
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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การนําระบบ  EVM มาใชใ้นรฐัวสิาหกจิ แบง่เป็น 3 ระยะ

     ระยะที ่1: มคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบ EVM 
และพฒันาการวดัคา่ Capital Charge

ระยะที ่3: การปลกูฝงัและดาํเนนิการ
อยา่งตอ่เนือ่ง

ระยะที ่2: การประยกุตใ์ชแ้ละมแีนวทาง
การเชือ่มโยงหลกัการ EVM 

กบัการบรหิารจดัการขององคก์ร

• เตรยีมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบือ้งตน้

- พัฒนาแผนการดําเนนิโครงการโดยละเอยีด

- จัดตัง้คณะทํางานโครงการ

• ฝึกอบรม

• พฒันาระบบวดัผลงานในระดบัตอ่ไป
     - คํานวณผลงานในระดบัยอ่ยขององคก์ร 

(อยา่งนอ้ย 3 ระดบัแรกของโครงสรา้ง)

• เชือ่มโยงระบบ EVM เขา้กบักระบวนการ

• สอบทาน/ทบทวน ความรู ้ความเขา้ใจเบือ้งตน้
เกีย่วกบัระบบ EVM และ BSC ของผูบ้รหิารระดบัสงู

• การนําแนวคดิตน้ทนุเงนิทนุ/Capital Charge     
เป็นสว่นหนึง่ในการจัดทําแผนธรุกจิ

• พจิารณาความคม้คา่ ประโยชนส์งสดของ
- ฝึกอบรมผูบ้รหิารระดบัสงูเกีย่วกบัแนวคดิระบบ EVM 
รวมถงึหลกัการของ Financial และ Operational 
Driver Tree 

- ฝึกอบรมผูบ้รหิารระดบัสงูเกีย่วกบัแนวคดิระบบ BSC

่ ่

• เชอมโยงระบบ EVM เขากบกระบวนการ
ดาํเนนิธรุกจิของแตล่ะหนว่ยงานหลกั

- จัดทําแผนกลยทุธเ์พือ่ปรับปรงุ 
ประสทิธภิาพ (Strategic Improvement 
Plan) ขององคก์ร

ั ํ B l d S d (BSC)

พจารณาความคมุคา ประโยชนสงูสดุของ           
การใชเ้งนิงบประมาณเพือ่การดําเนนิงาน           
ตามภารกจิ/ยทุธศาสตร์

• การใชแ้นวคดิตน้ทนุเงนิทนุ/Capital Charge       
ในการจัดทําวเิคราะหโ์ครงการเชงิพาณชิย์

- ฝึกอบรมคณะทํางานเรอืงการวัดมลูคา่เพมิ          
เชงิเศรษฐศาสตรโ์ดยละเอยีด

- ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบ EVM 
ตอ่พนักงานทั่วทัง้องคก์ร 

• พฒันาระบบ EVM

    - จัดทําระบบ Balanced Scorecard (BSC) 
ในระดบัองคก์ร • ดาํเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งจากระยะที ่2 ไดแ้ก่

• พฒันาระบบวดัผลงานในระดบัตอ่ไป
     - คํานวณผลงานในระดบัยอ่ยขององคก์ร      

(อยา่งนอ้ย 3 ระดบัแรกของโครงสรา้ง) พฒนาระบบ EVM 

- ศกึษาการคํานวณอตัราตน้ทนุเงนิทนุ การกําหนด
นโยบายในการปรับปรงุรายการบญัช ีและการคํานวณ
คา่ Capital Charge ในอดตีในระดบัองคก์ร

- ศกึษาการสรา้งความรับผดิชอบในผลงาน (การวดั  
ผลงาน) ในระดบัยอ่ยขององคก์ร (อยา่งนอ้ย 3 ระดบั

     - การตดิตามรายงานผลการดําเนนิงานในสว่น 
Capital Charge ตอ่คณะกรรมการ รส.

