
แนวทางการนําระบบการบริหารจดัการเพื่อสรางมูลคา  แนวทางการนําระบบการบริหารจดัการเพื่อสรางมูลคา  ((EVMEVM)) มาใชในมาใชใน

รัฐวิสาหกจิรัฐวิสาหกจิ

ี่ ั  

ระยะที่ 1: การประเมิน

การเตรียมความพรอม

ระยะที่ 2: การนําระบบ 

การบริหารจัดการ

่

ระยะที 3: การวัดความกาวหนา

ของผลงานคา EP ในป 2557

เปรียบเทียบกับปที่ผานมาและ

ในการนําระบบการบริหารจัดการ

เพื่อสรางมูลคา  EVM 

มาใชในการบรหิารรัฐวิสาหกิจ

เพื่อสรางมูลคา  EVM 

มาเชื่อมโยงเขากับกระบวนการ

บริหารจัดการการดําเนินธุรกิจ

ความกาวหนาในการนําผลงานคา

EP เชื่อมโยงกับ

การกําหนดผลตอบแทนฐ

– ป 2555

ุ

– ป 2556 สําหรับผูบริหารระดับสูง

– ป 2557
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การนําระบบ  EVM มาใชในรัฐวิสาหกจิ แบงเปน 3 ระยะ

     ระยะที ่1: มีความรูความเขาใจระบบ EVM 
และพัฒนาการวัดคา Capital Charge

ระยะที ่3: การปลูกฝงและดาํเนินการ
อยางตอเนื่อง

ระยะที ่2: การประยุกตใชและมีแนวทาง
การเชื่อมโยงหลักการ EVM 

กบัการบรหิารจัดการขององคกร

• เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตน

- พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด

- จดัตัง้คณะทํางานโครงการ

• ฝกอบรม

• พัฒนาระบบวดัผลงานในระดบัตอไป
     - คํานวณผลงานในระดับยอยขององคกร 

(อยางนอย 3 ระดบัแรกของโครงสราง)

• เชื่อมโยงระบบ EVM เขากบักระบวนการ

• สอบทาน/ทบทวน ความรู ความเขาใจเบื้องตน
เกี่ยวกับระบบ EVM และ BSC ของผูบริหารระดับสูง

• การนําแนวคดิตนทุนเงินทุน/Capital Charge     
เปนสวนหนึ่งในการจดัทําแผนธุรกิจ

• พิจารณาความคมคา ประโยชนสงสดของ
- ฝกอบรมผูบริหารระดบัสูงเกี่ยวกับแนวคดิระบบ EVM 
รวมถงึหลักการของ Financial และ Operational 
Driver Tree 

- ฝกอบรมผูบริหารระดบัสูงเกี่ยวกับแนวคดิระบบ BSC

่ ่

• เชอมโยงระบบ EVM เขากบกระบวนการ
ดาํเนินธุรกจิของแตละหนวยงานหลัก

- จดัทําแผนกลยทุธเพื่อปรบัปรงุ 
ประสทิธิภาพ (Strategic Improvement 
Plan) ขององคกร

ั ํ B l d S d (BSC)

พจารณาความคุมคา ประโยชนสูงสุดของ           
การใชเงินงบประมาณเพื่อการดําเนินงาน           
ตามภารกิจ/ยทุธศาสตร

• การใชแนวคดิตนทุนเงินทุน/Capital Charge       
ในการจดัทําวิเคราะหโครงการเชิงพาณิชย

- ฝกอบรมคณะทาํงานเรืองการวัดมลูคาเพิม          
เชิงเศรษฐศาสตรโดยละเอียด

- ใหความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ EVM 
ตอพนักงานทั่วทัง้องคกร 

• พัฒนาระบบ EVM

    - จดัทําระบบ Balanced Scorecard (BSC) 
ในระดบัองคกร • ดาํเนินการอยางตอเนื่องจากระยะที ่2 ไดแก

• พัฒนาระบบวดัผลงานในระดบัตอไป
     - คํานวณผลงานในระดับยอยขององคกร      

(อยางนอย 3 ระดบัแรกของโครงสราง) พฒนาระบบ EVM 

- ศึกษาการคํานวณอัตราตนทุนเงินทุน การกําหนด
นโยบายในการปรับปรงุรายการบัญชี และการคํานวณ
คา Capital Charge ในอดตีในระดบัองคกร

- ศึกษาการสรางความรับผดิชอบในผลงาน (การวดั  
ผลงาน) ในระดบัยอยขององคกร (อยางนอย 3 ระดบั

     - การตดิตามรายงานผลการดําเนินงานในสวน 
Capital Charge ตอคณะกรรมการ รส.

