รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน
1.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านอนุรักษ์
พลังงาน พลังงานทดแทนและพัฒนาบุคลากร กิจกรรมวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์นโยบายและแผนพลังงาน
กิจกรรมนโยบายไฟฟ้า กิจกรรมพยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน และกิจกรรมนโยบายปิโตรเลียม ตามลาดับ
สาเหตุ เ กิ ด จาก ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 หน่ ว ยงานได้ ด าเนิ น การน าข้ อ มู ล
ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิน งานโครงการ ที่ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม เข้าระบบ GFMIS ทั้งหมดเป็นปีแรก เพื่อนามารวมคานวณ
ต้นทุน จึงทาให้ค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ สูงกว่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มาก ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าประชาสัมพันธ์เพื่อดาเนินงาน
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒ นาแบบจาลองการพยากรณ์การใช้พลั งงานเพื่อการอนุรักษ์พลั งงานใน
ภาคขนส่ง โครงการสารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว
โครงการศึกษาการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะสั้น
โครงการศึกษาการเตรี ย มความพร้ อมรองรับการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคตส าหรับประเทศไทย
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มเยาวชน และโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ามันจากขยะพลาสติก
1.2 ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยกิ จ กรรมย่ อ ยของหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ ด้ า นการ
บริหารงานทั่วไปและสนับสนุนส่วนกลาง ด้านแผนงาน ด้านยานพาหนะ ด้านการตรวจสอบภายใน และด้าน
การบริหารส่วนกลาง ตามลาดับ
สาเหตุเกิดจาก ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานกองทุน เพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน เพื่อบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดาเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผน
อนุรักษ์พลังงาน การประเมินผลลัพธ์โครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 ในช่วงปี 2548 – 2554
โดยได้นาข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ทั้งหมดเป็นปีแรก เพื่อนามารวมคานวณต้นทุน
1.4 ต้นทุนต่อหน่ว ยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ล ดลง ได้แก่ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านงานสารบรรณ ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามลาดับ

สาเหตุเกิดจาก การลดลงของต้นทุน ส่ ว นใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาที่ล ดลง และมี
ปริมาณหน่วยนับที่เพิ่มขึ้นของด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
เชิ ญ ชวนกลุ่ มเป้ า หมาย ด้า นการเงิ น และบั ญ ชี เนื่ อ งจากการน าข้ อ มูล การเบิ ก จ่า ยในส่ ว นของเงิ นนอก
งบประมาณทั้งหมดเข้าระบบ GFMIS ด้านการพัสดุ เนื่องจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่กองทุน เพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดาเนินการเอง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ต้นทุนกิจกรรมหลัก
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนงานและมาตรการด้านพลังงาน กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน และกิจกรรมวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามลาดับ
สาเหตุเกิดจาก การดาเนินงานโครงการที่ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556
เช่น โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของกระทรวง
พลังงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและความร้อนในอุตสาหกรรม
น้าตาล เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่นา
ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ทั้งหมดเป็นปีแรก เช่น โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน : กลุ่มเยาวชน โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ามันจากขยะพลาสติก และโครงการ
ศึกษาการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะสั้น เป็นต้น
สรุป
จากการวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 เที ย บกั บ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 มี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น โดยรวมจากการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ด าเนิ น งานในโครงการต่ า ง ๆ
โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สนั บสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอนุรักษ์พลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสาคัญของการประหยัดพลังงาน
และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงาน

