
แนวทางการนําระบบการบริหารจดัการเพื่อสรางมูลคา  แนวทางการนําระบบการบริหารจดัการเพื่อสรางมูลคา  ((EVMEVM)) มาใชในมาใชใน

รัฐวิสาหกจิรัฐวิสาหกจิ

ี่ ั  

ระยะที่ 1: การประเมิน

การเตรียมความพรอม

ระยะที่ 2: การนําระบบ 

การบริหารจัดการ

่

ระยะที 3: การวัดความกาวหนา

ของผลงานคา EP ในป 2557

เปรียบเทียบกับปที่ผานมาและ

ในการนําระบบการบริหารจัดการ

เพื่อสรางมูลคา  EVM 

มาใชในการบรหิารรฐัวิสาหกิจ

เพื่อสรางมูลคา  EVM 

มาเชื่อมโยงเขากับกระบวนการ

บริหารจัดการการดําเนินธุรกิจ

ความกาวหนาในการนําผลงานคา

EP เชื่อมโยงกับ

การกําหนดผลตอบแทนฐ

– ป 2555

ุ

– ป 2556 สําหรับผูบริหารระดับสูง

– ป 2557
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แนวทางการนําระบบการบริหารจดัการเพื่อสรางมูลคา  แนวทางการนําระบบการบริหารจดัการเพื่อสรางมูลคา  ((EVMEVM)) มาใชในมาใชใน

รัฐวิสาหกจิรัฐวิสาหกจิ

 
ระยะที่  1: การประเมิน 
การเตรียมความพรอม 

ป 2555

ระยะที่ 3: การเชื่อมโยงเขา
กับการบริหารจัดการธุรกิจ

ป 2557

ระยะที่ 2: การนํามาใชใน 
ระดับตอไป /ระดับศูนย

ป 2556– ป 2555  – ป 2557– ป 2556

• เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตน

- พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด

• พัฒนาระบบวัดผลงานคา EP ในระดับตอไป

- คํานวณผลงานคา EP ในระดับศูนย EVM

• เชื่อมโยงแนวคิดระบบ  EVM เขากับกระบวนการ
บริหารหลัก ขององคกร  ไดแก  

-  จัดตั้งคณะทํางานโครงการ  และคณะกรรมการ
กําหนดทิศทาง

- ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐาน   เกี่ยวกับการคํานวณ
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรใหคณะทํางาน
โครงการและคณะกรรมการกําหนดทิศทาง

 
• เชื่อมโยงระบบ  EVM เขากับกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจของแตละหนวยงานหลัก

- จัดทํา  Operational Driver Tree ตาม

แตละศูนย  EVM

- จัดทํา แผนกล ยทธเพื่อปรับปรง

- การนําแนวคิดระบบ  EVM เปนสวนหนึ่งในการ 
จัดทําแผนธุรกิจ และการจัดทําแผน
งบประมาณ รวมถึงการจัดสรรเงินทุนและ
ทรัพยากร

- การใชแนวคิดในเรื่องระบบ EVM ในการ
ั ิ โ 

โครงการและคณะกรรมการกาหนดทศทาง

• ฝกอบรม

- ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด
ระบบ  EVM

- ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด

- จดทา แผนกล ยุทธเพอปรบปรุง   
ประสิทธิภาพ  (Strategic Improvement 

Plan) ของแตละศูนย  EVM

• การพัฒนาระบบ  Balance Scorecard (BSC )

- จัดทําระบบ BSC สําหรับระดับศูนย EVM

จัดทําวิเคราะหโครงการลงทุนตางๆ

- การประเมินผลและรายงานผลคา EP

• พัฒนาแนวทางในการกําหนดผลตอบแทน ตาม
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง ขององคกร

ระบบ  BSC

- ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดมูลคาเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตรโดยละเอียด

• พัฒนาระบบ  EVM

ํ ั  ิ

 
- เชื่อมโยงระบบ BSC กับระบบวัดผลงานคา  
EP สําหรับระดับศูนย  EVM

- กําหนดระดับของผูบริหารที่จะพิจารณา
ผลตอบแทน  ตามคา EP

- พิจารณ ารูปแบบ  และผลตอบแทนตามผลงาน
การสรางคา  EP

- คานวณอตราตนทุนเงนทุน 
- กําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชี

- คํานวณผลงานคา  Economic Profit ในอดีต
ในระดับองคกร

- ศึกษาการจัดตั้งกําหนดศนย EVM

22

ศกษาการจดตงกาหนดศูนย    EVM 
- นําระบบ  EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ   

Balanced Scorecard ( BSC ) ในระดับองคกร



ระยะที่ ระยะที่ 11: : การเตรียมความพรอมในการนํา การเตรียมความพรอมในการนํา EVM EVM มาใชในป มาใชในป 

25552555
กิจกรรมหลักที่ กิจกรรมหลักที่ 11  เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตนเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตน

•• พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียดพัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด

25552555
พฒนาแผนการดาเนนโครงการโดยละเอยดพฒนาแผนการดาเนนโครงการโดยละเอยด

•• จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทางจัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง

•• ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานฯฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานฯ

กิจกรรมหลักที่ กิจกรรมหลักที่ 22  ฝกอบรมฝกอบรม

•• ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงฯฝกอบรมผูบริหารระดับสูงฯ

ฝ  ิ ั ี่ ั ิฝ  ิ ั ี่ ั ิ BalancedBalanced•• ฝกอบรมผูบริหารระดบสูงเกียวกบแนวคิดระบบ ฝกอบรมผูบริหารระดบสูงเกียวกบแนวคิดระบบ Balanced Balanced 
Scorecard Scorecard ((BSCBSC))

•• ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดคา ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดคา Economic Economic ProfitProfit  โดยละเอียดโดยละเอียด

กิจกรรมหลักที่ กิจกรรมหลักที่ 33  พัฒนาระบบวัดผลงานคา พัฒนาระบบวัดผลงานคา Economic Economic ProfitProfit    
•• คํานวณอัตราตนทุนเงินทุนคํานวณอัตราตนทุนเงินทุน

ํ โ ใ ั ั ีํ โ ใ ั ั ี•• กําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชีกําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชี

•• คํานวณผลงานคา คํานวณผลงานคา Economic Economic ProfitProfit      ในอดีตในระดับองคกรในอดีตในระดับองคกร

•• ศกึษาการจัดตั้งกําหนดศนย ศกึษาการจัดตั้งกําหนดศนย EVEVMM

33

ศกษาการจดตงกาหนดศูนย ศกษาการจดตงกาหนดศูนย EVEVMM
•• นําระบบ นําระบบ EVM EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ มาเชื่อมโยงกับระบบ BSC BSC 



ป ป 25255555: : การเตรียมความพรอมในการนําระบบ การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ มาใชในรัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM EVM ป ป 
25255555

รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป 25255555
25255555

กิจกรรมหลักที่ 1 เตรียม

ความพรอมและสรางความ

เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีการเตรียมความพรอม โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ตั้งผูรับผิดชอบ (คณะทํางาน) และสรางความเขาใจแนวคิดพื้นฐานที่จําเปน

เขาใจเบื้องตน ใหกับคณะทํางานดังกลาว เพื่อใชในการดําเนินโครงการในระยะตอไป

1. พฒันาแผนการดําเนิน แผนการดําเนินโครงการควรมีลักษณะ ดังนี้1. พฒนาแผนการดาเนน

โครงการโดยละเอียด

แผนการดาเนนโครงการควรมลกษณะ ดงน

1) ครอบคลุมการดําเนินงานของโครงการและเปนไปตาม

ขั้นตอนที่ สคร.  กําหนดในระยะที่ 1 และ 2 (ป 2555-

2556)  
  2) มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนของแตละกิจกรรม และ

แผนงานยอย

  3) มีระยะเวลาดําเนินการในแตละขั้นตอนที่ชัดเจน 

  4) กําหนดผรับผิดชอบแตละขั้นตอนอยางชัดเจน

44

  4) กาหนดผูรบผดชอบแตละขนตอนอยางชดเจน

  



