คู่มือการกาหนดผลตอบแทนสาหรับผู้บริหารระดับสูง
ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างตามมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
***********************
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงการคลังได้กาหนดเป็นนโยบายให้รัฐวิสาหกิจนาระบบการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการบริหารองค์กร ตั้งแต่ปี 2549 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (ปี2549) : การเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจเบือ้ งต้นในการนาระบบ EVM มาใช้ในการ
บริหารองค์การ
ระยะที่ 2 (ปี2550) : การนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า EVM มาเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการดาเนิน
ธุรกิจของแต่ละหน่วยงานหลัก
ระยะที่ 3 (ปี 2551) : การเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการธุรกิจ ดังนี้
 การเชื่อมโยงแนวคิดแนวคิดระบบ EVM เข้ากับกระบวนการบริหารหลักขององค์กร ประกอบด้วย
1) การนาแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาแผนธุรกิจ และการจัดทาแผน
งบประมาณ
2) การใช้แนวคิดในเรื่องระบบ EVM ในการจัดทาวิเคราะห์โครงการลงทุนต่างๆ
3) การจัดสรรเงินลงทุนและทรัพยากร
4) การประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามระบบ EVM
 พัฒ นาแนวทางในการกาหนดผลตอบแทน ตามค่า EP สาหรั บผู้ บริ หารระดับ สูง ขององค์ ก ร
ประกอบด้วย
1) กาหนดระดับของผู้บริหารที่จะพิจารณาผลตอบแทน ตามค่า EP
2) พิจารณารูปแบบและผลตอบแทนตามผลงานการสร้างค่า EP

2. วัตถุประสงค์
การเชื่อมโยงระบบ EVM ไปสู่ระบบผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยคิดคานวณผลตอบแทน
พิเ ศษจากค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ในระดับองค์การที่ใ ห้ความสาคัญกั บผลการดาเนินงานของหน่วยธุร กิจ
ที่จัดเป็นศูนย์ EVM เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหาร และพนักงานของรัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้บริหารและพนักงานทางานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจุดหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ขององค์การ ทั้งนี้ระบบผลตอบแทนพิเศษจะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ให้ความสาคัญกับการวางแผน
และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผลตอบแทนพิเศษนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน
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3. ผลตอบแทนของผู้บริหาร
ประกอบด้วย
3.1 ผลตอบแทนด้านการเงิน
 ผลตอบแทนตามปกติ คือเงิน เดื อนหรือ เงิ นประจ าที่ ผู้บ ริหารได้รั บอย่างสม่ าเสมอ
(Fixed pay) จากการดาเนินงานให้กับองค์กรโดยพิจารณากับความสามารถของผู้บริหาร Competency)
 ผลตอบแทนพิเศษ เป็นส่วนของผลตอบแทนที่ผู้บริหารไม่ได้รับอย่างสม่าเสมอ (Variable
pay) ทั่ วไปจะจ่า ยในรู ปของเงิน โบนั ส โดยพิจ ารณาตามผลงาน (Pay for performance) ซึ่ ง แต่ล ะท่า นจะได้รั บ
ผลตอบแทนพิเศษที่ไม่เท่ากัน
 ผลตอบแทนด้านการเงินอื่นๆ ได้แก่ สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบีย้ ประชุม ฯลฯ
โดยพิจารณาตามความจาเป็นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึน้
3.2 ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
เป็นผลตอบแทนที่ผู้บริหารอาจได้รับจากความสามารถที่มีหรือตามความเหมาะสม เช่น การเลื่อน
หรือย้ายตาแหน่ง การได้เลื่อนขั้นอย่างรวดเร็ว การได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากภายนอก การไปดูงานต่างประเทศ หรือการ
ได้รับการยอมรับจากหัวหน้า และการมี Career path ที่ดแี ละชัดเจน

