
ผลการดาํเนินงานคา EP ไตรมาส 4 ป 2562 

ระดับองคกร และระดับศูนย EVM 

(การคํานวณคา EP กอน สตง.รับรอง)



ผลการดําเนินงานคา EP ไตรมาส 4 ระดับองคกร และระดับศูนย EVM 
ผลงานการสรางคา EP ระดบัองคกร เทากับ 1,029.968 ลานบาท สูงกวาเปาหมาย 99.957 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจาก (1) คา EP ศูนยราชการ (หนวยราชการ) เทากับ 1,062.765 ลานบาท ดีกวาเปาหมาย 73.195 ลานบาท 

(2) คา EP ศูนยราชการ (พ้ืนที่ธุรกิจ) เทากับ 161.797 ลานบาท ดกีวาเปาหมาย 11.009 ลานบาท และ (3) คา EP หนวยงานสนับสนุน เทากับ -197.128 ลานบาท ดีกวาเปาหมาย 14.736 ลานบาท ตามลําดับ 

คา EP

ไตรมาส 4 ป 2562

เปาหมายระดับ 5 จริง
 สูง/(ต่ํา) กวา

เปาหมาย 

EP ระดับองคกร 930,010,860 1,029,968,101 99,957,241

EP ศูนยราชการ (หนวยราชการ) 989,570,513 1,062,765,764 73,195,251

EP ศูนยราชการ (พ้ืนท่ีธุรกิจ) 150,788,452 161,797,620 11,009,168

EP หนวยงานสนับสนุน -211,864,774 -197,128,320 14,736,454

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 ซึ่งรายไดที่สูงกวา

แผน ไดแก รายไดคา

เชา/บริการพื้นที่ธุรกิจ  

ลานอเนกประสงค พ้ืนที่

ประชาสัมพันธ รายไดคา

สาธารณูปโภค และ

รายไดอ่ืน

เนื่องจาก NOPAT ป 2562 เพิ่มข้ึน 

นอกจากนี้มีรายไดเพ่ิมขึ้นจาก 

รายไดคาเชา/บริการพื้นท่ีธุรกจิ

ศูนยราชการ ลานอเนกประสงค  

พื้นท่ีประชาสัมพันธ รายไดคา

สาธารณูปโภค และรายไดอ่ืน 

(1) เพ่ิมจาํนวนวันการขาย

ของพื้นท่ีลานอเนกประสงค 

และพ้ืนที่ประชาสัมพันธให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด      

(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 4
เพ่ิม/(ลด)

จากปกอน

% 

Change
เปาหมาย

ระดับ 5
ป 2562

NOPAT 1,352.182 1,434.741 82.558 105%

หัก capital Charge 422.171 404.773 -17.398 95%

EP 930.010 1,029.968 99.957 110%

หนวย : ลานบาท



ผลการดําเนินงานคา EP ไตรมาส 4 ระดับองคกร และระดับศูนย EVM 

คา EP
ไตรมาส 4 ป 2562

เปาหมายระดบั 5 จริง  สูง/(ตํ่า) กวาเปาหมาย 

EVM ศูนยราชการ

(หนวยราชการ)
989.570 1,062.765 73.195

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 

สงูกวาเปาหมาย 

รายไดเกิดข้ึนจริงสูงกวาแผน 

คาใชจายลดลง

(1)มุงเนนหาลูกคารายใหม 

เพื่อเพิ่มยอดขายพื้นท่ีลาน

อเนกประสงค และพ้ืนที่

ประชาสัมพันธใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด                      

(2) ควบคุมตนทุนคาเชาและ

คาบริการศนูยราชการ 

ภายใตงบประมาณที่ไดรับ 

ตามแผนการบํารงุรักษาตาม

หลักวิศวกรรม 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารตนทุน

บริการ 

- - ศกึษาขอมูลและพฒันากระบวนการ

สรรหาผูรับจางใหมีประสิทธิภาพ

ระดับศูนยราชการ

(หนวยราชการ)

ผลงาน ไตรมาส 4
เพ่ิม/(ลด)