ป ป 25255555: : การเตรียมความพรอมในการนําระบบ การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ มาใชในรัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM EVM ป ป 
25255555

รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป 25255555

2. จัดตั้งคณะทํางานโครงการ 

และคณะกรรมการกําหนด

1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดทิศทางและคณะทํางาน 

EVM ของรัฐวิสาหกิจ      
ทศิทาง

ฐ

- คณะกรรมการกําหนดทิศทางมีหนาที่กําหนดนโยบาย และกํากับ

ดูแลการดําเนินงานของคณะทํางาน EVM ในการนํา ระบบ 

EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร      
- คณะทํางาน EVM มีหนาที่ วางแผนและดําเนินการตาม

โ ใ ็นโยบายของคณะกรรมการกําหนดทิศทาง ใหแลวเสร็จตาม

แผนงานที่กําหนด

) ใ ี ี่ ั ิ ิ ั ั้ ํ ป  2) ในกรณีทีรฐวิสาหกิจจดตงคณะทํางานรวมเปน 1 คณะ จะตอง

กําหนดบทบาทของคณะทํางานนั้นใหครอบคลุมหนาที่รวมของทั้ง

คณะกรรมการกําหนดทิศทางและคณะทํางาน EVM

55

คณะกรรมการกาหนดทศทางและคณะทางาน EVM



ป ป 25255555: : การเตรียมความพรอมในการนําระบบ การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ มาใชในรัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป 25255555
EVM EVM ป ป 25255555

33. . ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานฝกอบรมแนวคิดพื้นฐาน เพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนในระบบ เพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนในระบบ EVM EVM 
เกี่ยวกับระบบ เกี่ยวกับระบบ EVM EVM ใหให

คณะทํางานโครงการ และคณะทํางานโครงการ และ

ํํ

11) ) มีการฝกอบรมภายในหรือเขารวมการอบรมที่เกี่ยวกับแนวคิดมีการฝกอบรมภายในหรือเขารวมการอบรมที่เกี่ยวกับแนวคิด

พื้นฐานของ ระบบ พื้นฐานของ ระบบ EVM  EVM  ใหกับคณะทํางานโครงการ และใหกับคณะทํางานโครงการ และ

่่คณะกรรมการกาหนดคณะกรรมการกาหนด

ทศิทางทศิทาง
คณะกรรมการกําหนดทิศทาง เพื่อใหทราบวาระบบ คณะกรรมการกําหนดทิศทาง เพื่อใหทราบวาระบบ EVM EVM คือคือ
อะไร มีประโยชนและขอจํากัดอยางไรอะไร มีประโยชนและขอจํากัดอยางไร

)) ี ั  ื ้ ฝี ั  ื้ ฝ22) ) มีเอกสารแสดงหัวขอและเนือหาการฝกอบรมมีเอกสารแสดงหัวขอและเนือหาการฝกอบรม

33) ) มีการถายทอดความรูใหกับคณะกรรมการกําหนดทิศทางและมีการถายทอดความรูใหกับคณะกรรมการกําหนดทิศทางและ

คณะทํางาน คณะทํางาน EVMEVM อยางทั่วถึง อยางทั่วถึง ((มีวาระ หรือเอกสารประกอบการมีวาระ หรือเอกสารประกอบการคณะทางาน คณะทางาน EVM EVM อยางทวถง อยางทวถง ((มวาระ หรอเอกสารประกอบการมวาระ หรอเอกสารประกอบการ

ถายทอดความรูคราวนั้นประกอบถายทอดความรูคราวนั้นประกอบ))

66



ป ป 25255555: : การเตรียมความพรอมในการนําระบบ การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ มาใชในรัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM EVM 
ปป 5555

รายละเอยีดเกณฑการประเมินผลป รายละเอยีดเกณฑการประเมินผลป 25255555
ป ป 25255555

กิจกรรมหลักที่ 2 

ฝกอบรม

เพื่อใหรฐัวิสาหกิจทําการฝกอบรมในระดับตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย

ฝกอบรม

1. ฝกอบรมผูบริหารระดับสูง

เกี่ยวกับแนวคิดระบบ 

มีการฝกอบรมภายในหรือเขารวมอบรมในหัวขอที่เกีย่วกับแนวคิด

ของ ระบบ EVM ของผบริหารระดับสงอยางทั่วถึง (ผบริหารเกยวกบแนวคดระบบ 

EVM
ของ ระบบ EVM ของผูบรหารระดบสูงอยางทวถง (ผูบรหาร
ระดับสูง นับตั้งแตผูบริหารสูงสุดขององคกรลงมารวม 3 ระดับ) 

เพื่อใหผูบริหารมีความเขาใจถึงแนวคิดและวัตถุประสงคของระบบ ุ

EVM ได 
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ป ป 25255555: : การเตรียมความพรอมในการนําระบบ การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ มาใชในรัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป 25255555ขนตอนการดาเนนงาน ขนตอนการดาเนนงาน 

EVM EVM ป ป 25255555
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป 25255555

2. ฝกอบรมผูบริหาร มีการฝกอบรมภายในหรือเขารวมอบรมในหัวขอที่เกีย่วกับแนวคิดู

ระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด

ระบบ Balanced 
ของ ระบบ Balanced Scorecard (BSC) ของ
ผูบริหารระดับสูงอยางทั่วถึง(ผูบริหารระดับสูง นับตั้งแตผูบริหาร

่Scorecard 
(BSC)

สูงสุดขององคกรลงมา 3 ระดับ) เพื่อใหผูบริหารมีความเขาใจถึง

แนวคิดและวัตถุประสงคของระบบ Balanced 
Scorecard ไดScorecard ได

3. ฝกอบรมคณะทํางาน

เรื่องการวัดคา EP โดย

มีการฝกอบรมภายในเรื่องการวัดคา EP โดยละเอียด ใหกบั

คณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกจิอยางทั่วถึง เพื่อใหมีความเรองการวดคา EP โดย
ละเอียด

คณะทางาน EVM ของรฐวสาหกจอยางทวถง เพอใหมความ
เขาใจในเรื่อง EVM และสามารถคํานวณหาคา EP ในระดับ
องคกรของตนเองไดเปนอยางดี
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ป ป 25255555: : การเตรียมความพรอมในการนําระบบ การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ มาใชในรัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน EVMEVM รายละเอยีดเกณฑการประเมินผลป รายละเอยีดเกณฑการประเมินผลป 25255555ขนตอนการดาเนนงาน ขนตอนการดาเนนงาน EVM EVM 
ป ป 25255555

รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป 25255555

กิจกรรมหลักที่ 3 พฒันา เพื่อใหรฐัวิสาหกิจสามารถคํานวณคา EP ในระดับองคกรได และ
ระบบวัดผลงานคา EP 

ฐ

สามารถเชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบ BSC ภายในรัฐวิสาหกิจ

1.1. คํานวณอัตราตนทุนคํานวณอัตราตนทุน

เงินทุนเงินทุน

22 ํ โ ใํ โ ใ

1)1) ปรับปรุงบัญชี ปรับปรุงบัญชี NOPAT NOPAT และเงินทุนทางเศรษฐศาสตร คํานวณและเงินทุนทางเศรษฐศาสตร คํานวณ

อัตราตนทนุเงินทนุ และวัดผลงานคา อัตราตนทนุเงินทนุ และวัดผลงานคา EP EP ในระดับองคกรในระดับองคกร

2)2) ั ํ ป ี ี ั ํ ป ี ี  EPEP  ั ั ปป ((ปป 54542.2. กําหนดนโยบายในการกําหนดนโยบายในการ

ปรับปรุงรายการบัญชีปรับปรุงรายการบัญชี

3.3. คํานวณผลงานคา คํานวณผลงานคา EPEP  

2)2) จัดทํารายงานเปรียบเทียบคา จัดทํารายงานเปรียบเทียบคา EP EP ยอนหลังยอนหลัง  3 3 ป ป ((ป ป 25255454    

