แบบ บก.๐๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
๑. ชื่อโครงการ

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อ
สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน: ด้านการบริโภคที่ยั่งยืน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๒,๔๗๕,๙๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒,๔๗๕,๙๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร
๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา
๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
๕.๓ จานวนที่ปรึกษา

๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ที่มีประสบการณ์โครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ ๕ - ๑๐ ปี
บุคลากรหลัก ๔ คน และบุคลากรสนับสนุน ๒ คน

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์

๑๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

๑,๔๑๐,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
๘.๑ นางวันทนี เพ็ชรอาไพ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวญาณี แก้วประสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
กรรมการ
๘.๓ นางวรชินา ยศธิวงค์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
กรรมการ
๙. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๙.๑ หลั กเกณฑ์ร าคากลางงานจ้ างที่ป รึ กษาของศู นย์ ข้ อ มูล ที่ปรึ ก ษา กระทรวงการคลั ง ตามหนั ง สื อ
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๙.๒ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี การอบรม สัมมนา
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สานักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
๙.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียดค่าใช้จ่าย :
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : (ไม่จากัดหน้า) (กรุณาเบรกดาวน์ตัวคูณในแต่ละรายการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของสานักงบประมาณ)
 จ้างที่ปรึกษา  ดาเนินการเอง

ตารางแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายการ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
๑.๑.๑ ผูจ้ ัดการโครงการ

ปริมาณเป้าหมาย

วงเงิน
(บาท)
๙๕๐,๐๐๐

๑ คน/๖ เดือน

๒๗๐,๐๐๐

๑.๑.๒ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

๑ คน/๔ เดือน

๑๔๐,๐๐๐

๑.๑.๓ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

๑ คน/๔ เดือน

๑๔๐,๐๐๐

๑.๑.๔ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์/
สิ่งแวดล้อม
๑.๒ บุคลากรสนับสนุน
๑.๒.๑ ผู้ช่วยนักวิจยั

๑ คน/๔ เดือน

๑๔๐,๐๐๐

๑ คน/๗ เดือน

๑๔๐,๐๐๐

๑.๒.๒ เลขานุการโครงการ/ผูป้ ระสานงาน
โครงการ
๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดาเนินกิจกรรม
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุม่ ย่อย
(Focus group) เพื่อให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ต่อมาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจ
เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริโภคที่ยั่งยืน
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม
ด้านเกษตรกรรม ด้านท่องเที่ยว ด้านพลังงาน
ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านฉลากสินค้า ด้านกฎหมาย เป็นต้น รวมทั้ง
แนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจไปสู่การปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง
ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
๒.๑.๑ ค่าอาหาร (จัดไม่ครบทุกมือ้ )
๒.๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
๒.๑.๓ ค่าเอกสารประกอบการประชุม
๒.๑.๔ ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน

๑ คน/๘ เดือน

๑๒๐,๐๐๐

๓๐ คน/๑ ครั้ง

๑,๕๒๕,๙๐๐
๔๐๒,๐๐๐

คาชี้แจง
รายละเอียด
ไม่ต่ากว่า ป.โท อัตรา
๔๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
ไม่ต่ากว่า ป.โท อัตรา
๓๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
ไม่ต่ากว่า ป.โท อัตรา
๓๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
ไม่ต่ากว่า ป.โท อัตรา
๓๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
ไม่ต่ากว่า ป.โท อัตรา
๒๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
ไม่ต่ากว่า ป.ตรี อัตรา
๑๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน

๓๐ คน/๑ มื้อ/๑๐ ครั้ง
๓๐ คน/๒ มื้อ/๑๐ ครั้ง
๓๐ คน/๑๐ ครั้ง

๑๕๐,๐๐๐ ๕๐๐ บาท/คน/มื้อ/ครั้ง
๓๐,๐๐๐ ๕๐ บาท/คน/มื้อ/ครั้ง
๖๐,๐๐๐ ๒๐๐ บาท/คน/ครั้ง

๓ คน/๑๐ ครั้ง/๓ ชั่วโมง
๓ คน/๑๐ ครั้ง/๓ ชั่วโมง

๕๔,๐๐๐ ๖๐๐ บาท/คน/ครั้ง/ชั่วโมง
๑๐๘,๐๐๐ ๑,๒๐๐ บาท/คน/ครั้ง/ชั่วโมง

รายการ

ปริมาณเป้าหมาย

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการทางเศรษฐศาสตร์/
มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการบริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้ง
ร่างแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุน
และขับเคลื่อนการบริโภคที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับฟังความคิดเห็น
แลกเปลีย่ นข้อมูล และมุมมองที่เกีย่ วข้อง
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า
๘๐ คน
๒.๒.๑ ค่าอาหาร (จัดไม่ครบทุกมื้อ)
๒.๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
๒.๒.๓ ค่าเอกสารประกอบการประชุม
๒.๒.๔ ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน

๑ ครั้ง

๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดรับฟังความคิดเห็น
จากภาคประชาชนต่อร่างมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานขับเคลื่อนการบริโภคที่ยั่งยืน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ การสารวจ
ความคิดเห็นสาธารณะ (โพลสาธารณะ) เป็นต้น
พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว
๒.๓.๑ ค่าจัดทาสื่อออนไลน์
๒.๓.๒ ค่าสารวจความคิดเห็นสาธารณะ
(โพลสาธารณะ)
๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเผยแพร่สรุปผล
การศึกษามาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการ
จูงใจเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อน
การบริโภคที่ยั่งยืน จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า
๑๒๐ คน
๒.๔.๑ ค่าอาหาร (จัดไม่ครบทุกมื้อ)
๒.๔.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
๒.๔.๓ ค่าเอกสารประกอบการประชุม
๒.๔.๔ ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน
๒.๕ ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบ
และจัดทาอาร์ตเวิร์ก (Artwork) เกี่ยวกับ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจ

วงเงิน
(บาท)
๘๐,๒๐๐

คาชี้แจง
รายละเอียด

๘๐ คน/๑ มื้อ/๑ ครั้ง
๘๐ คน/๒ มื้อ/๑ ครั้ง
๘๐ คน/๑ ครั้ง

๔๐,๐๐๐ ๕๐๐ บาท/คน/มื้อ/ครั้ง
๘,๐๐๐ ๕๐ บาท/คน/มื้อ/ครั้ง
๑๖,๐๐๐ ๒๐๐ บาท/คน/ครั้ง

๓ คน/๑ ครั้ง/๓ ชั่วโมง
๓ คน/๑ ครั้ง/๓ ชั่วโมง

๕,๔๐๐ ๖๐๐ บาท/คน/ครั้ง/ชั่วโมง
๑๐,๘๐๐ ๑,๒๐๐ บาท/คน/ครั้ง/ชั่วโมง
๓๕๐,๐๐๐

เหมาจ่าย
เหมาจ่าย

๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

๑๑๒,๒๐๐

๑๒๐ คน/๑ มื้อ/๑ ครั้ง
๑๒๐ คน/๒ มื้อ/๑ ครั้ง
๑๒๐ คน/๑ ครั้ง

๖๐,๐๐๐ ๕๐๐ บาท/คน/มื้อ/ครั้ง
๑๒,๐๐๐ ๕๐ บาท/คน/มื้อ/ครั้ง
๒๔,๐๐๐ ๒๐๐ บาท/คน/ครั้ง

๓ คน/๑ ครั้ง/๓ ชั่วโมง
๓ คน/๑ ครั้ง/๓ ชั่วโมง

๕,๔๐๐ ๖๐๐ บาท/คน/ครั้ง/ชั่วโมง
๑๐,๘๐๐ ๑,๒๐๐ บาท/คน/ครั้ง/ชั่วโมง
๓๘๓,๐๐๐

รายการ

ปริมาณเป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนการ
บริโภคที่ยั่งยืน ได้แก่
๒.๕.๑ เอกสารเผยแพร่
๒.๕.๒ โรลอัพ
๒.๕.๓ อินโฟกราฟิค (Infographic)
๒.๕.๔ คลิปวีดีโอ
๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานการศึกษา
๒.๖.๑ รายงานขั้นต้น
๒.๖.๒ รายงานฉบับกลาง
๒.๖.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
๒.๖.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์
๒.๖.๕ รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
ฉบับภาษาไทย
๒.๗ ค่าแปลเอกสาร
๒.๘ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสานักงาน
๒.๙ ค่าติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์/โทรสาร
๒.๑๐ ค่าเบ็ดเตล็ด

๑ เรื่อง/๕๐๐ เล่ม
๑ ชุด
๓ ชุด
๓ เรื่อง/ความยาวไม่เกิน
๕ นาที
๑๕ เล่ม
๑๕ เล่ม
๑๕ เล่ม
๑๐๐ เล่ม
๑๐๐ เล่ม
เหมาจ่าย
เหมาจ่าย
เหมาจ่าย

รวมเป็นเงิน

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

วงเงิน
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๓,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๘๓,๕๐๐
๓,๗๕๐
๔,๕๐๐
๕,๒๕๐
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๔๗๕,๙๐๐

คาชี้แจง
รายละเอียด
๓๐๐ บาท/เล่ม
๒๐,๐๐๐ บาท/ชุด
๑๑,๐๐๐ บาท/ชุด
๖๐,๐๐๐ บาท
๒๕๐ บาท/เล่ม
๓๐๐ บาท/เล่ม
๓๕๐ บาท/เล่ม
๔๐๐ บาท/เล่ม
๓๐๐ บาท/เล่ม