• เชือ่มโยงระบบ EVM เขา้กบักระบวนการดาํเนนิ
ธรกจิของแตล่ะหนว่ยงานหลกัผลงาน) ในระดบยอยขององคกร (อยางนอย 3 ระดบ

แรกของโครงสรา้ง)*

- นําระบบ EVM มาเชือ่มโยงกบัระบบ Balanced 
Scorecard (BSC) ในระดบัองคก์ร

ธรุกจของแตละหนวยงานหลก
     - จัดทํา Operational Driver Tree ขององคก์ร

- จัดทําแผนกลยทุธเ์พือ่ปรับปรงุ ประสทิธภิาพ 
(Strategic Improvement Plan) ขององคก์ร

     - จัดทําระบบ Balanced Scorecard (BSC)       

2

ในระดบัองคก์ร
* มกีารสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสงูของรัฐวสิาหกจิในระยะที ่1 – 3  



ระยะที่ ระยะที่ 11: : การเตรียมความพรอ้มในการนาํ การเตรียมความพรอ้มในการนาํ EVM EVM มาใชใ้นปี มาใชใ้นปี 

25552555
กิจกรรมหลกัที่ กิจกรรมหลกัที่ 11  เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้

•• พฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียดพฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียด

ั ั้ั ั้ โโ

25552555

•• จดัตงัคณะทาํงานจดัตงัคณะทาํงานโครงการโครงการ

กิจกรรมกิจกรรมหลกัที่ หลกัที่ 22  ฝึกอบรมฝึกอบรม

•• ฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัสงูฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัสงูฯฯ รวมถึงหลกัการของ รวมถึงหลกัการของ Financial Financial และ และ Operational Operational 
D i TD i TDriver Tree Driver Tree 

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

•• ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเบื้องตน้เกี่ยวกบัระบบ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเบื้องตน้เกี่ยวกบัระบบ EVM EVM ต่อพนักงานทัว่ทั้งองคก์ร ต่อพนักงานทัว่ทั้งองคก์ร 

กิจกรรมหลกัที่ กิจกรรมหลกัที่ 33  พฒันาพฒันาระบบระบบ EVMEVM
•• ศึกษาการคาํนวณอตัราตน้ทุนเงินทุน การกาํหนดนโยบายในการปรบัปรุงรายการบญัชี และการศึกษาการคาํนวณอตัราตน้ทุนเงินทุน การกาํหนดนโยบายในการปรบัปรุงรายการบญัชี และการุ ุ ุ ญุ ุ ุ ญ

คาํนวณค่า คาํนวณค่า Capital Charge Capital Charge ในอดีตในระดบัองคก์รในอดีตในระดบัองคก์ร

•• ศึกษาการสรา้งความรบัผิดชอบในผลงาน ศึกษาการสรา้งความรบัผิดชอบในผลงาน ((การวดั  ผลงานการวดั  ผลงาน) ) ในระดบัยอ่ยขององคก์ร ในระดบัยอ่ยขององคก์ร 
((อยา่งนอ้ย อยา่งนอ้ย 3 3 ระดบัแรกของโครงสรา้งระดบัแรกของโครงสรา้ง) ) 

•• นําระบบ นําระบบ EVM EVM มาเชื่อมโยงกบัระบบ มาเชื่อมโยงกบัระบบ Balanced Scorecard (BSC) Balanced Scorecard (BSC) ในระดบัในระดบั
องคก์รองคก์ร

* อยา่งไรก็ตาม 4 รส ไดแ้ก่ อพวช /กกท /อสส /อสพ ควรมกีารวเิคราะหล์กัษณะของศนยค์วามรับผดิชอบโดยจําแนก

* มกีารสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสงูของรัฐวสิาหกจิในระยะที ่1 – 3  

33

* อยางไรกตาม 4 รส. ไดแก อพวช./กกท. /อสส. /อสพ. ควรมการวเคราะหลกษณะของศนูยความรบผดชอบโดยจาแนก       
ตามผลติภณัฑ ์/ พืน้ที ่ตามความเหมาะสม



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

ขั้นตอนที่กาํหนดในระยะที่ 1 และ 2 (ปี 2555-2556)  
  2) มีการกาํหนดเป้าหมายที่ชดัเจนของแต่ละกิจกรรม และ

แผนงานยอ่ย

) ี ํ ิ ใ ่ ั้ ี่ ั  3) มีระยะเวลาดาํเนินการในแต่ละขนตอนทีชดเจน 

  4) กาํหนดผูร้บัผิดชอบแต่ละขั้นตอนอยา่งชดัเจน

  

44

  



ปี ปี 25255555: : การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ EVM EVM มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน EVM EVM ปี ปี 