• เชื่อมโยงระบบ EVM เขากบักระบวนการดาํเนิน
ธรกจิของแตละหนวยงานหลกัผลงาน) ในระดบยอยขององคกร (อยางนอย 3 ระดบ

แรกของโครงสราง)*

- นําระบบ EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ Balanced 
Scorecard (BSC) ในระดับองคกร

ธุรกจของแตละหนวยงานหลก
     - จดัทํา Operational Driver Tree ขององคกร

- จดัทําแผนกลยทุธเพื่อปรบัปรงุ ประสทิธิภาพ 
(Strategic Improvement Plan) ขององคกร

     - จดัทําระบบ Balanced Scorecard (BSC)       

2

ในระดบัองคกร

* อยางไรก็ตาม 4 รส. ไดแก อพวช./กกท. /อสส. /อสพ. ควรมีการวิเคราะหลักษณะของศูนยความรับผดิชอบโดยจําแนก       
ตามผลติภัณฑ / พื้นที่ ตามความเหมาะสม

* มีการสัมภาษณผูบริหารระดบัสูงของรฐัวิสาหกิจในระยะที่ 1 – 3  



ระยะที่ ระยะที่ 11: : การเตรียมความพรอมในการนํา การเตรียมความพรอมในการนํา EVM EVM มาใชในป มาใชในป 

25552555
กิจกรรมหลักที่ กิจกรรมหลักที่ 11  เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตนเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตน

•• พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียดพัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด

ั ั้ั ั้ โโ

25552555

•• จัดตังคณะทํางานจัดตังคณะทํางานโครงการโครงการ

กิจกรรมกิจกรรมหลักที่ หลักที่ 22  ฝกอบรมฝกอบรม

•• ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงฝกอบรมผูบริหารระดับสูงฯฯ รวมถึงหลักการของ รวมถึงหลักการของ Financial Financial และ และ Operational Operational 
D i TD i TDriver Tree Driver Tree 

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

•• ใหความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ ใหความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ EVM EVM ตอพนักงานทั่วทั้งองคกร ตอพนักงานทั่วทั้งองคกร 

กิจกรรมหลักที่ กิจกรรมหลักที่ 33  พัฒนาพัฒนาระบบระบบ EVMEVM
•• ศึกษาการคํานวณอัตราตนทุนเงินทุน การกําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชี และการศึกษาการคํานวณอัตราตนทุนเงินทุน การกําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชี และการุ ุ ุ ญุ ุ ุ ญ

คํานวณคา คํานวณคา Capital Charge Capital Charge ในอดีตในระดับองคกรในอดีตในระดับองคกร

•• ศึกษาการสรางความรับผิดชอบในผลงาน ศึกษาการสรางความรับผิดชอบในผลงาน ((การวัด  ผลงานการวัด  ผลงาน) ) ในระดับยอยขององคกร ในระดับยอยขององคกร 
((อยางนอย อยางนอย 3 3 ระดับแรกของโครงสรางระดับแรกของโครงสราง) ) 

•• นําระบบ นําระบบ EVM EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ มาเชื่อมโยงกับระบบ Balanced Scorecard (BSC) Balanced Scorecard (BSC) ในระดับในระดับ
องคกรองคกร

* อยางไรก็ตาม 4 รส ไดแก อพวช /กกท /อสส /อสพ ควรมีการวิเคราะหลักษณะของศนยความรับผดิชอบโดยจําแนก

* มีการสัมภาษณผูบริหารระดบัสูงของรฐัวิสาหกิจในระยะที่ 1 – 3  
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* อยางไรกตาม 4 รส. ไดแก อพวช./กกท. /อสส. /อสพ. ควรมการวเคราะหลกษณะของศูนยความรบผดชอบโดยจาแนก       
ตามผลติภัณฑ / พื้นที่ ตามความเหมาะสม



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 1) มีการจัดตั้งคณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกิจ      
- คณะทํางาน EVM มีหนาที่ วางแผนและดําเนินการตาม คณะทางาน EVM มหนาท วางแผนและดาเนนการตาม

