
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางที่ปรึกษา 

 

๑. ช่ือโครงการ  โครงการจัดทําระบบสารสนเทศฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสําหรับ 

ความรวมมือระหวางประเทศดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หนวยงานเจาของโครงการ   กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)    ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

    เปนเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

๔. คาตอบแทนบุคลากร ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท  

 ๔.๑ ประเภทท่ีปรึกษา กลุมวิชาชีพเฉพาะ (ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดานความรวมมือระหวาง

ประเทศภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดานวิเคราะห ออกแบบ 

และพัฒนาระบบฐานขอมูล และดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับงานและการศึกษา) 

 ๔.๒ คุณสมบัติท่ีปรึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป  

 ๔.๓ จํานวนท่ีปรึกษา (หลัก) ๕ คน (สนับสนุน) ๓ คน  

๕. คาใชจายอ่ืนๆ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๑ คาจัดประชุม/ฝกอบรม  ๔๔๘,๙๐๐ บาท 

 ๕.๒ คาจัดพิมพเอกสาร ๑๑๙,๔๒๕ บาท 

 ๕.๓ คาใชจางแปลเอกสาร ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๔ คาออกแบบและจัดทําวีดิทัศน ๖๑๗,๐๐๐ บาท 

    ๕.๕ คาใชจายอ่ืน  ๆ๔,๖๗๕ บาท 

๖. รายช่ือผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR) 

 ๖.๑ นายกลยวัฒน สาขากร   ตําแหนง นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

 ๖.๒ นางสาวกฤตยา ชุณหวิริยะกุล ตําแหนง นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

 ๖.๓ นางสาวศศิวิมล สําเนียงวรรณ ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

๗. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

     - หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 

     - คูมือการจางท่ีปรึกษา ศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง    

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณ

เปาหมาย 

วงเงิน (บาท) 

๑. งบบุคลากร   ๒,๑๕๐,๐๐๐  

๑.๑ คาตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก ๕ คน ๑,๗๐๐,๐๐๐ 

     - ผูจัดการโครงการ (๕๐,๐๐๐ บาท/คน จํานวน ๑ คน ๕ เดือน ) ๑ คน ๒๕๐,๐๐๐ 

     - ผูเช่ียวชาญดานการเจรจาและความรวมมือระหวางประเทศ (๖๕,๐๐๐ 

บาท/คน จํานวน ๕ เดือน) 

- ผูเช่ียวชาญดานเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖๕,๐๐๐ บาท/คน 

จํานวน ๑ คน ๕ เดือน) 

- ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (๘๐,๐๐๐ บาท/คน จํานวน ๒ 

คน ๕ เดือน)  

๑ คน 

 

๑ คน 

 

๒ คน 

๓๒๕,๐๐๐ 

 

๓๒๕,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

๑.๒ เจาหนาท่ีประสานงานโครงการท่ีมีความรูในดานท่ีเก่ียวของกับ 

การดําเนินงานโครงการ (ผูชวยนักวิจัย) (๓๐,๐๐๐ บาท/คน จํานวน ๒ คน  

๖ เดือน) 

๒ คน ๓๖๐,๐๐๐ 

๑.๓ เลขานุการโครงการ (๑๕,๐๐๐ บาท/คน จํานวน ๑ คน ๖ เดือน) ๑ คน ๙๐,๐๐๐ 

๒. งบคาใชจายอื่นๆ   ๑,๓๕๐,๐๐๐ 

๒.๑ คาจัดประชุมระดมสมอง จํานวน ๑๒๐ คน/๒ ครั้ง (คาอาหารและอาหาร

วาง พรอมเอกสารประกอบการประชุม รวมเปนเงิน ๖๗๐ บาท/คน/วัน) 

๒ ครั้ง ๘๐,๔๐๐ 

๒.๒ คาจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น จํานวน ๒๐๐ คน/ครั้ง (คาอาหารและ

อาหารวาง พรอมเอกสารประกอบการประชุม รวมเปนเงิน ๖๗๐ บาท/คน/วัน) 

๑ ครั้ง ๑๓๔,๐๐๐ 

๒.๓ คาจัดอบรมการใชระบบสารสนเทศฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
นโยบายสําหรับความรวมมือระหวางประเทศดานการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภู มิอากาศ จํานวน ๑๒๐ คน (คาอาหารและอาหารวาง พรอมเอกสาร

ประกอบการประชุม รวมเปนเงิน ๖๗๐ บาท/คน/วัน) 