4. ระบบค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ก่อนที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะให้ผลตอบแทนพิเศษ ต้องทาความเข้าใจถึงการจ่ายค่าตอบแทนปกติ
และค่าตอบแทนพิเศษในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และความพร้อมของ
แต่ละองค์กรเป็นสาคัญ เพื่อเป็นแนวทางนามาคิดคานวณ และปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน
ซึ่งในการกาหนดค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐวิสาหกิจมี 3 กลุ่ม คือ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
ดังนี้
4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
4.1.1 เบี้ยประชุมกรรมการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นรัฐวิสาหกิจ
ขนาดกลาง อยู่ในกลุ่มที่ 2 กาหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุม ดังนี้
(1)
ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่เ กินคนละ 8,000 บาท/ คน/ เดือน ทั้ง นี้ในกรณีที่ก รรมการรัฐ วิสาหกิจ
ดารงตาแหน่งไม่เต็มเดือน ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
(2)
ค่าเบีย้ ประชุม กาหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิ จ ที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง
ต่อเดือน เบีย้ ประชุม 8,000 บาท/ คน/ ครั้ง เฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน เบี้ยประชุม
8,000 บาท/ คน/ ครั้ง ในการจ่ายเบีย้ ประชุมให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่า
กรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบีย้ ประชุม
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4.1.1 โบนัสกรรมการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2520 ได้กาหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานสาหรับการจ่ายโบนัส
กรรมการ เท่ากับร้อยละ 3 ของกาไรสุทธิ เพื่อการจัดสรรโบนัสแต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาท ต่อปี และกรรมการจะ
ได้รับโบนัสเพิ่ม อีกคนละ 5,000-60,000 บาทต่อปี ตามระดับของผลก าไรที่เ พิ่ม ขึ้น หากผลการดาเนินงานของ
รัฐ วิสาหกิจมีกาไรสุทธิสูง กว่า 100 ล้านบาท-11,000ล้านบาท และถ้ามีกาไรสุทธิเ พิ่ม ขึ้นอีก ทุก ๆ 2,000ล้านบาท
ให้ได้รับโบนัสเพิ่มคนละ 10,000 บาท (กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีมติคณะรัฐมนตรียกเว้นเรื่องโบนัสกรรมการ การจัดสรร
โบนัสให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดไว้เป็นรายแห่ง)
4.2 ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด โดยปกติ ก ารว่ า จ้ า งผู้ บ ริ ห ารเป็ น ระบบสั ญ ญาจ้ า งทั้ ง นี้
กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
4.2.1 หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543
สาหรับรัฐวิสาหกิจทั่วไปละรัฐ วิสาหกิจที่เป็น บริษัทจากัด การกาหนดอัตราผลตอบแทนรวมของ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับในปัจจุบัน ตามระดับผลงานที่ถูก ประเมินโดย
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ กาหนดและค่าตอบแทนผันแปร (ร้อยละ 30 ของอัตราค่าตอบแทนรวม) โดยให้จ่าย
ตามระดับผลงานที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกาหนดภายหลังการประเมินผลงานในตอนสิน้ ปี
4.2.2 หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547
เนื่ อ งจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ภ ารกิ จ เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ก าหนดให้ ค ณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุก รรมการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง สุด เพื่อศึก ษาและพิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทนโดย
พิจารณาจากค่างานและความสามารถในการจ่ายขององค์ก ร โดยก าหนดกรอบอั ตราค่าตอบแทนขั้ นต่า -ขั้นสู ง
ของค่าตอบแทนคงที่และกรอบค่าตอบแทนผันแปร (โดยกาหนดเป็นร้อยละของค่าตอบแทนรวม) แล้วจึงกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนคงที่ รวมถึงการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปีภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนขั้นต่า-ขั้นสูง
4.3 ค่าตอบแทนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.3.1 เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น การกาหนดเงินเดือน
ค่า จ้า งลูก จ้า งรัฐ วิ สาหกิ จ ถื อ เป็ นสภาพการจ้า งที่เ กี่ย วกั บ การเงิ น ตามนัย มาตรา 13(2) แห่ ง
พระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 โดยโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างของรัฐวิสาหกิจปัจจุบัน แบ่งเป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 รัฐ วิสาหกิจที่ส ามารถปรับปรุง สภาพการจ้างที่เ กี่ย วกั บการเงิน ได้เ อง เป็ นอานาจของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการปรับปรุงอัตราเงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงาน
และลูกจ้าง
กลุ่ม 2 รัฐวิสาหกิจที่มีบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของตนเอง
กลุ่ม 3 รัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดื อนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2)
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2537 และปรับปรุงแก้ไขใหม่ (โครงสร้าง
เงินเดือน 58 ขั้น) อ.อ.ป. จัดอยู่ในกลุ่มนี้
4.3.2 โบนัสพนักงาน กาหนดอัตราการจ่ายโบนัสพนักงานในอัตราร้อยละ 9 ของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
5 เท่าของเงินเดือน กรณีวงเงินร้อยละ 9 ของกาไรสุทธิต่ากว่า 1 เท่าของเงินเดือน แต่มีกาไรสุทธิมากกว่า 1 เท่าของ
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เงินเดือนให้จ่ายในอัตรา 1 เท่าของเงินเดือน หากกาไรสุทธิน้อยกว่า 1 เท่าของเงินเดือน ให้เฉลี่ยจ่ายตามส่วนของกาไร
สุทธิ สาหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลการดาเนินงาน พนักงานจะได้รับการจัดสรรโบนัสเพิ่ม -ลดตามผล
การประเมินผลการดาเนินงานประจาปีของรัฐวิสาหกิจด้วย
สาหรับการพิจารณาแนวทางในการกาหนดผลตอบแทนตามค่า EP ที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นเรื่องที่
ซับซ้อนไม่ง่ายนักต่อการทาความเข้าใจ และอาจส่งผลลัพธ์ในด้านพฤติกรรมของพนักงานในแต่ละระดับที่ แตกต่าง
กันไป ดังนั้นควรจัดทาในระดับผู้บริหารระดับสูงสุดก่อน เช่น ระดับผู้ว่าการหรือผู้อานวยการของรัฐวิสาหกิจ และ
หัวหน้าศูนย์ EVM ให้เข้าใจถึงการทางานของระบบ และยอมรับพร้อมให้การสนับสนุน นามาปฏิบัติในระดับปฏิบัติการ
ขององค์กรต่อไป