25255353  และ และ 25255252) ) ถามีขอมูลเพียงพอถามีขอมูลเพียงพอ  

3)3) จัดทํารายงานรายละเอียดการคํานวนและการปรับปรุงรายการทางจัดทํารายงานรายละเอียดการคํานวนและการปรับปรุงรายการทาง

ในระดับองคกร   ในระดับองคกร   

)) ุุ

บัญชีขององคกรบัญชีขององคกร
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ป ป 25492549: : การเตรียมความพรอมในการนําระบบ การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ มาใชในรัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป 25255555ขนตอนการดาเนนงาน ขนตอนการดาเนนงาน 

EVM EVM ป ป 25255555
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป 25255555

4. ศึกษาการจัดตั้ง ศกึษาและวางแผนการกําหนดศนย EVM ของรัฐวิสาหกจิ และ
กําหนดศูนย EVM

ู ฐ

จัดทํารายงานสรุปการกําหนดศูนย EVM

5. นําระบบ EVM มา
เชื่อมโยงกับระบบ 

BSC

จัดทํารายงานสรุปแนวทางการเชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบ 

BSC ภายในรัฐวิสาหกจิ
BSC
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การประเมินผลป การประเมินผลป 25255555  ((ตามบันทึกขอตกลงฯตามบันทึกขอตกลงฯ--PAPA))(( ))

่่ดําเนนิการไดดําเนนิการได<<  2 2 ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ 1   1   =  =  ระดบั ระดบั 11

ดําเนนิการได ดําเนนิการได 2 2 ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ 1     1     =  =  ระดบั ระดบั 22

ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ 11     ==    ระดับ ระดับ 33

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

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

ประเมินเชนเดยีวกับการประเมินตามระบบประเมินผลฯ ทั่วไปประเมินเชนเดยีวกับการประเมินตามระบบประเมินผลฯ ทั่วไป

ขอมูลจากแบบสอบถามขอมูลจากแบบสอบถาม

การสัมภาษณ พบปะ รสการสัมภาษณ พบปะ รส   เพิ่มเติม เพิ่มเติม ((ถาจําเปนถาจําเปน))การสมภาษณ พบปะ รสการสมภาษณ พบปะ รส. . เพมเตม เพมเตม ((ถาจาเปนถาจาเปน))

โดยที่โดยที่

ใใ ่่ (( ็็ ))รสรส. . ดําเนนิงานครบในกิจกรรมหลักดําเนนิงานครบในกิจกรรมหลัก//ขอยอย ทีกําหนด ขอยอย ทีกําหนด ((เต็มเต็ม))
รสรส. . ดําเนนิงานไมครบในกิจกรรมหลักดําเนนิงานไมครบในกิจกรรมหลัก//ขอยอย ที่กําหนด ขอยอย ที่กําหนด           
((สดัสวนตามทีท่ําสดัสวนตามทีท่ํา--Equal WeightEqual Weight))
รสรส. . ไมดําเนนิงานในกิจกรรมหลักไมดําเนนิงานในกิจกรรมหลัก//ขอยอย ที่กําหนดเลย ขอยอย ที่กําหนดเลย 
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ตัวอยางที่ ตัวอยางที่ 11
กิจกรรมหลักที่ กิจกรรมหลักที่ 11  เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตนเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตน กจิกรรมหลัก

•• พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียดพัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด

•• จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทางจัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง ขอยอย/

•• ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานฯฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานฯ กจิกรรมยอย

ดําเนนิการได< 2 ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ 1   =  ระดบั 1

ดําเนนิการได 2 ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ 1     =  ระดบั 2

ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ 1   =  ระดับ 3
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ตัวอยางที่ ตัวอยางที่ 22
่่ ้้กิจกรรมหลักที่ กิจกรรมหลักที่ 11  เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตนเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตน

•• พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด 

•• จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง จดตงคณ ทางานโครงการ แล คณ กรรมการกาหนดทศทาง จดตงคณ ทางานโครงการ แล คณ กรรมการกาหนดทศทาง 

•• ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานฯ ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานฯ 

