
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒)  
                     พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๐,๐๓๙,๕๐๐ บาท (สิบล้านสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 ตุลาคม 256๓ 
เป็นเงิน  ๑๐,๐๓๙,๕๐๐ บาท (สิบล้านสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๔,๗๐๐,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
๔.๑  ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ด้านการจัดการ/การวางแผน/วิเคราะห์แผน ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน/ทรัพยากร ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านสังคมและการมี
ส่วนร่วม ด้านการประเมินศักยภาพการรองรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเมือง ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย ด้าน
เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
และกลุ่มวิชาชีพทั่วไปที่เคยมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน 

๔.๒  คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไทยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป และประสบการณ์ 
ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี และหัวหน้าโครงการที่มีวุฒิการระดับปริญญาโทข้ึนไป และ
ประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี 

๔.๓  จ านวนที่ปรึกษา  บุคลากรหลัก ๑1 คน บุคลากรสนับสนุน 6 คน 

๕. คา่ใช้จา่ยทางตรงในการด าเนินกจิกรรม  ๕,๓๓๙,๕๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)    - ไม่มี -    

๗. คา่ใช้จ่ายอ่ืน  – ไม่มี -  

๘. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตของงาน (TOR) 
 ๑)  นางชรินี   สุวรรณทัต   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 ๒)  นายวิทยา   ตั้งพิทยาเวทย์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 ๓)  นางสาวทิพาวรรณ   รักสงบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 ๔)  นายกฤษฎา  ชีวีวัฒน์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

๙. ที่มาของการก าหนดราคากลาง 
๑) หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 

๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖                                                                       
๒) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี กองมาตรฐาน

งบประมาณ ๑  ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒                                                              
๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย 

ค่าตอบแทนบุคลากร  ๔,๗๐๐,000 บาท 

รายการ จ านวนคน อัตรา/คน/เดือน จ านวนเดือน รวมเงิน (บาท) 

1.บุคลากรหลกั 
   

๓,๕๐๐,000 

  ๑) หัวหน้าโครงการ/ผูจ้ัดการโครงการ 1 ๗๐,๐๐๐ ๖ ๔๒๐,๐๐๐ 

  ๒) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจดัการ/การวางแผน/
วิเคราะห์แผน 

1 ๕๕,๐๐๐ ๗ ๓๘๕,๐๐๐ 

  ๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/ทรัพยากร 1 ๕๕,๐๐๐ ๖ ๓๓๐,๐๐๐ 

  ๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ 1 ๕๕,๐๐๐ ๗ ๓๘๕,๐๐๐ 

  ๕) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 1 ๕๕,๐๐๐ ๗ ๓๘๕,๐๐๐ 

  ๖) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินศักยภาพการรองรับ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 ๕๕,๐๐๐ ๖ ๓๓๐,๐๐๐ 

  ๗) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพฒันาเมือง 1 ๕๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ 

  ๘) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 1 ๕๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ 

  ๙) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 1 ๕๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ 

  ๑๐) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

1 ๕๕,๐๐๐ ๔ ๒๒๐,๐๐๐ 

  ๑๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 1 ๕๕,๐๐๐ ๔ ๒๒๐,๐๐๐ 

๒. บุคลากรสนับสนุน    ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

  ๑) ผู้ช่วยนักวิจัย ๓ ๓๐,๐๐๐ ๘ ๗๒๐,๐๐๐ 

  ๒) เจ้าหน้าท่ีประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงาน ๒ ๒๐,๐๐๐ ๘ ๓๒๐,๐๐๐ 

  ๓) เลขานุการโครงการ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๘ ๑๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าใช้จ่ายทางตรงในการด าเนินกิจกรรม  ๕,๓๓๙,๕๐๐ บาท 

รายการ ปริมาณเป้าหมาย อัตรา/หน่วย จ านวนครั้ง รวมเงิน (บาท) 

1. การจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2565-2569   

   ๒,๔54,600 

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยในการส ารวจพื้นท่ีและเก็บข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   609,600 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง 8 คน*5 วัน 240 บาท 4 ครั้ง*3 จังหวัด 115,200 

- ค่าเช่าท่ีพัก 8 คน*4 คืน 750 บาท 4 ครั้ง*3 จังหวัด ๒๘๘,๐๐๐ 

- ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + ค่าน้ ามัน 1 คัน*5 วัน ๒,๘๐๐ บาท 4 ครั้ง*๓ จังหวัด ๑๖๘,๐๐๐ 

