
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางท่ีปรึกษา 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนในภูมิภาค 

 อาเซียน 
หนวยเจาของโครงการ กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร  ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานสามแสนบาทถวน) 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

๔. คาตอบแทนบุคลากร ๑,๑๕๙,๐๐๐ บาท 

 ๔.๑  ประเภทที่ปรึกษา กลุมวิชาชีพเฉพาะ  (การพัฒนาเมือง การวางแผนนโยบาย ดานอาเซยีน  

วนศาสตร พฤกษศาสตร การมีสวนรวม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ)  

 ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา วุฒกิารศกึษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ประสบการณไมนอยกวา ๕ ป 

 ๔.๓ จํานวนท่ีปรึกษา (หลัก)  ๖  คน   (สนับสนุน)   ๓  คน 

๕. คาวัสดุอปุกรณ ๗๔๗,๒๐๐ บาท 

๖. คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ (ถามี) 

๗. คาใชจายอื่น ๆ ๑,๓๙๓,๘๐๐ บาท 

๘. รายช่ือผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

 ๘.๑ นางปทมา ดํารงผล   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

 ๘.๒ นางสาวสุรียพร เกิดแกนแกว นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

 ๘.๓ นางสาวกัญญศิริ ใจมุง นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

๙. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

 - หนังสอืกระทรวงการคลังที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕  ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 - หนังสอืสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

เรื่องหลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา 

- คูมือการจางที่ปรึกษา  ศูนยขอมลูที่ปรึกษาไทย  กระทรวงการคลัง 

 https://www.consultant.pdmo.go.th/index.php?mod=mediumprice&route=mediumprice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางท่ีปรึกษา 

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาค 

  อาเซยีน 
หนวยเจาของโครงการ กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร  ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานสามแสนบาทถวน) 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

เปนเงิน  ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานสามแสนบาทถวน) 

๔. คาตอบแทนบุคลากร ๑,๑๕๙,๐๐๐ บาท 

ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดคาตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 
 

รายการที่ปรึกษา 
จํานวน 

(คน) 

ราคากลาง 

(คน/เดือน/บาท) 

 

Man-Months 
 

วงเงนิ (บาท) 

๑. บุคลากรหลัก 

    ๑.๑  หัวหนา/ผูจัดการโครงการ

 (ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนา

 เมือง) 

 

๑ 

 

๔๗,๐๐๐ 

 

๔ 

 

๑๘๘,๐๐๐ 

    ๑.๒ ผูเช่ียวชาญดานวางแผน  

           นโยบาย 

๑ ๔๐,๐๐๐ ๔  ๑๖๐,๐๐๐ 

    ๑.๓  ผูเช่ียวชาญดานอาเซียน 

    ๑.๔   ผูเช่ียวชาญดานวนศาสตร/

พฤกษศาสตร 

    ๑.๕  ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๔๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

 

๔๕,๐๐๐ 

๔ 

๔  

 

๒  

๑๖๐,๐๐๐ 

๑๖๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

    ๑.๖  ผูเช่ียวชาญดานการมีสวนรวม ๑ ๔๐,๐๐๐ ๓  ๑๒๐,๐๐๐ 

๒. บุคลากรสนับสนุน     

    ๒.๑ นักวิจัยและผูชวยนักวิจัย ๒ ๒๒,๐๐๐ ๔ ๑๗๖,๐๐๐ 

    ๒.๒ เจาหนาที่โครงการ/เจาหนาท่ี 

          ภาคสนาม/เจาหนาที่บันทึก    

          ขอมูล 

๑ ๑๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐ 

                                                                                                       รวม ๑,๑๕๙,๐๐๐ 

๔.๑ ประเภทท่ีปรึกษา กลุมวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาเมือง ดานวางแผนนโยบาย  

ดานอาเซียน ดานวนศาสตร ดานพฤกษศาสตร ดานการมีสวนรวม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดานอื่นที่

จําเปนที่เก่ียวของกับการศึกษา  

๔.๒ คุณสมบัติท่ีปรึกษา คุณสมบัติที่ปรึกษารายละเอียดในตารางที่ ๒ 

 

 



 

- ๒ - 

ตารางที่ ๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา  

รายการบุคลากร จํานวน 

(คน) 