5. การกาหนดระดับของผู้บริหาร เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ตามระบบ EVM
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้
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ผู้อำนวยกำร

1. สำนักตรวจสอบภำยใน

รองผู้อำนวยกำร

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ภำค
2. เหนือบน
3. เหนือล่ำง
4. กลำง
5. ใต้
6. ตะวันออกเฉียงเหนือ

คู่มือการกาหนดผลตอบแทน

รองผู้อำนวยกำร

7. สำนักอุตสำหกรรมไม้
8. สำนักธุรกิจและกำรตลำด
9. สำนักวิจยั พัฒนำและ
สำรสนเทศ
10. สถำบันคชบำลแห่งชำติฯ

รองผู้อำนวยกำร

11. สำนักนโยบำยแผนและ งบประมำณ
12. สำนักบัญชีและกำรเงิน
13. สำนักทรัพยำกรมนุษย์
14. สำนักกิจกรรมสัมพันธ์
15. สำนักกฎหมำย
16. สำนักอำนวยกำร
17. สำนักนวัตกรรมไม้ เศรษฐกิจ
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อ.อ.ป.มีนโยบายในการกาหนดระดับผู้บริหาร สาหรับจ่ายค่าตอบแทนตามมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(EP) เป็น 2 ระดับ (ตามรูปที่ 1) ดังนี้
5.1 รองผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
มีอยู่ 3 ตาแหน่งซึ่งผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะมอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบในการ
กากับดูแลการบริหารงานของสานักต่างๆ จานวน 17 สานักตามความเหมาะสม
5.2 ผู้อานวยการสานักแต่ละสานักที่ขึ้นตรงต่อรองผู้อานวยการตามสายงาน
เป็นผู้บริหารสูงสุดของสานัก จะขึ้นตรงต่อผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีจานวน รวม 17
สานัก ทั้งนี้ยกเว้นสานักตรวจสอบภายในที่ขนึ้ ตรงต่อคณะกรรมการบริหาร อ.อ.ป.