แผนงานที่กําหนดใหแลวเสร็จ
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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 และ หลักการของ Financial และ เกยวกบแนวคดระบบ 

EVM รวมถึงหลักการ

ของ Financial และ 

ของ ระบบ EVM และ หลกการของ Financial และ 
Operational Driver Tree ของผูบริหารระดับสูงอยาง
ทั่วถึง (ผูบริหารระดับสูง นับตั้งแตผูบริหารสูงสุดขององคกรลงมา

Operational 
Driver Tree 

ุ

รวม 3 ระดับ) เพื่อใหผูบริหารมีความเขาใจถึงแนวคดิและ

วัตถุประสงคของระบบ EVM ได 

66



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

เรื่องการวัดมลคาเพิ่ม          

มีการฝกอบรมภายในเรื่องการวัดคา EP โดยละเอียด ใหกบั

คณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกจิอยางทั่วถึง เพื่อใหมีความเรองการวดมูลคาเพม          

เชิงเศรษฐศาสตรโดย

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 รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป 25255555ขนตอนการดาเนนงาน ขนตอนการดาเนนงาน 

EVM EVM ป ป 25255555
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป 25255555

4. ใหความรู ความเขาใจ มีการสัมมนาหรือฝกอบรมภายใน เกี่ยวกับระบบ EVM แกู

เบื้องตนเกี่ยวกับระบบ 

EVM ตอพนักงานทั่ว
้

พนักงานทั่วทั้งองคกร เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจถึงแนวคิดและ

วัตถุประสงคของระบบ EVM ได 
ทั้งองคกร 
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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 เพื่อใหรฐัวิสาหกิจเขาใจหลกัการในการคํานวณคา EP ในระดับ
ระบบ EVM

ฐ

องคกรและสามารถเชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบ BSC ภายใน
รัฐวิสาหกิจ

1.1. ศึกษาการคํานวณอัตราศึกษาการคํานวณอัตรา

ตนทุนเงินทุน การตนทุนเงินทุน การ

ํ โ ใํ โ ใ

1)1) ปรับปรุงบัญชี ปรับปรุงบัญชี NOPAT NOPAT และเงินทุนทางเศรษฐศาสตร คํานวณและเงินทุนทางเศรษฐศาสตร คํานวณ

อัตราตนทนุเงินทนุ และวัดผลงานคา อัตราตนทนุเงินทนุ และวัดผลงานคา EP EP ในระดับองคกร ในระดับองคกร 

กําหนดนโยบายในการกําหนดนโยบายในการ

ปรับปรุงรายการบัญชี ปรับปรุงรายการบัญชี 

และการคํานวณคา และการคํานวณคา 

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

25255353  และ และ 25255252) ) ถามีขอมูลเพียงพอถามีขอมูลเพียงพอ  

Capital Charge Capital Charge 
ในอดีตในระดับองคกร ในอดีตในระดับองคกร 

)) ูู

3)3) จัดทํารายงานรายละเอียดการคํานวนและการปรับปรุงรายการทางจัดทํารายงานรายละเอียดการคํานวนและการปรับปรุงรายการทาง

บัญชีขององคกรบัญชีขององคกร
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ป ป 25552555: : การเตรียมความพรอมในการนําระบบ การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ มาใชในรัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป รายละเอียดเกณฑการประเมินผลป 25255555ขนตอนการดาเนนงาน ขนตอนการดาเนนงาน 

EVM EVM ป ป 25255555
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป 25255555

2. ศึกษาการสรางความ ศกึษาและวางแผนการสรางความรับผิดชอบในผลงาน (การวัด  

รับผิดชอบในผลงาน 

(การวัด  ผลงาน) ใน

(

ผลงาน) ในระดับยอยขององคกร (อยางนอย 3 ระดับแรกของ

โครงสราง)

ระดับยอยขององคกร 

(อยางนอย 3 ระดับแรก

ของโครงสราง)ของโครงสราง)

3. นําระบบ EVM มา
เชื่อมโยงกับระบบ 

จัดทํารายงานสรุปแนวทางการเชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบ 

BSC ภายในรัฐวิสาหกจิเชอมโยงกบระบบ 

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

ไมสามารถดําเนนิการได   ไมสามารถดําเนนิการได   =  =  ระดบั ระดบั 11

ดําเนนิการได ดําเนนิการได 1 1 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