- ค่าพาหนะ 8 คน*2 เที่ยว 200 บาท 4 ครั้ง*3 จังหวัด ๓๘,๔๐๐ 

๑.๒ ค่าเก็บและวิเคราะหต์ัวอย่างมลพิษสิ่งแวดล้อมท่ี
ส าคัญ  

 ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓ จังหวัด ๖๐๐,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูลสถานการณ์
ฯ ที่ส ารวจและรวบรวม และการเพิ่มเติมข้อมลูที่มีความ
จ าเป็นเกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด 

   231,000 

- ค่าอาหาร 100 คน 500 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 150,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน 50 บาท*2 มื้อ 1 ครั้ง*3 จังหวัด 30,000 

- ค่าเอกสาร 100 คน 70 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 21,000 

- ค่าเช่าสถานท่ี  5,000 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 15,000 

- ค่าวัสดุส านักงาน  5,000 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 15,000 

๑.๔ ค่าออกแบบและวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการ
รองรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ตามมาตรฐานบนหลักการทางวิชาการ 

   ๑๐๐,๐๐๐ 

1.๕  ค่าจัดประชุมรับฟังความคดิเห็นต่อผลการวิเคราะห์
สภาพปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อ
ประเมินศักยภาพการรองรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระดับจังหวดั 

   231,000 

- ค่าอาหาร 100 คน 500 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 150,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน 50 บาท*2 มื้อ 1 ครั้ง*3 จังหวัด 30,000 

- ค่าเอกสาร 100 คน 70 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 21,000 

- ค่าเช่าสถานท่ี  5,000 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 15,000 

- ค่าวัสดุส านักงาน  5,000 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 15,000 

1.๖ ค่าจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการปรับปรุง
ข้อมูลสถานการณฯ์ และผลการประเมินศักยภาพฯ ระดับ
พื้นที่ eec 

   110,500 

- ค่าอาหาร 150 คน 500 บาท 1 ครั้ง 75,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน 50 บาท*2 มื้อ 1 ครั้ง 15,000 



รายการ ปริมาณเป้าหมาย อัตรา/หน่วย จ านวนครั้ง รวมเงิน (บาท) 

- ค่าเอกสาร 150 คน 70 บาท 1 ครั้ง 10,500 

- ค่าเช่าสถานท่ี  5,000 บาท 1 ครั้ง 5,000 

- ค่าวัสดุส านักงาน  5,000 บาท 1 ครั้ง 5,000 

1.๗ ค่าจัดประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูลและการด าเนินงาน 
ระดับส่วนกลาง/eec 

   110,500 

- ค่าอาหาร 150 คน 500 บาท 1 ครั้ง 75,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน 50 บาท*2 มื้อ 1 ครั้ง 15,000 

- ค่าเอกสาร 150 คน 70 บาท 1 ครั้ง 10,500 

- ค่าเช่าสถานท่ี  5,000 บาท 1 ครั้ง 5,000 

- ค่าวัสดุส านักงาน  5,000 บาท 1 ครั้ง 5,000 

1.๘ ค่าจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบและแนว
ทางการจัดท าร่างแผนสิ่งแวดล้อมฯ และข้อเสนอ
ทางเลือก/โครงการ/แผนงานท่ีส าคัญ ระดับจังหวัด 

   231,000 

- ค่าอาหาร 100 คน 500 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 150,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน 50 บาท*2 มื้อ 1 ครั้ง*3 จังหวัด 30,000 

- ค่าเอกสาร 100 คน 70 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 21,000 

- ค่าเช่าสถานท่ี  5,000 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 15,000 

- ค่าวัสดุส านักงาน  5,000 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 15,000 

1.๙ ค่าจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อ(ร่าง)แผนสิ่งแวดล้อม
ฯ และแผนสิ่งแวดล้อมระดับจังหวดัตามนโยบายการ
ส่งเสริมและพัฒนาแตล่ะจังหวัด ระดับจังหวัด 

   231,000 

- ค่าอาหาร 100 คน 500 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 150,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน 50 บาท*2 มื้อ 1 ครั้ง*3 จังหวัด 30,000 

- ค่าเอกสาร 100 คน 70 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 21,000 

- ค่าเช่าสถานท่ี  5,000 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 15,000 

- ค่าวัสดุส านักงาน  5,000 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 15,000 

2. การจัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศพ่ือการบริหาร
จัดการ 

   1,๖59,500 

2.1 ค่าออกแบบ พัฒนา และจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศในรูปแบบ digital 

 เหมาจ่าย  1,๒00,000 

2.2 ค่าตอบแทนใช้สอยในการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล    164,300 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง 6 คน*4 วัน 240 บาท 5 ครั้ง 28,800 