ผู้อำนวยกำร
1. สำนักตรวจสอบภำยใน

รองผูอ้ ำนวยกำร

องค์กำร
อุตสำหกรรมป่ำไม้ภำค
2. เหนือบน
3. เหนือล่ำง
4. กลำง
5. ใต้
6.ตะวันออกเฉียงเหนือ

รองผูอ้ ำนวยกำร

7. สำนักอุตสำหกรรมไม้
8. สำนักธุรกิจและ
กำรตลำด
9. สำนักวิจยั พัฒนำและ
สำรสนเทศ
10. สถำบันคชบำลแห่งชำติฯ

รองผูอ้ ำนวยกำร

11. สำนักนโยบำยแผน
และงบประมำณ
12. สำนักบัญชีและกำรเงิน
13. สำนักทรัพยำกรมนุษย์
14. สำนักกิจกรรมสัมพันธ์
15. สำนักกฎหมำย
16. สำนักอำนวยกำร
17. สำนักนวัตกรรมไม้

- EP ของสำยงำน
- เกณฑ์ วัดผลงำนอื่นๆ
- EP ขององค์ กำร
- EP ของสำนักฯ
- เกณฑ์ วัดผลงำนตำม
บันทึกข้ อตกลง (KPI)
-EP ขององค์ กำร

เศรษฐกิจ

รูปที่ 1 การวัดผลงานเพื่อกาหนดค่าตอบแทนแต่ละระดับของ อ.อ.ป.

คู่มือการกาหนดผลตอบแทน
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6. แนวทางในการพัฒนาระบบผลตอบแทนพิเศษของ อ.อ.ป.
เพื่อให้ ระบบผลตอบแทนพิเศษเป็นที่ยอมรับในองค์กร การออกแบบ และจัดทาระบบผลตอบแทน
พิเศษ ต้องคานึงถึงปัจจัยที่สาคัญ ดังนี้
1. ง่ายต่อการเข้าใจ ระบบผลตอบแทนพิเศษที่จะจูงใจ ให้พนักสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับองค์กรอย่าง
จริงจัง จะต้องเข้าใจง่าย ผู้บริหารสามารถเห็นประโยชน์ที่เกิดขึน้ จากระบบผลตอบแทนพิเศษ
2. มีความยุติธรรม ระบบผลตอบแทนพิเ ศษต้องมีความยุติธรรม ตรวจสอบได้ ช่วยลดความ
ขัดแย้งจากการต่อรอง และการแข่งขันที่มากเกินไป
3. มีความชัดเจน ระบบผลตอบแทนพิเ ศษต้องไปถึง เป้าหมายได้ มีวิธีก ารวัดผลงาน และจ่าย
ผลตอบแทนพิเศษที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน
4. ระดับผลตอบแทนพิเศษต้องมีนัยสาคัญ ระบบผลตอบแทนพิเศษต้องเสนอผลตอบแทนพิเศษให้
ผู้บริหารในระดับที่สูง พอที่จะสามารถจูงใจให้มีความพยายามปฏิบัติงานให้ถึงเป้าหมายของการสร้างมูลค่าเพิ่ม
6.1 การกาหนดระดับผลตอบแทนพิเศษรวม
การกาหนดระดับผลตอบแทนพิเศษรวมตามระบบผลตอบแทนพิเศษแบบ EVM มีด้วยกันทั้งสิ้น 3
ทางเลือก คือ
1. การกาหนดระดับผลตอบแทนพิเศษรวมที่เน้นการสร้างค่า EP เพิม่ ขึ้น (Delta Driven)
เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดเวลา ระดับของผลตอบแทนพิเศษจะขึน้ อยู่กับค่า EP ส่วนที่เพิ่มจากปีก่อน
เพื่อจูงใจให้องค์กรมีการเพิ่มค่า EP อย่างสม่าเสมอ

150

%

100

Yr 0

50

Yr 1

Payout ratio
Delta EP
$ Bonus pool

2. การกาหนดระดับผลตอบแทนพิเศษรวมที่เน้นให้บรรลุเป้าหมายค่า EP (Target Driven)
คู่มือการกาหนดผลตอบแทน
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ระดับผลตอบแทนพิเศษจะมาจากการสร้างค่า EP ที่บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้เมื่อต้นปี ซึ่งค่าเป้าหมาย
EP นี้ จะเป็นการกาหนดร่วมกัน และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