กิจกรรมหลักที่ กิจกรรมหลักที่ 22  ฝกอบรมฝกอบรม
ฝ  ิ ัฝ  ิ ั•• ฝกอบรมผูบริหารระดบสูงฯ ฝกอบรมผูบริหารระดบสูงฯ 

•• ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ Balanced Scorecard Balanced Scorecard 
((BSCBSC) ) 

•• ฝ ํ ื่ ั ฝ ํ ื่ ั  EconomicEconomic ProfitProfit โ ีโ ี•• ฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา ฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา Economic Economic ProfitProfit  โดยละเอยดโดยละเอยด

ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ 11                 =  =  ระดับ ระดับ 33
ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ 1 1 และ และ 2    2    =  =  ระดบั ระดบั 44

จาก ตจาก ต ยย   รัฐวิสาหกิจดําเนนิการได รัฐวิสาหกิจดําเนนิการได ถึง ถึง 22  ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ 22จาก ตจาก ต..ยย. . รฐวสาหกจดาเนนการได รฐวสาหกจดาเนนการได ถง ถง 22  ขอยอยของกจกรรมหลกท ขอยอยของกจกรรมหลกท 2 2 
ดังนัน้ รัฐวิสาหกิจไดคะแนน ดังนัน้ รัฐวิสาหกิจไดคะแนน = = 3 3 + + 22//3 3 = = 33..6767
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ตัวอยางที่ ตัวอยางที่ 33
ิ ั ี่ิ ั ี่ ี    ใ ื้ ี    ใ ื้ กิจกรรมหลักที กิจกรรมหลักที 11  เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบืองตนเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบืองตน
•• พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด 

•• จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง 

•• ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานฯ ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานฯ 

กิจกรรมหลักที่ กิจกรรมหลักที่ 22  ฝกอบรมฝกอบรม
•• ฝกอบรมผบริหารระดับสงฯ ฝกอบรมผบริหารระดับสงฯ ฝกอบรมผูบรหารระดบสูงฯ ฝกอบรมผูบรหารระดบสูงฯ 

•• ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ Balanced Scorecard Balanced Scorecard 
((BSCBSC) ) 

•• ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดคา ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดคา EconomicEconomic ProfitProfit  โดยละเอียดโดยละเอียดฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา ฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา Economic Economic ProfitProfit  โดยละเอยดโดยละเอยด

ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ 11                 =  =  ระดับ ระดับ 33
ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ ดําเนนิการไดครบตามกิจกรรมหลักที่ 1 1 และ และ 2    2    == ระดบั ระดบั 44ดาเนนการไดครบตามกจกรรมหลกท ดาเนนการไดครบตามกจกรรมหลกท 1 1 และ และ 2    2    =  =  ระดบ ระดบ 44

จาก ตจาก ต..ยย. . รัฐวิสาหกิจดําเนนิการได รัฐวิสาหกิจดําเนนิการได ถึง ถึง 22  ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ 2 2 
แตแต  ““ฝกอบรม ฝกอบรม BSCBSC” ” ((ขอยอยที่ ขอยอยที่ 2 2 ของกิจกรรมหลักที่ ของกิจกรรมหลักที่ 22)) เพียง เพียง 22  SCSC (( ))
ระดับระดับ

ดังนัน้ รัฐวิสาหกิจไดคะแนน ดังนัน้ รัฐวิสาหกิจไดคะแนน = = 3 3 + + 11//3 3 + + 22//33((11//33) = ) = 33..5555
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ฐฐ (( ))



ระยะที่ ระยะที่ 22: : การนําระบบ การนําระบบ EVM EVM   เชื่อมโยงกับการบริหารจดัการเชื่อมโยงกับการบริหารจดัการ--  ป ป 25562556  

พัฒนาระบบวัดผลงานคา พัฒนาระบบวัดผลงานคา EP EP   ในระดับตอไปในระดับตอไป

ํ ํ  EPEP ใ ั  ไปใ ั  ไป

ระดับที ่1

•• คํานวณผลงานคาคํานวณผลงานคา EP EP ในระดับตอไปตามในระดับตอไปตาม
ศูนยความรับผิดชอบในการสราง ศูนยความรับผิดชอบในการสราง EPEP  ที่ที่
กําหนดไวกําหนดไว

