
ผลการดาํเนินงานคา EP ไตรมาส 2 ป 2562 

ระดับองคกร และระดับศูนย EVM 

(การคํานวณคา EP กอน สตง.รับรอง)



ผลการดําเนินงานคา EP ไตรมาส 2 ระดับองคกร และระดับศูนย EVM 
ผลงานการสรางคา EP องคกรไตรมาส 2 เทากับ 493.524  ลานบาทดีกวาเปาหมาย 34.394 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากคา EP ของศูนยราชการ (หนวยราชการ ดีกวา

เปาหมาย 30.303  ลานบาท และพ้ืนท่ีธรุกิจ ดีกวาเปาหมาย 5.516  ลานบาท) และหนวยงานสนับสนุน ดีกวาเปาหมาย 1.740 ลานบาท ตามลําดับ

คา EP

ไตรมาส 2 ป 2562

เปาหมายระดับ 5 จริง
 สูง/(ตํ่า) กวา

เปาหมาย 

EP ระดับองคกร 459,130,412 493,524,571 34,394,159

EP ศูนยราชการ (หนวยราชการ) 472,114,787 502,418,181 30,303,393

EP ศูนยราชการ (พ้ืนท่ีธุรกิจ) 75,031,680 80,548,032 5,516,352

EP หนวยงานสนับสนุน -90,083,353 -88,342,971 1,740,382

สาเหตุที่ EP ระดับ

องคกร สูง/(ต่ํา) กวา

เปาหมาย

สาเหตุที่ EP ระดับองคกร 

เพ่ิม/(ลด) จากปกอน 
กลยุทธเพ่ิมคา EP 

Strategic Improvement Plan 

(SIP)
ปจจัยบวก ปญหาอุปสรรค 

แนวทางแกไขหรือการดําเนนิงาน

ตอไป

เน่ืองจากรายไดสงูกวา

เปาหมาย สาเหตุหลักมา

จาก รายไดพื้นที่ธุรกิจ

ภาพรวมทั้งหมดสูงกวา

เปาหมาย ดานคาใชจาย

ต่ํากวาเปาหมาย และ 

Capital Charge ต่ํากวา

เปาหมาย

เนื่องจาก NOPAT ป 2562 เพิ่มข้ึน 

นอกจากนี้มีรายไดเพ่ิมขึ้นจาก 

รายไดคาเชา/บริการพื้นท่ีธุรกจิ

ศูนยราชการ ลานอเนกประสงค  

พื้นท่ีประชาสัมพันธ รายไดคา

สาธารณูปโภค และรายไดอ่ืน 

(1)มุงเนนหาลูกคารายใหม 

เพื่อเพิ่มยอดขายพื้นท่ีลาน

อเนกประสงค และพ้ืนที่

ประชาสัมพันธใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด                      

(2) ควบคุมตนทุนคาเชาและ

คาบริการศนูยราชการ 

ภายใตงบประมาณที่ไดรับ 

ตามแผนการบํารงุรักษาตาม

หลักวิศวกรรม 

(1) บริหารพื้นท่ีธุรกิจ (2) บริหารการ

จัดลานอเนกประสงค (3) บรหิารการ

ขายพื้นท่ีประชาสัมพนัธ (4) เพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารตนทุนบริการ 

(5) เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช

งบประมาณคาใชจายบริหาร ธพส.

ผูประกอบการ มีความสนใจเขาขอใช

พื้นท่ีลานอเนกประสงค และพื้นที่

ประชาสัมพันธ อยางตอเน่ือง 

การขายพื้นที่ลานอเนกประสงค และ

พื้นท่ีประชาสัมพันธ อาจสงผลกระทบ

ตอผูเชาพื้นท่ีธุรกิจเดิม และอาจเกิดขอ

รองเรียนในอนาคต

จดัพื้นท่ีบางสวนใหผูประกอบการที่เชา

พื้นท่ีธรุกิจ นําสินคาข้ึนมาขายในพ้ืนที่

ลานอเนกประสงค

ระดับองคกร

ผลงาน ไตรมาส 2
เพ่ิม/(ลด)