150

20

130

%

100

Yr 0

Target Actual Difference
EP
EP

$ Bonus pool

3. การกาหนดระดับผลตอบแทนพิเศษรวมที่เน้นเปรียบเทียบกับคู่เทียบ (Benchmark Driven)

การกาหนดระดับผลตอบแทนพิเศษรวมที่มาจากการสร้างค่า EP ที่ดี เพื่อเทียบกับคู่เทียบที่อยู่ในธุรกิจที่
ใกล้เคียงกันและตั้งอยู่บนพืน้ ฐานปัจจัยภายในที่คล้ายคลึงกัน

150
100

Yr 0

5
145

%

Actual Target Difference
EP
EP

$ Bonus pool

ธุรกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีความผันผวน เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก จึงไม่
สามารถสร้ างค่า EP ให้เ พิ่ม ขึ้ นอย่างสม่ าเสมอได้ นอกจากนี้คู่เ ทีย บที่มี ลัก ษณะธุร กิจ ใกล้ เ คี ยงกั บ อ.อ.ป. ไม่ มี
อ.อ.ป. จึงกาหนดระดับผลตอบแทนพิเศษรวมที่เน้นให้บรรลุเป้าหมายค่า EP (Target Driven)

คู่มือการกาหนดผลตอบแทน
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ผลตอบแทนพิเศษ

องค์ประกอบของผลตอบแทนพิเศษ

X%
ผลตอบแทน
พิเศษ
รวม

ค่ำ EP
ระดับองค์กร

ผลงานระดับองค์กร

ค่า EP ระดับสายงาน

ผลงานระดับสายงาน

Y%

Z%

KPIs
จำก
บันทึกข้ อตกลง

รูปที่ 2 การกระจายผลตอบแทนพิเศษ
หลักการของ EVM อยู่ที่การกระจายความรับผิดชอบขององค์กรไปยัง หน่วยงานระดับปฏิบัติ ดังนั้นระบบ
ผลตอบแทนพิเศษจึงขึ้นอยู่กับการสร้างค่า EP ระดับองค์กรและระดับสายงาน นอกจากนี้ยังขึน้ อยู่กับค่าตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานค่า (KPIS) ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในส่วนประกอบของค่า EP อ.อ.ป. จึงจัดสรรและกระจายผลตอบแทนพิเ ศษ
ตามปัจจัย ดังนี้
- ผลงานค่า EP โดยรวมของ อ.อ.ป.
- ผลงานค่า EP ของสายงาน
- ผลงานค่าตัวชีว้ ัดตามบันทึกข้อตกลง (KPIS)
เนื่องจากธุร กิจของ อ.อ.ป. มีความเชื่อมโยงกั นสูง จึง ก าหนดสัดส่วนผลตอบแทนพิเ ศษด้วยค่า EP
โดยรวมของ อ.อ.ป. สูงกว่าค่า EP ของสายงานหรือ KPIS (ตามรูปที่ 2)

คู่มือการกาหนดผลตอบแทน
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6.2 การกระจายผลตอบแทนพิเศษ
สาหรับการกาหนดผลตอบแทนพิเศษของรองผู้อานวยการ และผู้อานวยการสานัก เป็นไป
ในทางเดียวกัน ดังนี้
รองผู้อานวยการ
- ค่า EP รวมขององค์กร
- ค่า EP รวมของสายงานที่รับผิดชอบ (ศูนย์ EVM)
- ค่าผลงานตัวชีว้ ัดตามบันทึกข้อตกลง (KPIS)
ผู้อานวยการสานักฯ
- ค่า EP รวมขององค์กร
- ค่า EP ของสานัก (ศูนย์ EVM)
- ค่าผลงานตัวชีว้ ัดตามบันทึกข้อตกลง (KPIS)
ซึ่งอ.อ.ป.จะกาหนดน้าหนักตามสัดส่วนผลงานปีๆ ไป ตามนโยบายของ อ.อ.ป. ต่อสถานการณ์