จากปกอน

% 

Change
เปาหมาย

ระดับ 5
ป 2562

NOPAT 1,388.925 1,447.940 59.015 104%

หกั capital Charge 399.654 385.174 -14.180 96%

EP 989.570 1,062.765 73.195 107%

หนวย : ลานบาท



ผลการดําเนินงานคา EP ไตรมาส 4 ระดับองคกร และระดับศูนย EVM 

คา EP

ไตรมาส 4 ป 2562

เปาหมาย

ระดับ 5
จริง  สูง/(ตํ่า) กวาเปาหมาย 

EP ศูนยราชการ (พ้ืนที่ธุรกิจ) 150.788 161.797 11.016

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

- ปรับปรุงพื้นที่วางใหเปนพ้ืนที่ธุรกิจ เจาะกลุมลูกคาหนวยงาน

ราชการ และเอกชน กําหนดราคาคาเชาใหมีความเหมาะสม เพิ่ม

พื้นที่ประชาสัมพันธ

ระดับหนวยงาน   

ศูนยราชการ                

(พื้นที่ธุรกิจ)

ผลงาน ไตรมาส 4
เพ่ิม/(ลด)

จากปกอน

% 

Change
เปาหมาย

ระดับ 5
ป 2562

NOPAT 165.550 176.464 10.914 106%

หัก capital Charge 14.761 14.667 -0.094 99%

EP 150.788 161.797 11.016 107%

หนวย : ลานบาท



ผลการดําเนินงานคา EP ไตรมาส 4 ระดับองคกร และระดับศูนย EVM 

คา EP

ไตรมาส 4 ป 2562

เปาหมาย

ระดับ 5
จริง  สูง/(ตํ่า) กวาเปาหมาย 

EP หนวยงานสนับสนุน -211.864 -197.128 14.736

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 4
เพ่ิม/(ลด)

จากปกอน

% 

Change
เปาหมาย

ระดับ 5
ป 2562

NOPAT -206.183 -193.103 13.080 93%

หัก capital Charge 5.680 4.025 -1.655 70%

EP -211.864 -197.128 14.736 93%

หนวย : ลานบาท



ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

จากการผลการดาํเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4/2562 ตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ของ ศูนย EVM ประกอบดวย (1) ศูนย EVM ศูนยราชการ (หนวย

ราชการ) 1 SIP (2) ศูนยราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) 3 SIP และ (3) หนวยงานสนบัสนุน 1 SIP สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม เทากับ 262.449 ลานบาท ดีกวาเปาหมาย 

24.921 ลานบาท 

Level 1 ยุทธศาสตร Level 2 กลยุทธ Level 3 Strategic Improvement Plans เปาหมาย ผลจริง กระทบ EP 

Driver : รายไดคาเชาและคาบริการพ้ืนท่ีธุรกิจโครงการศูนยราชการฯ

เพ่ิมรายได/เพ่ิมพ้ืนท่ีขาย SIP 1 : บริหารพ้ืนท่ีธุรกิจ 172,588,300 174,058,226 139,246,581  

เพ่ิมรายได/เพ่ิมพ้ืนท่ีขาย SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค 42,557,237   48,549,831   38,839,865    

เพ่ิมรายได/เพ่ิมพ้ืนท่ีขาย SIP 3 : บริหารการขายพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ

12,381,651   15,560,094   12,448,075    

Level 1 ยุทธศาสตร Level 2 กลยุทธ Level 3 Strategic Improvement Plans เปาหมาย ผลจริง กระทบ EP 

Driver : ตนทุนคาเชาและคาบริการโครงการศูนยราชการฯ

ย2. ยกระดับคุณภาพการ

ใหบริการและบริหารจัดการ

อาคาร

ลดคาใชจาย SIP 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารตนทุน

บริการ

5,000,000     7,054,062     5,643,249      

Driver : คาใชจายบริหาร

ย5. บริหารจัดการการเงินใหมี

ประสิทธิภาพ

ลดคาใชจาย SIP 5 : เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช

งบประมาณคาใชจายบริหาร

5,000,000     17,226,926   13,781,541    

237,527,188 262,449,139 209,959,311  

ไตรมาส 4 ป 2562

ไตรมาส 4 ป 2562Operation Value Drivers

Operation Value Drivers

ย1. พัฒนาทรัพยสินของรัฐให

เกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

และสังคม