ื่ โ ิ ั ื่  ื่ โ ิ ั ื่  

ระดับที ่2

เชือมโยงระบบการบริหารจัดการเพือสรางมูลคา เชือมโยงระบบการบริหารจัดการเพือสรางมูลคา 

EVM EVM เขากับกระบวนการดําเนินธุรกิจของแตละเขากับกระบวนการดําเนินธุรกิจของแตละ
หนวยงานหลัก หนวยงานหลัก 

่่
ระดับที ่3

•• จัดทําแผนผังปจจัยที่ประกอบกันเปนกําไรทางจัดทําแผนผังปจจัยที่ประกอบกันเปนกําไรทาง
เศรษฐศาสตร ตามศูนยความรับผิดชอบในการเศรษฐศาสตร ตามศูนยความรับผิดชอบในการ
สราง สราง EP EP ที่กําหนด ที่กําหนด (Operational (Operational 
d i t )d i t )

3

ั ี ่ 4driver tree)driver tree)
•• การจัดทําแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพของแตละศูนยความรับผิดชอบในประสิทธิภาพของแตละศูนยความรับผิดชอบใน
EP (S iEP (S i

ระดับท ี4

การสราง การสราง EP (Strategic EP (Strategic 
improvement plan)improvement plan)

การพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบ Balanced Balanced ระดับที ่5
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Scorecard (BSC) Scorecard (BSC) 
•• จัดทําระบบ จัดทําระบบ BSCBSC  สําหรับระดับศูนย สําหรับระดับศูนย EP EP 
•• เชื่อมโยงระบบ เชื่อมโยงระบบ BSCBSC กับระบบวัดผลงานคา กับระบบวัดผลงานคา 



ระยะที่ ระยะที่ 22: : การนําระบบ การนําระบบ EVM EVM   เชื่อมโยงกับการบริหารจดัการเชื่อมโยงกับการบริหารจดัการ--  ป ป 25562556  

ํ ัํ ั ี่ไ   ั ํ ใ ั ี่ไ   ั ํ ใ ั  EVMEVM((สําหรับ รสสําหรับ รส. . ทีไมตองจดัทําในระดับศูนย ทีไมตองจดัทําในระดับศูนย EVMEVM  ))

ระดับที ่1ดําเนินการไดเฉพาะกิจกรรมหลักของระยะที่ 1

พัฒนาระบบวัดผลงานคา พัฒนาระบบวัดผลงานคา EPEP
•• คํานวณผลงานคาคํานวณผลงานคา EP EP ป ป 2556 2556 ในระดับในระดับ


ระดับที ่2

องคกรองคกร

เชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา เชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา 

EVM EVM เขากับกระบวนการดําเนินธุรกิจเขากับกระบวนการดําเนินธุรกิจ

่่•• จัดทําแผนผังปจจัยที่ประกอบกันเปนกําไรทางจัดทําแผนผังปจจัยที่ประกอบกันเปนกําไรทาง
เศรษฐศาสตร ขององคกรในการสราง เศรษฐศาสตร ขององคกรในการสราง EP EP ที่ที่
กําหนด กําหนด (Operational driver tree)(Operational driver tree)

ระดับที ่3

•• การจัดทําแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององคกรในการสราง ประสิทธิภาพขององคกรในการสราง EP EP 
(Strategic improvement plan)(Strategic improvement plan)

ระดับที ่4
( g )( g )
ที่อาศัย ที่อาศัย Operational driver treeOperational driver tree

การพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบ Balanced Balanced 
Scorecard (BSC) Scorecard (BSC) ระดับที ่5
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( )( )
•• จัดทําจัดทํา//ทบทวน ระบบ ทบทวน ระบบ BSCBSC  ขององคกรขององคกร

•• เชื่อมโยงระบบ เชื่อมโยงระบบ BSC BSC กับระบบ กับระบบ EVMEVM



Q & AQ & A
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