รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนหลัก และหน่วยงำนสนับสนุน
1.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมนโยบำยไฟฟ้ำ
สำเหตุเกิดจำกกำรได้รับเงิน จัดสรรจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน เพื่อ
ดำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรจัดทำระบบตรวจสอบเชื้อเพลิงชีวภำพสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียน โครงกำรวิจัยนำร่องกำรดำเนินงำนต้ำนกำรจัดกำรกำลังไฟฟ้ำสูงสุดในภำคประชำชน
โครงกำรพัฒนำแผนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของประเทศไทย เป็นต้น
1.2 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อ ยของหน่วยงำนหลักที่ลดลง ได้แก่ กิจกรรมด้ำนอนุรักษ์
พลังงำน พลังงำนทดแทนและพัฒนำบุคลำกร กิจกรรมวิเครำะห์ด้ำนยุทธศำสตร์นโยบำยและแผนพลังงำน
กิจกรรมนโยบำยปิโตรเลียม และกิจกรรมพยำกรณ์และสำรสนเทศพลังงำน ตำมลำดับ
สำเหตุเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในส่วนของเงินนอกงบประมำณ
ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง
มำกที่สุด ได้แก่ ค่ำประชำสัมพันธ์ 488.28 ล้ำนบำท และค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 66.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เช่น
โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริ มกำรอนุรักษ์พลังงำน โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกำรใช้น้ำมัน
แก๊สโซฮอลในรถจักรยำนยนต์ 4 จังหวะ โครงกำรพัฒนำแบบจำลองกำรพยำกรณ์กำรใช้พลังงำนเพื่อกำร
อนุรักษ์พลังงำนในภำคขนส่ง โครงกำรสำรวจและปรับปรุงกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำเพื่อกำรอนุรักษ์
พลังงำนในระยะยำว เป็นต้น
1.3 ต้นทุน ต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้ำนเครือข่ำย
อิ น เตอร์ เ น็ ต และเว็ บ ไซต์ ด้ ำ นกำรตรวจสอบภำยใน ด้ ำ นกำรเงิ น และบั ญ ชี ด้ ำ นกำ รพั ส ดุ และ
ด้ำนยำนพำหนะ ตำมลำดับ
สำเหตุ เ กิ ด จำก ด้ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เตอร์ เ น็ ต และเว็ บ ไซด์ เกิ ด จำกในปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2558 มีกำรพัฒนำเว็บไซด์ของหน่วยงำน เพื่อติดตำมและเผยแพร่สถำนกำรณ์พลังงำนด้ำนปิโตรเลียม
โดยได้รับเงินจัดสรรจำกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงทำให้ต้นทุนของกิจกรรมเพิ่มขึ้น ต้นทุนด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน ด้ำนกำรเงินและบัญชี และด้ำนกำรพัสดุ เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีกำร
แต่งตั้งข้ำรำชกำรทดแทนอัตรำว่ำง
1.4 ต้น ทุน ต่อ หน่ ว ยกิ จ กรรมย่ อยของหน่ ว ยงำนสนับสนุน ที่ล ดลง ได้แ ก่ ด้ำ นแผนงำน
ด้ำนกำรพัฒ นำทรั พยำกรบุ คคล ด้ ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ด้ำนกำรบริ ห ำรส่ ว นกลำง
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนงำนสำรบรรณ ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และด้ำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร
ตำมลำดับ

-2 สำเหตุเกิดจำก ด้ำนแผนงำน เนื่องจำกกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรภำยใต้แผน
อนุ รักษ์พลั งงำนจำกเงินที่ได้รั บจั ดสรรจำกกองทุนเพื่อส่ งเสริมกำรอนุรักษ์พลั งงำนได้ดำเนินกำรเสร็จสิ้ น
ระหว่ำงปี 2558 ทำให้ค่ำใช้จ่ำยลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล เกิดจำกค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรมลดลง รวมทั้งมีปริมำณหน่วยนับที่เพิ่มขึ้นจำกกำร
เพิม่ ช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวน
2. ต้นทุนกิจกรรมหลัก
2.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมวิเครำะห์พยำกรณ์และพัฒนำระบบ
สำรสนเทศด้ำนพลังงำน
สำเหตุเกิดจำก ปริมำณหน่วยนับของกิจกรรม จำนวนเรื่องของบทควำม/บทวิเครำะห์ด้ำน
พลังงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ภำยในปีงบประมำณ (ผ่ำนเว็บไซต์) ลดลงในสัดส่วนที่มำกกว่ำต้นทุนรวม
ของกิจกรรม จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22.22
2.2 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่ลดลง ได้แก่ กิจกรรมศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ ยุทธศำสตร์
นโยบำย แผนงำน และมำตรกำรด้ำนพลังงำน
สำเหตุเกิดจำกต้นทุนของกิจกรรมหลัก ในส่ วนของเงินนอกงบประมำณลดลง เนื่องจำก
โครงกำรที่ ได้ รั บ เงิ น จั ดสรรจำกกองทุ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม กำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำน และกองทุ น น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ที่
ดำเนิ น งำนต่อเนื่ องมำจำกปี งบประมำณ พ.ศ. 2555 – 2557 เช่น โครงกำรประชำสั มพันธ์และเผยแพร่
นโยบำยกำรปรับรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของกระทรวงพลังงำน โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำโครงกำร
เพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรใช้ไฟฟ้ำและควำมร้อนในอุตสำหกรรมน้ำตำล เป็นต้น ดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้ นใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง รวมทั้งปริมำณงำนของกิจกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของกิจกรรมหลักลดลง คิดเป็นร้อยละ 71.39
สรุป
จำกกำรวิ เ ครำะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2558 เที ย บกั บ ปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2557 มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง สำเหตุเกิดจำกต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 56.69
ส่ ว นใหญ่ ล ดลงจำกรำยกำรค่ำจ้ ำงที่ป รึ กษำ และค่ ำประชำสั ม พัน ธ์ รวมทั้ง ปริม ำณจำนวนเรื่อ งที่ จั ดท ำ
ข้อเสนอแนะ นโยบำย และมำตรกำรด้ำนพลังงำนของหน่วยงำนที่ ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรด้ำน
นโยบำยพลังงำนแล้วเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 86.53