จากปกอน

% 

Change
เปาหมาย

ระดับ 5
ป 2562

NOPAT 690.930 722.497 31.566 104%

หัก capital Charge 231.800 228.973 -2.827 98%

EP 459.130 493.524 34.394 107%

หนวย : ลานบาท



ผลการดําเนินงานคา EP ไตรมาส 2 ระดับองคกร และระดับศูนย EVM 

คา EP
ไตรมาส 2 ป 2562

เปาหมายระดบั 5 จริง  สูง/(ตํ่า) กวาเปาหมาย 

EVM ศูนยราชการ

(หนวยราชการ)
472.114 502.418 30.303

สาเหตุที่ EP ระดับศูนย

ราชการ สูง/(ต่ํา) กวา

เปาหมาย

สาเหตุที่ EP ระดับศนูยราชการ 

เพ่ิม/(ลด) จากปกอน 
กลยุทธเพ่ิมคา EP 

Strategic Improvement Plan 

(SIP)
ปจจัยบวก ปญหาอุปสรรค 

แนวทางแกไขหรือการดําเนนิงาน

ตอไป

เปนผลมาจาก NOPAT 

ที่สูงกวาเปาหมาย ผล

จากรายไดสูงกวา

เปาหมาย ดานคาใชจาย

ต่ํากวาประมาณการ  

และ Capital Charge 

ต่ํากวาเปาหมาย 

รายไดเกิดข้ึนจริงสูงกวาแผน 

คาใชจายลดลง

(1)มุงเนนหาลูกคารายใหม 

เพื่อเพิ่มยอดขายพื้นท่ีลาน

อเนกประสงค และพ้ืนที่

ประชาสัมพันธใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด                      

(2) ควบคุมตนทุนคาเชาและ

คาบริการศนูยราชการ 

ภายใตงบประมาณที่ไดรับ 

ตามแผนการบํารงุรักษาตาม

หลักวิศวกรรม 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารตนทุน

บริการ 

- - หาแนวทางพัฒนาพื้นที่ธุรกิจบางสวน 

เปนพื้นท่ีสํานักงานใหเชา 

ระดับศูนยราชการ

(หนวยราชการ)

ผลงาน ไตรมาส 2
เพ่ิม/(ลด)

จากปกอน

% 

Change
เปาหมาย

ระดับ 5
ป 2562

NOPAT 693.717 721.598 27.881 104%

หกั capital Charge 221.602 219.180 -2.422 99%

EP 472.114 502.418 30.303 106%

หนวย : ลานบาท



ผลการดําเนินงานคา EP ไตรมาส 2 ระดับองคกร และระดับศูนย EVM 

คา EP

ไตรมาส 2 ป 2562

เปาหมาย

ระดับ 5
จริง  สูง/(ตํ่า) กวาเปาหมาย 

EP ศูนยราชการ (พ้ืนที่ธุรกิจ) 75.031 80.548 5.516

สาเหตุที่ EP ระดับหนวยสนับสนุน สูง/(ต่ํา) กวา

เปาหมาย
Key Operation Value Driver ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขหรือการดําเนินงานตอไป

เปนผลมาจาก NOPAT ที่สูงกวาเปาหมาย เปนผล

จากรายไดสูงกวาเปาหมาย ดานคาใชจายตํ่ากวา

ประมาณการ และ Capital Charge ต่ํากวา

ประมาณการ  

ทํา SIP PLAN EVM ศูนยราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) ณ ไตรมาส 

1 ป 2562 ไดแก SIP 1 : บริหารพ้ืนที่ธุรกิจ SIP 2 : 

บริหารการจัดลานอเนกประสงค SIP 3 : บริหารการขาย

พื้นที่ประชาสัมพันธ

- ทํา SIP PLAN EVM ศูนยราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) ไดแก SIP 1 : 

บริหารพื้นท่ีธุรกิจ SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค SIP 3 : 

บริหารการขายพ้ืนที่ประชาสัมพันธ กระทบตอคา EP ดีข้ึน

ระดับหนวยงาน   

ศูนยราชการ                

(พื้นที่ธุรกิจ)

ผลงาน ไตรมาส 2
เพ่ิม/(ลด)

จากปกอน

% 

Change
เปาหมาย

ระดับ 5
ป 2562

NOPAT 82.810 88.067 5.256 106%

หัก capital Charge 7.778 7.519 -0.259 96%

EP 75.031 80.548 5.516 107%

หนวย : ลานบาท



ผลการดําเนินงานคา EP ไตรมาส 2 ระดับองคกร และระดับศูนย EVM 

คา EP

ไตรมาส 2 ป 2562

เปาหมาย

ระดับ 5
จริง  สูง/(ตํ่า) กวาเปาหมาย 

EP หนวยงานสนับสนุน -90.083 -88.342 1.740

สาเหตุที่ EP ระดับหนวยสนับสนุน สูง/(ต่ํา) 

กวาเปาหมาย
Key Operation Value Driver ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขหรือการดําเนินงานตอไป

 คา NOPAT สูงกวาเปาหมาย เน่ืองจาก ธพส. มี

คาใชจายรวมตํ่ากวาประมาณการ 

ควบคุมคาใชจายบริหาร ธพส. ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมคาใชจายบริหาร ธพส. ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระดับหนวยงาน

สนับสนุน

ผลงาน ไตรมาส 2
เพ่ิม/(ลด)

จากปกอน

% 

Change
เปาหมาย

ระดับ 5
ป 2562

NOPAT -88.119 -86.549 1.569 98%

หัก capital Charge 1.964 1.792 -0.036 91%

EP -90.083 -88.342 1.740 98%

หนวย : ลานบาท



ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

จากการผลการดาํเนินงานในไตรมาส 2/2562 ตามแผนกลยทุธเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ของ ศนูย EVM ประกอบดวย (1) ศูนย EVM ศูนยราชการ (หนวยราชการ) 

1 SIP (2) ศูนยราชการ (พ้ืนท่ีธุรกิจ) 3 SIP และ (3) หนวยงานสนับสนุน 1 SIP สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม เทากับ 128.453 ลานบาท ดีกวาเปาหมาย 9.645 ลานบาท 

แผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ประจําป 2562

Level 1 ยุทธศาสตร Level 2 กลยุทธ Level 3 Strategic Improvement Plans Level 4 แนวทาง/วิธกีาร เปาหมาย EP เปาหมาย ผลจริง กระทบ EP 

Driver : รายไดคาเชาและคาบริการพืน้ทีธ่รุกิจโครงการศูนยราชการฯ

เพิม่รายได/เพิม่พืน้ทีข่าย SIP 1 : บริหารพืน้ทีธ่รุกิจ ปรับปรุงพืน้ทีว่างเปนพืน้ทีธ่รุกิจ 172,588,299 138,070,639 86,294,150        86,758,593        69,406,874     

เพิม่รายได/เพิม่พืน้ทีข่าย SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค เจาะกลุมลูกคา หนวยราชการและเอกชน 42,557,237   34,045,790   21,795,809        24,643,041        19,714,433     

เพิม่รายได/เพิม่พืน้ทีข่าย SIP 3 : บริหารการขายพืน้ทีป่ระชาสัมพนัธ 1.  กําหนดราคาคาเชาใหมีความเหมาะสม

และยืดหยุน 2. เพิม่พืน้ทีป่ระชาสัมพนัธ 12,394,000   9,915,200     5,718,000          7,400,000         5,920,000       

Level 1 ยุทธศาสตร Level 2 กลยุทธ Level 3 Strategic Improvement Plans Level 4 แนวทาง/วิธกีาร เปาหมาย EP เปาหมาย ผลจริง กระทบ EP 

Driver : ตนทนุคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการฯ

ย2. ยกระดับคุณภาพการ

ใหบริการและบริหารจัดการ

อาคาร

ลดคาใชจาย SIP 4 : เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารตนทนุ

บริการ

 ศึกษาขอมูลและพฒันากระบวนการสรรหา

ผูรับจางใหมีประสิทธภิาพ

5,000,000     4,000,000     2,500,000          5,641,181         4,512,945       

Driver : คาใชจายบริหาร

ย5. บริหารจัดการการเงินใหมี

ประสิทธภิาพ

ลดคาใชจาย SIP 5 : เพิม่ประสิทธภิาพในการใชงบประมาณ

คาใชจายบริหาร

1. ประชุมช้ีแจงการใช คชจ. บริหาร

2. ทบทวน งปม.

5,000,000     4,000,000     2,500,000          4,010,426         3,208,341       

237,539,536 190,031,629 118,807,959      128,453,240      102,762,592   

เปาหมายป 2562 (ปรับ)

เปาหมายป 2562

ไตรมาส 2 ป 2562

ไตรมาส 2 ป 2562Operation Value Drivers

Operation Value Drivers

ย1. พฒันาทรัพยสินของรัฐให

เกิดมูลคาเพิม่ทางเศรษฐกิจ

และสังคม