•• จัดตั้งคณะทํางานจัดตั้งคณะทํางานโครงการโครงการ ขอยอย/

กจิกรรมยอย

ไมสามารถดําเนนิการได =  ระดบั 1

ดําเนนิการได 1 ขอยอยของกิจกรรมหลักที่ 1     =  ระดบั 2

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

•• พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด 

•• จัดตั้งคณะทํางานโครงการ จัดตั้งคณะทํางานโครงการ จดตงคณ ทางานโครงการ จดตงคณ ทางานโครงการ 

กิจกรรมกิจกรรมหลักที่ หลักที่ 22  ฝกอบรมฝกอบรม
•• ฝกอบรมผูบริหารฝกอบรมผูบริหารระดับสูง แนวคิดระบบ ระดับสูง แนวคิดระบบ EVM EVM และหลักการของ และหลักการของ 

FinancialFinancial   Operational Driver TreeOperational Driver TreeFinancial Financial , , Operational Driver Tree Operational Driver Tree 
•• ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ Balanced Scorecard Balanced Scorecard 

((BSCBSC) ) 
•• ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดคา ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดคา EconomicEconomic ProfitProfit  โดยโดยละเอียดละเอียดฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา ฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา Economic Economic ProfitProfit  โดยโดยละเอยดละเอยด

•• ใหความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ ใหความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ EVM EVM ตอพนักงานทั่วทั้งองคกร ตอพนักงานทั่วทั้งองคกร 

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//44 = = 33..5050
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ระยะที่ ระยะที่ 22: : การนําระบบ การนําระบบ EVM EVM   เชื่อมโยงกับการบริหารจดัการเชื่อมโยงกับการบริหารจดัการ--  ป ป 25562556  

ระดับที ่1ดําเนินการไดเฉพาะกิจกรรมหลักของระยะที่ 1

พัฒนาระบบวัดผลงานคา พัฒนาระบบวัดผลงานคา EP EP   ในระดับตอไปในระดับตอไป

•• คํานวณผลงานในระดับยอยขององคกร คํานวณผลงานในระดับยอยขององคกร 
((อยางนอย อยางนอย 3 3 ระดับแรกของโครงสรางระดับแรกของโครงสราง))

ระดับที ่2
(( ))

เชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา เชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา 

EVM EVM เขากับกระบวนการดําเนินธุรกิจของแตละเขากับกระบวนการดําเนินธุรกิจของแตละ
หนวยงานหลัก หนวยงานหลัก ระดับที ่3

อยูระหวางจัดทาํแผนฯ

•• จัดทําแผนกลยุทธเพือ่ปรับปรุง ประสิทธิภาพ จัดทําแผนกลยุทธเพือ่ปรับปรุง ประสิทธิภาพ 
((Strategic Improvement Plan) Strategic Improvement Plan) 
ขององคกรขององคกร

ระดับที ่4
จัดทาํแผนฯ แลวเสรจ็

ขององคกรขององคกร

•• จัดทําระบบ จัดทําระบบ Balanced Scorecard Balanced Scorecard 
(BSC) (BSC) ในระดับองคกรในระดับองคกร

ระดับที ่5
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Q & AQ & A
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ตัวอยางที่ ตัวอยางที่ 33
ิ ั ี่ิ ั ี่ ี    ใ ื้ ี    ใ ื้ 

OLD
กิจกรรมหลักที กิจกรรมหลักที 11  เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบืองตนเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบืองตน
•• พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด 

•• จัดตั้งคณะทํางานโครงการ จัดตั้งคณะทํางานโครงการ 

กิจกรรมกิจกรรมหลักที่ หลักที่ 22  ฝกอบรมฝกอบรม
•• ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงฯ ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงฯ 

•• ฝกอบรมผบริหารระดับสงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ ฝกอบรมผบริหารระดับสงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ Balanced ScorecardBalanced Scorecardฝกอบรมผูบรหารระดบสูงเกยวกบแนวคดระบบ ฝกอบรมผูบรหารระดบสูงเกยวกบแนวคดระบบ Balanced Scorecard Balanced Scorecard 
((BSCBSC) ) 

•• ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดคา ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดคา Economic Economic ProfitProfit  โดยละเอียดโดยละเอียด

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

ํ ัํ ั ี่ไ   ั ํ ใ ั ี่ไ   ั ํ ใ ั  EVMEVM
OLD

((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