25255555
รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี 25255555

2. จดัตั้งคณะทาํงานโครงการ 1) มีการจดัตั้งคณะทาํงาน EVM ของรฐัวสิาหกิจ      
- คณะทาํงาน EVM มีหน้าที่ วางแผนและดาํเนินการตาม คณะทางาน EVM มหนาท วางแผนและดาเนนการตาม

แผนงานที่กาํหนดใหแ้ลว้เสร็จ
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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 และ หลกัการของ Financial และ เกยวกบแนวคดระบบ 

EVM รวมถึงหลกัการ

ของ Financial และ 

ของ ระบบ EVM และ หลกการของ Financial และ 
Operational Driver Tree ของผูบ้ริหารระดบัสงูอยา่ง
ทัว่ถึง (ผูบ้ริหารระดบัสงู นับตั้งแต่ผูบ้ริหารสงูสุดขององคก์รลงมา

Operational 
Driver Tree 

ุ

รวม 3 ระดบั) เพื่อใหผู้บ้ริหารมีความเขา้ใจถึงแนวคิดและ

วตัถุประสงคข์องระบบ EVM ได ้
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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

เรื่องการวดัมลค่าเพิ่ม          

มีการฝึกอบรมภายในเรื่องการวดัค่า EP โดยละเอียด ใหก้บั

คณะทาํงาน EVM ของรฐัวสิาหกจิอยา่งทัว่ถึง เพื่อใหม้ีความเรองการวดมลูคาเพม          

เชิงเศรษฐศาสตรโ์ดย

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 รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี 25255555ขนตอนการดาเนนงาน ขนตอนการดาเนนงาน 

EVM EVM ปี ปี 25255555
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป 25255555

4. ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ มีการสมัมนาหรือฝึกอบรมภายใน เกี่ยวกบัระบบ EVM แกู่

เบื้องตน้เกี่ยวกบัระบบ 

EVM ต่อพนักงานทัว่
้

พนักงานทัว่ทั้งองคก์ร เพื่อใหพ้นักงานมีความเขา้ใจถึงแนวคิดและ

วตัถุประสงคข์องระบบ EVM ได ้

ทั้งองคก์ร 
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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 เพื่อใหร้ฐัวิสาหกิจเขา้ใจหลกัการในการคาํนวณค่า EP ในระดบั
ระบบ EVM

ฐ

องคก์รและสามารถเชื่อมโยงระบบ EVM กบัระบบ BSC ภายใน
รฐัวิสาหกิจ

1.1. ศึกษาการคาํนวณอตัราศึกษาการคาํนวณอตัรา

ตน้ทุนเงินทุน การตน้ทุนเงินทุน การ

ํ โ ใํ โ ใ

1)1) ปรบัปรุงบญัชี ปรบัปรุงบญัชี NOPAT NOPAT และเงินทุนทางเศรษฐศาสตร ์คาํนวณและเงินทุนทางเศรษฐศาสตร ์คาํนวณ

อตัราตน้ทุนเงินทุน และวดัผลงานคา่ อตัราตน้ทุนเงินทุน และวดัผลงานคา่ EP EP ในระดบัองคก์ร ในระดบัองคก์ร 

กาํหนดนโยบายในการกาํหนดนโยบายในการ

ปรบัปรุงรายการบญัชี ปรบัปรุงรายการบญัชี 

และการคาํนวณคา่ และการคาํนวณคา่ 

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

25255353  และ และ 25255252) ) ถา้มีขอ้มลูเพียงพอถา้มีขอ้มลูเพียงพอ  

Capital Charge Capital Charge 
ในอดีตในระดบัองคก์ร ในอดีตในระดบัองคก์ร 

)) ูู

3)3) จดัทาํรายงานรายละเอียดการคาํนวนและการปรบัปรุงรายการทางจดัทาํรายงานรายละเอียดการคาํนวนและการปรบัปรุงรายการทาง

บญัชีขององคก์รบญัชีขององคก์ร
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ปี ปี 25552555: : การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ การเตรยีมความพรอ้มในการนาํระบบ EVM EVM มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ มาใชใ้นรฐัวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลปี 25255555ขนตอนการดาเนนงาน ขนตอนการดาเนนงาน 

EVM EVM ปี ปี 25255555
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป 25255555

2. ศึกษาการสรา้งความ ศึกษาและวางแผนการสรา้งความรบัผิดชอบในผลงาน (การวดั  

รบัผิดชอบในผลงาน 

(การวดั  ผลงาน) ใน

(

ผลงาน) ในระดบัยอ่ยขององคก์ร (อยา่งน้อย 3 ระดบัแรกของ

โครงสรา้ง)