7. ตัวอย่างการกระจายผลตอบแทนพิเศษรวมไปยังผู้บริหาร
 อ.อ.ป. กาหนดให้ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อานวยการ) 3 ท่าน โดยรองผู้อานวยการฝ่ายผลิต และฝ่ายธุรกิจ
เป็นศูนย์ EVM รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด ซึ่งไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์
EVM
 อ.อ.ป. มีนโยบายที่จะเชื่อมโยงค่า EP และระบบประเมินผลเข้ากับผลตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ที่จะจ่ายให้กับ
ผู้บริหารทั้ง 3 ท่านนี้ โดยต้องการให้ทั้ง 3 ท่านมีโบนัส ที่แตกต่างกันตามผลงานที่เกิดขึน้ จริง โดยใช้ค่า EP ของ อ.อ.ป.
ค่า EP ของสายงาน และ KPI ของแต่ละท่านมาเป็นตัวกาหนดผลตอบแทนพิเศษที่แต่ละท่านจะได้รับ
 อ.อ.ป. ได้กาหนดค่า EP ตัวชีว้ ัด และน้าหนักของตัวชีว้ ัดสาหรับประเมินผลของผู้บริหารทั้ง 3 ท่านดังนี้

รายการประเมิน
รอง 1
ค่า EP ขององค์กรโดยรวม
60%
ค่า EP ของสายงาน
30%
คะแนน KPI รายบุคคล
10%
รวม
100%
โบนัสเฉลี่ยโดยรวม (Bonus Funding)*
* คำนวณจำกผลงำนของ อ.อ.ป. เทียบกับเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้

คู่มือการกาหนดผลตอบแทน

รอง 2
60%
30%
10%
100%
4 เดือน

รอง 3
70%
30%
100%
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 เป้าหมายและผลงานค่า EP ของ อ.อ.ป. ค่า EP ของศูนย์ EVM ทีส่ มมุติขึน้ สาหรับปี 2552 เป็นดังนี้

รายการประเมิน

เป้าหมาย

ผลงานจริง

ค่า EP ขององค์กรโดยรวม
ค่า EP ของฝ่ายผลิต
ค่า EP ของฝ่ายธุรกิจ
คะแนน KPI ของรองฯฝ่ายผลิต
คะแนน KPI ของรองฯฝ่ายธุรกิจ
คะแนน KPI ของรองฯฝ่าย
บริหาร

200
120
80
100
100
100

205
105
100
90
100
80

ผลงานจริงเมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วน
ของเป้าหมาย
102.5%
87.5%
125.0%
90.0%
100.0%
80.0%

รองผู้อานวยการ 1

รายการประเมิน

น้าหนัก เป้าหมาย

ค่า EP ของ อ.อ.ป.โดยรวม
60%
ค่า EP ของฝ่ายผลิต
30%
คะแนน KPI ของรองฯ ฝ่าย
10%
ผลิต
คะแนนผลงานรวมถ่วงน้าหนัก

200
120
100

ผลงานจริง
205
105
90

ผลงานจริงเป็น
สัดส่วนของ
เป้าหมาย
102.5%
87.5%
90.0%

ผลงานถ่วง
น้าหนัก
61.50%
26.25%
9.00%
96.75

รองผู้อานวยการ 2

รายการประเมิน
ค่า EP ของ อ.อ.ป.โดยรวม
ค่า EP ของฝ่ายธุรกิจ
คะแนน KPI ของรองฯฝ่ายธุรกิจ
คะแนนผลงานรวมถ่วงน้าหนัก

คู่มือการกาหนดผลตอบแทน

น้าหนัก เป้าหมาย
60%
30%
10%

200
80
100

ผลงานจริง
205
100
100

ผลงานจริงเป็น
สัดส่วนของ
เป้าหมาย
102.5%
125.0%
100.0%

ผลงานถ่วง
น้าหนัก
61.50%
37.50%
10.00%
109.00
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รองผู้อานวยการ 3

