
 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศ: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,074,000 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน 3,074,000 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร  1,770,000 บาท 
 ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิจัยและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ด้านการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านระบบ
ฐานข้อมูล และด้านระบบภูมิสารสนเทศ โดยมีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ อย่างน้อย ๑๐ ปี) 
 ๔.๒ คุณสมบัติบุคลากร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท  
 ๔.๓ จ านวนบุคลากร (หลัก) ๕ คน (สนับสนุน) ๒ คน 
๕. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการด าเนินกิจกรรม  1,304,000  บาท 
 ๕.๑ ค่าวิเคราะห์และประเมินภัยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Hazard & Risk 

assessment)  450,000  บาท 
 ๕.๒ ค่าออกแบบและจัดท าระบบ  530,000 บาท 
 ๕.๓ ค่าจัดประชุม ฝึกอบรม  198,000  บาท 
 ๕.๕ ค่าจ้างพิมพ์เอกสารรายงานฉบับต่าง ๆ /คู่มือการใช้งานและดูแลระบบ/ ค่าเอกสารประกอบการจัด
ประชุม  121,300  บาท 
 ๕.๖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  4,700  บาท 
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)  
 ๖.๑ นางกตัญชลี ธรรมกุล   ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 ๖.๒ นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 ๖.๓ นางสาวชมพูนุท ส่งข่าว   ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๗. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
  - หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
     - คู่มือการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) 
๑. งบบุคลากร                                               1,770,000 
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลกั    

- ผู้จัดการโครงการ ๑ คน x ๙ เดือน 450,000 
- ผู้เชี่ยวชาญ ๔ คน x ๖ เดือน 960,000 

๑.๒ ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน   
- ผู้ช่วยนักวิจัย ๑ คน x ๙ เดือน 225,000 
- เลขานุการโครงการ ๑ คน x ๙ เดือน 135,000 

๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการด าเนินกิจกรรม  ๒,๗๑๓,๐๐๐ 
๒.๑ ค่าวิเคราะห์และประเมินภัยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Hazard & Risk assessment) 

1  ชุดข้อมูล 450,000 

๒.๒ ค่าออกแบบและจัดท าระบบ ๑ ระบบ 530,000 

๒.๓ ค่าจัดประชุม ฝึกอบรม  ๒๘๙,๔๕๐ 
๒.๓.๑ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อผลวิเคราะห์และจัดท า

ข้อมูล รวมถึงหารือประเด็นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

๑ ครั้ง/๔๐ คน 
 

24,000 

๒.๓.๒ จัดประชุมเพื่อแนะน าและทดสอบการใช้งานระบบติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและโมบาย
แอปพลิเคช่ัน (Mobile Application)  ให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายสาขาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๑ ครั้ง/๔๐ คน  
 

๒๔,๘๐๐ 

       ๒.๓.๓ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลความ
เสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยใช้
วิธีการหรือรูปแบบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ และครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

๑ ครั้ง/๘๐ คน 

 

48,000 

       ๒.๓.๔ จัดฝึกอบรมการดูแลระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑ ครั้ง/๑๐ คน 6,000 

       ๒.๓.๕ จัดให้มีการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบ
ฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ โดย
ใช้วิธีการหรือรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

  ๑ ครั้ง/๒๐๐ คน 120,000 

๒.๔ ค่าจ้างพิมพ์เอกสารรายงานฉบับต่าง ๆ /คู่มือการใช้งานและดูแล
ระบบ/ ค่าเอกสารประกอบการจัดประชุม 

 121,300 

       ๒.๔.๑ รายงานขั้นต้น ๓๐ เล่ม ๓,๐๐๐ 
       ๒.๔.๒ รายงานฉบับกลาง ๓๐ เล่ม ๔,๕๐๐ 
       ๒.๔.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  ๓๐ เล่ม 6,000 
       ๒.๔.๔ รายงานฉบับสมบรูณ ์ ๖๐ เล่ม 15,000 
       ๒.๔.๕ รายงานฉบับผู้บริหารฉบับภาษาไทย ๓๐ เล่ม 5,400 
       ๒.๔.๖ คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓๕๐ เล่ม  63,000 

       ๒.๔.๗ คู่มือส าหรับดูแลระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๑๐ เล่ม ๒,๐๐๐ 

       ๒.๔.๘ ค่าเอกสารประกอบการจัดประชุมจ านวน 3 ครั้ง ๓๒๐ เล่ม 22,400 
๒.๖ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   4,700 

รวม  3,074,000 
 