๒ ครั้ง ๘๐,๔๐๐ 

๒.๔ จัดอบรมการดูแลระบบสารสนเทศฯ จํานวน ๓๐ คน/ครั้ง (คาอาหารและ

อาหารวาง พรอมเอกสารประกอบการประชุม รวมเปนเงิน ๖๗๐ บาท/คน/วัน) 

๑ ครั้ง 
 

๒๐,๑๐๐ 

๒.๕ คาจัดประชุมเผยแพรขอเสนอแนะแนวโนมการดําเนินโครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการเปล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศในอนาคตเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทาทีและแนวทางการเจรจาความรวมมือของประเทศไทยใน
กรอบทวิภาคีและพหุภาคีดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จํานวน ๒๐๐ 
คน/ครั้ง (คาอาหารและอาหารวาง พรอมเอกสารประกอบการประชุม รวมเปน

เงิน ๖๗๐ บาท/คน/วัน) 

๑ ครั้ง ๑๓๔,๐๐๐ 

๒.๔ คาจัดพิมพเอกสารและส่ือความรู เหมาจาย ๑๑๙,๔๒๕ 

      (๑) รายงานข้ันตน จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ ๒๐๕ บาท  ๑๐ เลม ๒,๐๕๐ 

      (๒) รายงานฉบับกลาง จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ ๗๐๕ บาท  ๑๐ เลม ๗,๐๕๐ 

      (๓) รายงานฉบับสุดทาย ฉบับราง จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ ๗๕๐ บาท ๑๐ เลม ๗,๕๐๐ 

      (๔) รายงานฉบับสุดทาย ฉบับสมบูรณ จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ ๘๐๐ บาท  ๑๐ เลม ๘,๐๐๐ 



กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณ

เปาหมาย 

วงเงิน (บาท) 

      (๕) เอกสารรายงานขอเสนอแนะและแนวโนมการดําเนินโครงการ 

ความรวมมือระหวางประเทศดานการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในอนาคต

เพ่ือประกอบการกําหนดทาทีและแนวทางการเจรจาความรวมมือของประเทศ

ไทยในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จํานวน 

๕๐ เลม  ๆละ ๒๔๕ บาท 

๕๐ เลม ๑๒,๒๕๐ 

     (๖) คูมือการใชระบบสารสนเทศ (User Manual Guide) จํานวน ๑๔๐ 

เลม  ๆละ ๑๗๐ บาท 

๑๔๐ เลม ๒๓,๘๐๐ 

     (๗) คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual Guide)  จํานวน 

๓๕ เลม  ๆละ ๒๒๕ บาท 

๓๕ เลม ๗,๘๗๕ 

(๘) รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (ภาษาไทย) จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ ๒๔๕ 

บาท 

๑๐ เลม ๒,๔๕๐ 

(๙) รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ 

๒๔๕ บาท 

๑๐ เลม ๒,๔๕๐ 

(๑๐) เอกสารชุดความรูเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ จํานวน 

๑๐๐ ชุด ชุดละ ๔๖๐ บาท 
๑๐๐ เลม ๔๖,๐๐๐ 

๒.๕ คาจางแปลเอกสาร ๔๐๐ แผน แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย จํานวน 

๔๐๐ แผนอัตรา ๓๐๐ บาท/แผน แปลจากภาษาอ่ืน เชน ภาษาเยอรมัน  

เปนภาษาไทย จํานวน ๑๐๐ แผนอัตรา ๗๐๐ บาท/แผน 

๔๐๐ แผน ๑๖๐,๐๐๐ 

๒.๖ คาออกแบบและจัดทําวีดิทัศน ๒ ส่ือ ๖๑๗,๐๐๐ 

(๑) คาจัดทําบทวิดีทัศน จํานวน ๒ ส่ือ ความยาวไมเกิน ๕ นาที/ส่ือ  

ส่ือละ ๓,๐๐๐ บาท 

๒ ส่ือ ๓๐,๐๐๐ 

(๒) คาแปลจากวีดิทัศน จํานวน ๒ ส่ือ นาที ละ ๓๐๐ บาท 

(๓) คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟก ภาพเคล่ือนไหว 

จํานวน ๒ ส่ือ ความยาวไมเกิน ๕ นาที/ส่ือ 

(๔) คาบรรยาย คาพากย จํานวน ๒ ส่ือ ความยาวไมเกิน ๕ นาที/ส่ือ 

อัตรา ๒,๐๐๐ บาท/คน 

๒ ส่ือ 

๒ ส่ือ 

 

๒ ส่ือ 

๓,๐๐๐ 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๘,๐๐๐ 

๒.๗ คาใชจายอ่ืน  ๆ เหมาจาย ๔,๖๗๕ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐ 

 