ระดบัยอ่ยขององคก์ร 

(อยา่งน้อย 3 ระดบัแรก

ของโครงสรา้ง)ของโครงสราง)

3. นําระบบ EVM มา
เชื่อมโยงกบัระบบ 

จดัทาํรายงานสรุปแนวทางการเชื่อมโยงระบบ EVM กบัระบบ 

BSC ภายในรฐัวสิาหกจิเชอมโยงกบระบบ 

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

ไมส่ามารถดาํเนินการได ้  ไมส่ามารถดาํเนินการได ้  =  =  ระดบั ระดบั 11

ดาํเนินการได ้ดาํเนินการได ้1 1 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

•• จดัตั้งคณะทาํงานจดัตั้งคณะทาํงานโครงการโครงการ ขอ้ยอ่ย/

กิจกรรมยอ่ย

ไมส่ามารถดาํเนินการได้ =  ระดบั 1

ดาํเนินการได ้1 ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกัที่ 1     =  ระดบั 2

ดาํเนินการไดค้รบตามกิจกรรมหลกัที่ 1   =  ระดบั 3

1313



ตวัอยา่งที่ ตวัอยา่งที่ 22
่่ ้้กิจกรรมหลกัที่ กิจกรรมหลกัที่ 11  เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้เตรียมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเบื้องตน้

•• พฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียด พฒันาแผนการดาํเนินโครงการโดยละเอียด 

•• จดัตั้งคณะทาํงานโครงการ จดัตั้งคณะทาํงานโครงการ จดตงคณ ทางานโครงการ จดตงคณ ทางานโครงการ 

กิจกรรมกิจกรรมหลกัที่ หลกัที่ 22  ฝึกอบรมฝึกอบรม
•• ฝึกอบรมผูบ้ริหารฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัสงู แนวคิดระบบ ระดบัสงู แนวคิดระบบ EVM EVM และหลกัการของ และหลกัการของ 

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

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

•• ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเบื้องตน้เกี่ยวกบัระบบ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเบื้องตน้เกี่ยวกบัระบบ EVM EVM ต่อพนักงานทัว่ทั้งองคก์ร ต่อพนักงานทัว่ทั้งองคก์ร 

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//44 = = 33..5050
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ระยะที่ ระยะที่ 22: : การนาํระบบ การนาํระบบ EVM EVM   เชื่อมโยงกบัการบริหารจดัการเชื่อมโยงกบัการบริหารจดัการ--  ปี ปี 25562556  

ระดบัที่ 1ดาํเนินการไดเ้ฉพาะกิจกรรมหลกัของระยะที่ 1

พฒันาระบบวดัผลงานค่า พฒันาระบบวดัผลงานค่า EP EP   ในระดบัตอ่ไปในระดบัตอ่ไป

•• คาํนวณผลงานในระดบัยอ่ยขององคก์ร คาํนวณผลงานในระดบัยอ่ยขององคก์ร 
((อยา่งนอ้ย อยา่งนอ้ย 3 3 ระดบัแรกของโครงสรา้งระดบัแรกของโครงสรา้ง))

ระดบัที่ 2
(( ))

เชื่อมโยงระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมูลค่า เชื่อมโยงระบบการบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมูลค่า 

EVM EVM เขา้กบักระบวนการดาํเนินธุรกิจของแตล่ะเขา้กบักระบวนการดาํเนินธุรกิจของแตล่ะ
หน่วยงานหลกั หน่วยงานหลกั ระดบัที่ 3

อยูร่ะหวา่งจดัทาํแผนฯ

•• จดัทาํแผนกลยุทธเ์พื่อปรบัปรุง ประสิทธิภาพ จดัทาํแผนกลยุทธเ์พื่อปรบัปรุง ประสิทธิภาพ 
((Strategic Improvement Plan) Strategic Improvement Plan) 
ขององคก์รขององคก์ร

ระดบัที่ 4
จดัทาํแผนฯ แลว้เสร็จ

ขององคกรขององคกร

•• จดัทาํระบบ จดัทาํระบบ Balanced Scorecard Balanced Scorecard 
(BSC) (BSC) ในระดบัองคก์รในระดบัองคก์ร

ระดบัที่ 5
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Q & AQ & A
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