รายการประเมิน
ค่า EP ของ อ.อ.ป.โดยรวม
ค่า EP ของฝ่ายบริหาร
คะแนน KPI ของรองฯ ฝ่าย
บริหาร
คะแนนผลงานรวมถ่วงน้าหนัก

น้าหนัก เป้าหมาย
70%
30%

205
100

ผลงานจริง
205
80

ผลงานจริงเป็น
สัดส่วนของ
เป้าหมาย
102.5%
80.0%

ผลงานถ่วง
น้าหนัก
71.75%
24.00%
95.75

สรุปผลตอบแทนพิเศษ (โบนัส)
ถ้า อ.อ.ป. กาหนดนโยบายให้จ่ายโบนัสให้พนักงาน 4 เท่าของเงินเดือนในปี 2552 การจัดสรรโบนัสพิเศษ
ให้รองผู้อานวยการจะเป็นดังนี้
น้าหนักของตัวชี้วัดผลงาน

รอง 1

รอง 2

รอง 3

โบนัสโดยรวมทัง้ หมดของทั้ง 3 ท่าน
4 เดือน x 3 ท่าน = 12 เดือน
คะแนนรวมของทั้ง 3 ท่าน
96.75 + 109 + 95.75 = 301.50
การคานวณโบนัสตามผลงาน
=96.75x12/301.5 = 109x12/301.5
= 95.75x12/301.5
โบนัสที่จ่าย
3.85 เดือน
4.34 เดือน
3.81 เดือน

*********** สาหรับผู้อานวยการสานัก วิธก
ี ารคานวณเป็นไปในทานองเดียวกัน ***************

คู่มือการกาหนดผลตอบแทน
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บทสรุป
การกาหนดผลตอบแทนพิเศษ
ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
************************
การเชื่อมโยงระบบ EVM กับผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือให้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง
1. ผลตอบแทนผู้บริหาร
1.1 ผลตอบแทนด้านการเงิน
 ผลตอบแทนตามปกติ เช่นเงินเดือนประจา
 ผลตอบแทนพิเศษ เช่น โบนัส
 ผลตอบแทนอื่นๆ เช่นเบี้ยเลีย้ ง เบีย้ ประชุม สวัสดิการต่างๆ และผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
1.2 ผลตอบแทนที่มิใช่ดา้ นการเงิน เช่นการได้เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ได้รับการศึกษา ดูงาน
2. ระบบค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบีย้ ประชุม โบนัส
 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ค่าตอบแทนคงที่ และค่าตอบแทนผันแปร
 ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่เงินเดือน โบนัส
3. ค่าตอบแทนพิเศษ
 โบนัสพนักงานปกติจ่ายตามผลกาไรสุทธิ อัตราร้อยละ 9 แต่ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
พนักงานได้จานวนเท่าเท่ากันทุกคน รัฐวิสาหกิจที่เข้าสู่ระบบประเมินผลอาจได้รับเพิ่ม/ ลดตาม
ผลประกอบการ
 โบนัสพนักงานตามผลงานค่า EP ใช้ค่า EP เป็นส่วนหนึ่งในการกระจายผลตอบแทน ซึง่ ทุกคน
จะได้รับโบนัสไม่เท่ากัน
4. นโยบาย อ.อ.ป. ในการจ่ายผลตอบแทนพิเศษตามระบบ EVM
 กาหนดสาหรับผู้บริหารระดับสูง 2 ระดับคือ
 รองผู้อานวยการ
 ผู้อานวยการสานัก
โดยมี 3 ปัจจัยในการพิจารณา คือ
สัดส่วนการกระจายผลตอบแทนพิเศษ ใช้สัดส่วนของผลงาน 3 ปัจจัย คือ
1. ผลงานค่า EP โดยรวมของ อ.อ.ป.
2. ผลงานค่า EP ของสายงาน (ศูนย์ EVM
3. ผลงานค่าดัชนีวัดประสิทธิภาพอื่นๆ (KPIS)
การกาหนดน้าหนักแต่ละปัจจัย อ.อ.ป.จะก าหนดในแต่ละปีตามสถานการณ์ หรือผลกระทบจากปัจจั ย
ภายนอกและภายใน
*************************
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