
เอกสารแนบ ๓ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) 
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๘๘๗,๐๐๐ บาท 
 ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิจัยและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ด้านการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และด้านการติดตามประเมินผลด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ อย่างน้อย ๕-๑๐ ปี) 
 ๔.๒ คุณสมบัติบุคลากร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท  
 ๔.๓ จ านวนบุคลากร (หลัก) ๔ คน (สนับสนุน) ๓ คน 
๕. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการด าเนินกิจกรรม ๒,๗๑๓,๐๐๐ บาท 
 ๕.๑ ค่าออกแบบและจัดท าระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
  ในรูปแบบ web-based ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒ ค่าจัดท าโมบายแอปพลิเคชั่น ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๓ ค่าจัดประชุม ฝึกอบรม ๒๘๙,๔๕๐ บาท 
 ๕.๔ ค่าจัดท าสื่อวีดิทัศน์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือน  
  กระจกของประเทศ และโมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application) ส าหรับสื่อสารข้อมูลการ 
  ด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ๓๐๗,๐๐๐ บาท 
 ๕.๕ ค่าจ้างพิมพ์เอกสารรายงานฉบับต่าง ๆ /คู่มือการใช้งานและดูแลระบบ ๔๙,๙๐๐ บาท 
 ๕.๖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๖,๖๕๐ บาท 
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)  
 ๖.๑ นางกตัญชลี ธรรมกุล   ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 ๖.๒ นายอนุชาติ ตั้งภูมิระพีวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
 ๖.๓ นางสาวพิชญาดา เปรมวิจิตร ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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    
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กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) 
๑. งบบุคลากร                                               ๑,๘๘๗,๐๐๐ 
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลกั    

- ผู้จัดการโครงการ ๑ คน x ๗ เดือน ๓๙๒,๐๐๐ 
- ผู้เชี่ยวชาญ ๒ คน x ๕ เดือน 

๑ คน x ๖ เดือน 
๕๖๐,๐๐๐ 
๔๕๐,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน   
- เลขานุการโครงการ ๑ คน x ๗ เดือน ๑๐๕,๐๐๐ 
- เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ ๑ คน x ๗ เดือน ๑๔๐,๐๐๐ 
- เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ   ๑ คน x ๑๒ เดือน ๒๔๐,๐๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการด าเนินกิจกรรม  ๒,๗๑๓,๐๐๐ 
๒.๑ ค่าออกแบบและจัดท าระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ในรูปแบบ web-based 

๑ ระบบ ๙๐๐,๐๐๐ 

๒.๒ ค่าจัดท าโมบายแอปพลิเคชั่น ๒ platforms 
(IOS และ Android) 

๑,๑๖๐,๐๐๐ 

๒.๓ ค่าจัดประชมุ ฝึกอบรม  ๒๘๙,๔๕๐ 
๒.๓.๑ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงสร้างของระบบ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จาก
ผู้เ ช่ียวชาญ หน่วยงานรับผิดชอบหลักรายสาขา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑ ครั้ง/๕๐ คน 
 

๓๑,๐๐๐ 

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

๑ ครั้ง/๔๐ คน  
 

๒๔,๘๐๐ 

       ๒.๓.๓ จัดประชุมเพื่อแนะน าและทดสอบการใช้งานระบบติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและโมบาย
แอปพลิเคช่ัน (Mobile Application) ส าหรับสื่อสารข้อมูลการ
ด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ให้แก่ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

๑ ครั้ง/๗๐ คน 

 

๔๓,๔๐๐ 

       ๒.๓.๔ จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดูแลระบบ 

๑ ครั้ง/๑๐ คน ๓,๐๕๐ 

       ๒.๓.๕ จัดฝึกอบรมให้แก่เจา้หน้าท่ีส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการใช้งานระบบ 

๑ ครั้ง/๒๐ คน ๑๒,๔๐๐ 

       ๒.๓.๖ จัดประชุมเพื่อเปดิตวัระบบตดิตามประเมินผลการ
ด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

  ๑ ครั้ง/๒๕๐ คน ๑๗๔,๘๐๐ 

๒.๔ ค่าจัดท าสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ระบบติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และโมบาย
แอปพลิเคชั่น (Mobile Application) ส าหรับสื่อสารข้อมูลการ
ด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยมีความยาวไม่
น้อยกว่า ๓ นาที 

๑ สื่อ 
 
 
 

๓๐๗,๐๐๐ 

๒.๕ ค่าจ้างพิมพ์เอกสารรายงานฉบับต่าง ๆ /คู่มือการใช้งานและดูแลระบบ   ๔๙,๙๐๐ 
       ๒.๕.๑ รายงานขั้นต้น ๑๐ เล่ม ๑,๐๐๐ 
       ๒.๕.๒ รายงานฉบับกลาง ๓๐ เล่ม ๓,๐๐๐ 
       ๒.๕.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  ๓๐ เล่ม ๙,๐๐๐ 
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กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) 
       ๒.๕.๔ รายงานฉบับสมบรูณ ์ ๓๐ เล่ม ๙,๐๐๐ 
       ๒.๕.๕ รายงานฉบับผู้บริหารฉบับภาษาไทย ๓๐ เล่ม ๓,๐๐๐ 
       ๒.๕.๖ คู่มือการใช้งานและคูม่ือส าหรบัดูแลระบบติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

๑๐๐ เล่ม  
และ ๑๐ เล่ม 

๒๒,๐๐๐ 

       ๒.๕.๗ คู่มือการใช้งานในรูปแบบแผ่นพับและคู่มือส าหรับดูแล 
โมบายแอปพลิเคช่ัน 

๓๐๐ ฉบับ  
และ ๑๐ เล่ม 

๒,๙๐๐ 

๒.๖ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า ปี ของส านัก
งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

 ๖,๖๕๐ 

รวม  ๔,๖๐๐,๐๐๐ 
 


