ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒ นาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิ ตและการบริโภคที่ ยั่งยืนของ
ประเทศไทย ระยะที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒,๔๑๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒,๔๑๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร
๙๕๕,๐๐๐ บาท
๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ด้านการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน/การเกษตร/พลังงาน/อุตสาหกรรม ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม/เศรษฐศาสตร์/ สั งคมศาสตร์ และอื่ น ๆ
ที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการหรือเคยรับจ้างดาเนินงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
หรือสอดคล้องกับโครงการที่จะจ้าง
๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๕.๓ จานวนที่ปรึกษา
บุคลากรหลัก จานวน ๔ คน และบุคลากรสนับสนุน จานวน ๒ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์
๑,๔๖๓,๐๐๐ บาท
๖.๑ ค่าจัดประชุมสัมมนา/อบรม
๒๗๐,๘๕๐ บาท
๖.๒ ค่าจัดพิมพ์รายงานการศึกษา
๑๓๔,๘๐๐ บาท
๖.๓ ค่าแปลเอกสาร
๓๐,๐๐๐ บาท
๖.๔ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๗๓,๕๐๐ บาท
๖.๕ ค่าจัดเก็บ วิเคราะห์ และนาเข้าข้อมูลในระบบติดตามฯ จานวน ๑๓ ตัวชี้วัด ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๖.๖ ค่าพัฒนาโครงสร้างระบบติดตามฯ
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๗ ค่าออกแบบและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ๑๔๕,๐๐๐ บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
๙.๑ นางวันทนี เพ็ชรอาไพ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ
๙.๒ นางสาวพัชรศร การัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
๙.๓ นางสาววนิดา แซ่จิว
ตาแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๘. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- คู่มือการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สานักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๓
กิจกรรม / หมวดรายการ

ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท)
๙๕๕,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๑ คน/๕ เดือน
๒๕๐,๐๐๐
๑ คน/๓ เดือน
๑๕๐,๐๐๐

๑. งบบุคลากร
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก
- ผู้จัดการโครงการ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน/การเกษตร/
พลังงาน/อุตสาหกรรม
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ คน/๔ เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม/เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์
๑ คน/๓ เดือน
๑.๒ ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
- นักวิจัย
๑ คน/๕ เดือน
- ผู้ประสานงานโครงการ
๑ คน/๗ เดือน
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่าจัดประชุมสัมมนา/อบรม
(๑) จัดประชุมกลุ่มย่อย (อย่างน้อยครั้งละ ๒๐ คน)
๕ ครั้ง
(๒) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (อย่างน้อยครั้งละ ๑๐๐ คน)
๑ ครั้ง
(๓) จัดอบรมการใช้งานระบบติดตามฯ (อย่างน้อย ๑๕ คน)
๑ ครั้ง
(๔) จัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ (อย่างน้อย ๑๒๐ คน)
๑ ครั้ง
๒.๒ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
๓๘๖ เล่ม,
(๑) รายงานขั้นต้น จานวน ๑๒ เล่ม
ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์
(๒) รายงานฉบับกลาง จานวน ๑๒ เล่ม
๓๐ ชิ้น,
(๓) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑๒ เล่ม
ไดร์ฟบันทึกข้อมูล
(๔) รายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน ๕๐ เล่ม
๑ ชิ้น
(๕) รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย ๑๕๐ เล่ม
(๖) รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาอังกฤษ ๑๕๐ เล่ม
(๗) ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash drive) บรรจุข้อมูล จานวน ๓๐ ชิ้น
(๘) ไดร์ฟบันทึกข้อมูล (Hard Disk drive) บรรจุข้อมูล จานวน ๑ ชิ้น
๒.๓ ค่าแปลเอกสาร
๑๐๐ หน้า
๒.๔ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เหมาจ่าย
๒.๕ ค่าจัดเก็บ วิเคราะห์ และนาเข้าข้อมูลในระบบติดตามฯ
เหมาจ่าย
จานวน ๑๓ ตัวชี้วัด
๒.๖ ค่าพัฒนาโครงสร้างระบบติดตามฯ
เหมาจ่าย
๒.๗ ค่าออกแบบและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ชุดบอร์ดนิทรรศการ

๓. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)
๔. งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

๑ ชุด, โรลอัพ ๒ ชุด,
แผ่นพับ ๓,๐๐๐ แผ่น,
motion graphic ๑ เรื่อง

-

๒๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐
๑,๔๖๓,๐๐๐
๒๗๐,๘๕๐
๖๑,๐๐๐
๙๒,๒๐๐
๕,๘๕๐
๑๑๑,๘๐๐
๑๓๔,๘๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๓๒,๓๕๐
๒๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐

๒,๔๑๘,๐๐๐

