รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนหลัก และหน่วยงำนสนับสนุน
1.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้ำนอนุรักษ์
พลังงำน พลังงำนทดแทนและพัฒนำบุคลำกร และกิจกรรมวิเครำะห์ด้ำนยุทธศำสตร์นโยบำยและแผนพลังงำน
ตำมลำดับ
สำเหตุเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของเงินนอกงบประมำณ
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน เพื่อดำเนินงำนโครงกำร
ต่ำง ๆ เช่น โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม และโครงกำรศูนย์เผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น สำหรับโครงกำรที่ได้รับเงินจัดสรรจำกกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง ได้แก่ โครงกำรประชำสัมพันธ์พลังงำนตำมสถำนกำรณ์
1.2 ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยกิ จ กรรมย่ อ ยของหน่ ว ยงำนหลั ก ที่ ล ดลง ได้ แ ก่ กิ จ กรรมนโยบำย
ปิโตรเลียม กิจกรรมนโยบำยไฟฟ้ำ และกิจกรรมพยำกรณ์และสำรสนเทศพลังงำน ตำมลำดับ
สำเหตุเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของเงินนอกงบประมำณ
ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง
มำกที่สุด ได้แก่ ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 97.72 ล้ำนบำท และค่ำประชำสัมพันธ์ 53.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เช่น
โครงกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับ รำคำขำยปลีก ก๊ำ ซปิโ ตรเลีย มเหลว ( LPG) ภำคครัว เรือ น
โครงกำรวิจัยนำร่องกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรกำลังไฟฟ้ำสูงสุดในภำคประชำชน โครงกำรศึกษำกำร
เตรี ย มควำมพร้ อ มรองรั บ กำรใช้ ง ำนยำนพำหนะไฟฟ้ ำ ในอนำคตส ำหรั บ ประเทศไทย และโครงกำร
ประชำสัมพันธ์นโยบำยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ เป็นต้น
1.3 ต้นทุน ต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้ำนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ ด้ำนกำรพัสดุ ด้ำนแผนงำน ด้ำนกำรเงินและบัญชี ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนงำนสำรบรรณ ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป และด้ำนกำรบริหำรส่วนกลำง
ตำมลำดับ
สำเหตุของต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น ด้ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและเว็บไซด์ เกิดจำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเว็บไซด์ของหน่วยงำน เพื่อติดตำมและเผยแพร่สถำนกำรณ์พลังงำนด้ำนปิโตรเลียมที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโครงกำรที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และดำเนินกำรต่อเนื่องมำจำกปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558 ด้ำนกำรพัสดุ เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยรำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร-บุคคลภำยนอก ที่มีกำรจ้ำงบุคลำกร
เพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่พัสดุมีกำรลำออกบ่อยครั้ง ต้นทุนด้ำนแผนงำน มี
กำรดำเนินโครงกำรใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน

-2 ตำมนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรทีอ่ นุมัติโดย กพช. ด้ำนกำรเงินและบัญชี เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรที่
เพิ่มขึ้น และมีปริมำณหน่วยนับที่ลดลง
1.4 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนสนับสนุนที่ลดลง ได้แก่ ด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และด้ำนยำนพำหนะ
ตำมลำดับ
สำเหตุของต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
ฝึกอบรม และค่ำเสื่อมรำคำลดลง รวมทั้งมีปริมำณหน่วยนับที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง
2. ต้นทุนกิจกรรมหลัก
2.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมพัฒนำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
สำเหตุเ กิด จำก ค่ำ ใช้ จ่ ำยในกำรพัฒ นำเว็ บไซด์ข องหน่ว ยงำน เพื่อ ติดตำมและเผยแพร่
สถำนกำรณ์พลังงำนด้ำนปิโตรเลียม ซึ่งเป็นโครงกำรที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินกำร
ต่อเนื่องมำจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และมีกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยตำมงวดงำนที่เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จึงส่งผลให้
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
2.2 ต้น ทุน ต่อหน่ว ยกิจกรรมหลั กที่ลดลง ได้แก่ กิจกรรมวิเครำะห์ พยำกรณ์และพัฒ นำระบบ
สำรสนเทศด้ำนพลังงำน กิจกรรมศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนงำน และมำตรกำร
ด้ำนพลังงำน และกิจกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ตำมลำดับ
สำเหตุเกิด จำกต้นทุนของกิจกรรมหลัก ในส่ วนของเงินนอกงบประมำณลดลง เนื่องจำก
โครงกำรที่ไ ด้ร ับ เงิน จัด สรรจำกกองทุน เพื่อ ส่ง เสริม กำรอนุรัก ษ์พ ลัง งำน และกองทุน น้ำมัน เชื ้อ เพลิง
ที่ดำเนินงำนต่อเนื่องมำจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 – 2558 เช่น โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพ
สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนชีวภำพด้วยระบบ
ผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อนร่วมขนำดเล็กมำก และโครงกำรศึกษำแนวทำงกำรผสำนพลังงำนหมุนเวียนกับระบบ
ไฟฟ้ ำและพัฒ นำนโยบำยกำรกัก เก็บ ไฟฟ้ ำขนำดใหญ่ เป็ นต้ น ด ำเนิ นโครงกำรเสร็ จสิ้ น ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง รวมทั้งปริมำณงำนของกิจกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของ
กิจกรรมหลักลดลง
สรุป
จำกกำรวิ เ ครำะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 เที ย บกั บ ปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2558 มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง สำเหตุเกิดจำกต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 16.84
ส่วนใหญ่ลดลงจำกรำยกำรค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ รวมทั้งปริมำณจำนวนเรื่องที่ จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบำย และ
มำตรกำรด้ำนพลังงำนของหน่วยงำนที่ ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรด้ำนนโยบำยพลังงำนแล้วเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.63