- ค่าเช่าท่ีพัก 6 คน*3 คืน 750 บาท 5 ครั้ง 67,5๐๐ 

- ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + ค่าน้ ามัน 1 คัน*4 วัน ๒,๘๐๐ บาท 5 ครั้ง 56,๐๐๐ 

- ค่าพาหนะ 6 คน*2 เที่ยว 200 บาท 5 ครั้ง 12,0๐๐ 



รายการ ปริมาณเป้าหมาย อัตรา/หน่วย จ านวนครั้ง รวมเงิน (บาท) 

2.3 ค่าจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อการน าเข้าข้อมลูที่
ส าคัญจ าเป็น และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการฯ ระดับจังหวัด 

   231,000 

- ค่าอาหาร 100 คน 500 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 150,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน 50 บาท*2 มื้อ 1 ครั้ง*3 จังหวัด 30,000 

- ค่าเอกสาร 100 คน 70 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 21,000 

- ค่าเช่าสถานท่ี  5,000 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 15,000 

- ค่าวัสดุส านักงาน  5,000 บาท 1 ครั้ง*3 จังหวัด 15,000 

2.4 ค่าจัดอบรมเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่
เจ้าหน้าท่ี สผ. และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

   50,200 

- ค่าอาหาร 60 คน 500 บาท 1 ครั้ง 30,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน 50 บาท*2 มื้อ 1 ครั้ง 6,000 

- ค่าเอกสาร 60 คน 70 บาท 1 ครั้ง 4,200 

- ค่าเช่าสถานท่ี  5,000 บาท 1 ครั้ง 5,000 

- ค่าวัสดุส านักงาน  5,000 บาท 1 ครั้ง 5,000 

2.5 ค่าจัดท าข้อมลูสารสนเทศในรูปแบบ digital file ลง
ในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล พร้อมเอกสารคูม่ือการใช้งาน
ระบบข้อมลู 

20 ชุด 700 บาท 1 ครั้ง 14,000 

3. การจัดท าสื่อและสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน 

   ๖25,000 

3.1 จดัท าสื่อประชาสมัพันธ์ (วิดีทัศน์ และชุดนิทรรศการ)  เหมาจ่าย  ๕00,000 

3.2 สร้างช่องทางการประชาสัมพนัธ์ (เว็บไซต์และสื่อ
โซเชียลมีเดยี) 

 เหมาจ่าย  125,000 

4. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่อการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมฯ และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

   221,000 

4.1 ค่าจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อการจัดท าแผน
สิ่งแวดล้อมฯ และระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ ระดับพ้ืนท่ี eec 

   110,500 

- ค่าอาหาร 150 คน 500 บาท 1 ครั้ง 75,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน 50 บาท*2 มื้อ 1 ครั้ง 15,000 

- ค่าเอกสาร 150 คน 70 บาท 1 ครั้ง 10,500 

- ค่าเช่าสถานท่ี  5,000 บาท 1 ครั้ง 5,000 

- ค่าวัสดุส านักงาน  5,000 บาท 1 ครั้ง 5,000 

4.2 ค่าจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อการจัดท าแผน
สิ่งแวดล้อมฯ และระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ ระดับส่วนกลาง 

   110,500 



รายการ ปริมาณเป้าหมาย อัตรา/หน่วย จ านวนครั้ง รวมเงิน (บาท) 

- ค่าอาหาร 150 คน 500 บาท 1 ครั้ง 75,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน 50 บาท*2 มื้อ 1 ครั้ง 15,000 

- ค่าเอกสาร 150 คน 70 บาท 1 ครั้ง 10,500 

- ค่าเช่าสถานท่ี  5,000 บาท 1 ครั้ง 5,000 

- ค่าวัสดุส านักงาน  5,000 บาท 1 ครั้ง 5,000 

5. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการก ากับโครงการฯ 10 คน 1,500 บาท 3 ครั้ง 45,000 

6. ค่าจัดท าเอกสาร    333,500 

รายงานขั้นต้น  25 เล่ม 300 บาท  7,500 

รายงานฉบับกลาง 25 เล่ม 500 บาท  12,500 

รายงานฉบับสดุท้าย ฉบับร่าง 25 เล่ม 800 บาท  20,000 

รายงานฉบับสดุท้าย ฉบับสมบูณ์  50 เล่ม 800 บาท  40,000 

รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 70 เล่ม 300 บาท  21,000 

ค่าแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  100 หน้า 300 บาท  30,000 

ค่าอุปกรณ์จดัเก็บข้อมลู ที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 1 ช้ิน 2,500 บาท  2,500 

ค่าจัดท าเอกสารแผนสิ่งแวดล้อมฯ  200 เล่ม 1,000 บาท  200,000 

7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    900 

 


