
 

 

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

โดยน ำข้อมูลค่ำใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ มำรวมค ำนวณ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
สนพ. มีต้นทุนรวมลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 33.19 สำเหตุหลักเนื่องจำกได้รับจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยลดลงจำกปี 2562 และผลผลิตหลักมีกำรปันส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจำกป ี2562  

อย่ำไงก็ตำม เมื่อวิเครำะห์ต้นทุนผลผลิตหลักที่1 ข้อเสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรเพ่ิมกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ร้อยละ 24.66 เนื่องจำกได้รับกำรจัดสรรเงิน
นอกงบประมำณลดลง และจ ำนวนข้อเสนอแนะนโยบำยแผน และมำตรกำรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน 
ลดลง  ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตหลักต่อหน่วยลดลง ผลผลิตหลักที่ 2 ศึกษำและพัฒนำกำรจัดท ำนโยบำยด้ำน
พลังงำนลดลง เนื่องมำจำกโครงกำรศึกษำและพัฒนำแนวทำงกำรจัดท ำนโยบำยด้ำนพลังงำนได้ด ำเนินกำรตำม
สัญญำเสร็จสิ้นแล้วในปี 2562 และผลผลิตหลักที่ 3 ศึกษำและพัฒนำแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรและรำคำ
พลังงำน ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ร้อยละ  เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ระบบ DATA CENTER ค่ำต่ออำยุลิขสิทธิ์รำยกำรจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำและพัฒนำแนวทำงโปรแกรม
ป้องกันและก ำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ค่ำจ้ำงบ ำรุงรักษำและต่ออำยุลิขสิทธิ์โปรแกรมอุปกรณ์รักษำ ควำมปลอดภัย 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรดูแลรักษำระบบสำรสนเทศ มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง       
จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง   

