.50
14

ระยะที่ 2: การนําระบบ EVM เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการการ- ปี 2556
ดําเนิ นการได้เฉพาะกิจกรรมหลักของระยะที่ 1

ระดับที่ 1

พัฒนาระบบวัดผลงานค่า EP ในระดับต่อไป
ระดับที่
• คํานวณผลงานในระดับย่อยขององค์กร
(อย่างน้อย 3 ระดับแรกของโครงสร้าง)
ง)
เชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการเพือ่ สร้างมูลค่า
EVM เข้ากับกระบวนการดําเนินธุรกิจของแต่ละ อยูร่ ะหว่างจัดทําแผนฯ
หน่วยงานหลัก
ระดับที่
• จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพ จัดทําแผนฯ แล้วเสร็จ
(Strategic Improvement Plan)
ระดับที่
ขององค์กร
ขององคกร
ระดับที่
• จัดทําระบบ Balanced Scorecard
(BSC) ในระดับองค์กร

2

3
4
5
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Q&A
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