ระดบั 

การศึกษา 

ประสบการณ/ความเช่ียวชาญ/

ความชํานาญการ 

อัตราจาง 

(บาท/คน/เดือน) 

หมายเหตุ 

๑. บุคลากรหลัก 

๑.๑ หัวหนา/ผูจัดการโครงการ

(ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนา

เมือง) 

 

๑ 

 

ปริญญาเอก 

 

มีประสบการณในการเปน

ผูจัดการโครงการประเภท

เดียวกันกับโครงการน้ี และมี

ความเช่ียวชาญในสาขาที่

เก่ียวของไมนอยกวา ๑๐ ป 

 

๔๗,๐๐๐ 

 
ราคากลางอางอิง 

หนังสือตามหลักเกณฑ

คํานวณราคากลางตาม

หนังสือกระทรวง 

การคลัง ดวนท่ีสุด      

ท่ี กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕  

ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม 

๒๕๕๖  
๑.๒ ผูเช่ียวชาญดานการ

วางแผนนโยบาย 

๑ ปริญญาเอก 

 

ความเช่ียวชาญในดานการ

วางแผนนโยบาย หรือสาขาที่

เก่ียวของไมนอยกวา ๕ ป 

๔๐,๐๐๐ 

๑.๓ ผูเช่ียวชาญดานอาเซียน ๑  ปริญญาเอก 

 

ความเช่ียวชาญในดานอาเซียน 

หรอืสาขาที่เก่ียวของไมนอยกวา 

๕ ป 

๔๐,๐๐๐ 

๑.๔ ผูเช่ียวชาญดานวนศาสตร 

พฤกษศาสตร 

๑ ปริญญาเอก 

 

มีความเช่ียวชาญในดานวนศาสตร 

พฤกษศาสตร ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม หรือสาขาที่

เก่ียวของไมนอยกวา ๕ ป 

๔๐,๐๐๐ 

๑.๕ ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

๑ ปริญญาโท 

ข้ึนไป 

มีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทางภูมิศาสตร หรือ

สาขาท่ีเก่ียวของไมนอยกวา ๕ ป 

๔๕,๐๐๐ 

๑.๖ ผูเช่ียวชาญดานการมีสวน

รวม 

๑ ปริญญาโท 

ข้ึนไป 

มีความเช่ียวชาญดานการมี 

สวนรวม หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ไมนอยกวา ๕ ป 

๔๐,๐๐๐ 

๒. บุคลากรสนับสนุน     

    ๒.๑ นักวิจัยและผูชวย

นักวิจัย 

๒ ปริญญาโท

ข้ึนไป 

 

มีคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรสาขา

สิ่งแวดลอม/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/สังคมศาสตร หรือ

สาขาที่เกี่ยวของและมี

ประสบการณทํางานในดาน

ดังกลาว ไมนอยกวา ๒ ป 

๒๒,๐๐๐ 

    ๒.๒ เจาหนาที่โครงการ/

เจาหนาท่ีภาคสนาม/เจาหนาท่ี

บันทึกขอมูล 

๑ ปริญญาตรี มีคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรหรือ

สงัคมศาสตรหรือดานอ่ืนที่

เก่ียวของ ไมนอยกวา ๒ ป 

๑๕,๐๐๐ 



 

- ๓ - 

ตารางที่ ๓ รายละเอียดคาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

รายการ จํานวน วงเงิน(บาท) หมายเหตุ 
๑. คาจัดพิมพเอกสารรายงานหลัก   ๔๐ ชุด ๒๐,๐๐๐ เหมาจายเลมละ ๕๐๐บาท 
๒. คาจัดพิมเอกสารรายงานสรุปผูบริหาร ๓๐ ชุด ๑๒,000 เหมาจายเลมละ ๔๐๐ บาท 
3. คาจัดพิมพเอกสารรายงานเสนอคณะอนุกรรมการฯ ๑๐๕ เลม ๓๖,๗๕๐ - อัตรา ๓๕๐ บาท/เลม 
4. คาจัดพิมพเอกสารคูมือการจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด
อาเซียนดานส่ิงแวดลอมเมืองที่ย่ังยืน 