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ สนพ. มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จึงได้วิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
ของกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนหลัก และหน่วยงำนสนับสนุน ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 1.1. ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนหลักที่ลดลง ได้แก่ ด้ำนด้ำนยุทธศำสตร์และ
แผนงำน ด้ำนอนุรักษ์พลังงำนฯ ด้ำนนโยบำยไฟฟ้ำ ตำมล ำดับ  
  สำเหตุหลักเนื่องได้รับจัดสรรเงินในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณลดลง และค่ำใช้จ่ำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
ซึ่งด ำเนินกำรตำมสัญญำเสร็จสิ้นแล้วในปี 2563 โดยค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงมำกที่สุดได้แก่ ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 19.96 
ล้ำนบำท และค่ำประชำสัมพันธ์ 11.77 ล้ำนบำท เช่น โครงกำรศึกษำเพ่ือจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมกำรใช้       
ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซธรรมชำติเหลว และไบโอมีเทน เพ่ือทดแทนน้ ำมันเตำ ถ่ำนหิน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  
โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ในส่วนที่ 
สนพ. เป็นผู้เบิกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2549 – 2561 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรแผนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้นพ.ศ. 2562  โครงกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร
แบรนด์สู่กำรเป็นแพลตฟอร์มเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ นวัตกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน ปี 2562 โครงกำรสื่อสำร 
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สร้ำงควำมเข้ำในด้ำนนโยบำยไฟฟ้ำของประเทศไทย โครงกำรบริหำรกำรสื่อสำรด้ำนพลังงำนบนสื่อโซเชียล
มีเดีย ปี 2562 ศึกษำสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนที่เหมำะสมส ำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer โครงกำรรณรงค์
ประหยัดพลังงำนภำคประชำขน(โครงกำรรวมพลังหำร 2) ปี 2562 โครงกำรบริหำรสื่อสำรมวลชนสัมพันธ์ตำม
สถำนกำรณ์ ปี2562  โครงกำรศึกษำสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนที่เหมำะสมส ำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer เป็นต้น  
 1.2. ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนหลักที่ เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ ด้ำนนโยบำยปิโตรเลียม  ตำมล ำดับ  
  สำเหตุหลักเนื่องได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมำณเพ่ิมขึ้น  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรร
จำกกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน เช่น โครงกำรศึกษำกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และออกแบบกำร
พัฒนำศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติฯ โครงกำรศึกษำเพ่ือจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมกำรใช้ก๊ำชธรรมชำติ     
ก๊ำชธรรมชำติเหลวฯ และได้รับจัดสรรจำกกองทุนเงินอุดหนุนจำกสัญญำและสัมปทำนปิโตรเลียม เช่น 
โครงกำรศึกษำกรอบแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเลียมเคมีระยะที่ 4 ฯ (กสป.1) โครงกำรศึกษำทบทวน
แผนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนก๊ำชธรรมชำติของประเทศ (กสป.2)  เป็นต้น 
 1.3. ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนสนับสนุนที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ด้ำนเครื่อข่ำย
อินเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์ ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร ด้ำนวินัยและควำมรับผิด
ทำงละเมิด ด้ำนช่วยอ ำนวยกำรตำมล ำดับ  
 สำเหตุของต้นทุนต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น ด้ำนเครื่องข่ำยอินเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์เพ่ิมขึ้น เนื่องจำก
ได้รับจัดสรรเงินโครงกำร เป็นค่ำจ้ ำง เหมำดูแลบ ำรุ งรักษำระบบสนับสนุนห้อง DATA CENTER  
ค่ำต่ออำยุลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและก ำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ลดลง และไม่ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมำณ  
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกจ ำนวนงำนที่ตรวจสอบต่อวันลดลงจำก 568 จ ำนวน/คน/วัน ในปี
ก่อน ลดลงเหลือ 239 จ ำนวน/คน/วัน และบุคลำกรเพ่ิมขึ้น ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น เช่น เงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนอ่ืน ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเช่น เงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนอ่ืน ค่ำตอบแทนรำชกำร ค่ำเช่ำบ้ำนและค่ำวัสดุ  เป็นต้น ด้ำนวินัยและควำมรับผิดทำงละเมิด 
เพ่ิมข้ึนเนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ยังไม่มีต้นทุนทำงด้ำนนี้  จึงท ำให้ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนกับ
ปีก่อน ด้ำนช่วยอ ำนวยกำรเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกปริมำณหน่วยนับจ ำนวนเรื่องเอกสำรลดลงจำก 20 ,941 ลดลง
เหลือ 17,447 แต่ปริมำณจ ำนวนคนเพ่ิมข้ึน จำก 17 คน เป็น 19 คน จึงท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 
 1.4. ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงำนสนับสนุนที่ลดลง ได้แก่ ด้ำนแผนงำน      
ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรพัสดุ ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร ด้ำนยำนพำหนะ ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรเงิน      
และบัญชี ด้ำนอำคำรและสถำนที่ ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ด้ำนงำนสำรบรรณ 
ด้ำนวิเทศสัมพันธ์ และด้ำนบริหำรส่วนกลำง 
 สำเหตุของต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง สำเหตุเนื่องจำกได้รับจัดสรรเงินในงบประมำณและเงิน
นอกงบประมำณ ลดลง ปริมำณหน่วยนับโดยรวมเพ่ิมขึ้นเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับ
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยลดลงจำกปี 2562 ทั้งเงินในงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ จึงท ำให้กิจกรรม
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยสนับสนุนเปลี่ยนแปลงไปจำกปีก่อนและเหตุกำรณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป    
จงึท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยของกิจกรรมย่อยดังกล่ำว ลดลง
ไปในทิศทำงเดียวกัน 
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จำกกำรวิเครำะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยข้ำงต้น สนพ. จะน ำข้อมูลต้นทุนผลผลิตดังกล่ำว   
ไปพิจำรณำจัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรลดค่ำใช้จ่ำย แผนเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล เรื่องกำรใช้งบประมำณอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ โปร่งใส รวมทั้งเกณฑ์       
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี  ของกรมบัญชีกลำง 

………………………………………………………………………….. 
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