๕๐๐ เลม ๕๐,๐๐๐ - อัตรา ๑๐๐ บาท/เลม 

๕. คาจัดพิมพเอกสารแนวทางปฏิบัติ ๕๐ เลม ๑๒,๕๐๐ - อัตรา ๒๕๐ บาท/เลม 

๖. คาใชจายในการจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ในการประชุมเผยแพรตัวชี้วัดและรางวัลอาเซียนดาน
สิ่งแวดลอมเมืองที่ย่ังยืน  
-สื่อวิดีทัศน ๒ เรื่อง 

- ชุดนิทรรศการ ๑ ชุด  (Roll up ๒ ตร.ม./๑๐ แผน 

- แผนพับ infographic หรือสื่อที่เทียบเทา ขนาด A๒ 

(๘ พับ) จํานวน ๕๐๐ แผน 

๑ ชุด ๒๙๐,๐๐๐ เหมาจาย 
 
 

๗. คาใชจายในการจัดทําเอกสารและสื่อ
ประชาสัมพันธสําหรับนําเสนอในการแขงขันในระดับ
อาเซียน  
- เลมรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

รางวัลอาเซียนฯ ของเทศบาลที่ไดรับคัดเลือกเปน

ตัวแทน ฉบับภาษาไทย จํานวน ๒๕๐ เลม และฉบับ

ภาษาอังกฤษ จํานวน ๕๐ เลม   

- เอกสารสรุปขอมูลการดาํเนินงานของเทศบาลท่ีมี

ศักยภาพเปนผูแทนประเทศไทย จัดทําเปนเอกสาร

พิมพสี ขนาด A๓ รวมคาออกแบบ จํานวน ๒๐๐ แผน 

- สื่อวีดิทัศน (ภาษาอังกฤษ) ๕ ชุด 

๑ ชุด ๒๘๐,๐๐๐ เหมาจาย 
 

๘. คาใชจายพัฒนา/ปรับปรุงระบบขอมูล-นําเขา
ขอมูล 

1 ระบบ ๔๕,000 เหมาจาย 

9. คาใชจายอ่ืน ๆ (โทรศัพท โทรสาร สําเนา 
    จางแปลเอกสาร ฯลฯ) 

- ๙๕๐ เหมาจาย 

รวม ๗๔๗,๒๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 

 
ตารางที่ ๔ รายละเอียดคาใชจายอื่น 

รายการ จํานวน วงเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. คาใชจายในการสํารวจและประมวลผลขอมูล 
ภาคสนาม (เบี้ยเลี้ยง เดินทาง ที่พัก ของที่ปรึกษา  
คณะอนุกรรมการฯ และเจาหนาที่ สผ.) 

1๐ ครั้ง/๑๐ คน  ๕๓๙,๘๐๐  

2. คาใชจายในการสัมมนาเผยแพรตัวชี้วัดและ

รางวัลอาเซียนดานส่ิงแวดลอมเมืองที่ย่ังยืน 

๓ ครั้ง/๓00 คน 3๒๖,๔๐๐  

๓. คาใชจายในการจัดประชุมนําเสนอผลงานการ
ดําเนินงานของเทศบาล 

๑ ครั้ง/๖๐ คน ๗๖,๘๐๐  

๔. คาจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุม
หารือเทศบาลที่เปนผูแทนประเทศไทย 

๔ ครั้ง/๑๒๐ คน ๓๘,๔๐๐  

๕. คาใชจายในการจัดประชุมหารือเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง และตอยอดการขับเคลื่อนขอริเร่ิมฯ 

๔ ครั้ง/๑๒๐ คน ๓๘,๔๐๐  

๖. คาใชจายจัดกิจกรรมขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ตามกิจกรรม/โครงการ 

๒ ครั้ง/ ๑๖๐คน ๑๘๒,๔๐๐  

๗. คาใชจายในการจัดประชุมเผยแพรผลการ
ดําเนินงานโครงการ เพ่ือสรางเครือขายการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ย่ังยืน 

2 ครั้ง/160คน 1๙๑,6๐๐  

รวม ๑,๓๙๓,๘๐๐  
หมายเหตุ  

รายการคาใชจายวัสด ุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ สามารถถัวจายไดตามความเหมาะสม 


