
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลส าเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   ๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

เป็นเงิน    ๓,๐๐๐,๐๐๐    บาท  (สามล้านบาทถ้วน) 
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร    ๗๕๐,๐๐๐   บาท  (ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑) 

 
ตารางที ่๑  รายละเอียดค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 
 

รายการที่ปรึกษา จ านวน 
(คน) 

ราคากลาง 
(คน/เดือน/บาท) 

Man-Months วงเงิน (บาท) 

๑. บุคลากรหลัก ๓    
   ๑.๑ หัวหน้าโครงการ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๓๐๐,๐๐๐ 
   ๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ 

   ๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญดา้นการมีส่วน
ร่วม/หรือด้านสังคมศาสตร์ 

๑ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ 

๒. บุคลากรสนับสนุน ๒    
   ๒.๑ ผู้ช่วยนักวิจัย  ๑ ๑๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐ 
   ๒.๒ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
วิชาการ  

๑ ๑๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐ 

รวม ๗๕๐,๐๐๐ 
 
๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม หรือสังคมศาสตร์หรือ สาขาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา    

๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา คุณสมบัติที่ปรึกษารายละเอียดในตารางที่ ๒      
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๓ 
๓ 

 



๒ 
ตารางที่ ๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา 

ประเภททีป่รกึษา จ านวน 
(คน) 

ระดับการศกึษา ประสบ- 
การณ์ 
(ปี) 

ราคากลาง 
คน/เดือน 
(บาท) 

Man-
Months 

วงเงิน
ทั้งหมด 
(บาท) 

คุณสมบตัพิิเศษ/
สาขาความเชี่ยวชาญ 

๑. บุคลากรหลัก 
   ๑.๑ หัวหน้าโครงการ ๑ ปริญญาโทขึ้นไป ๕-๑๐ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๓๐๐,๐๐๐ มีประสบการณ์ในการ

เปน็หัวหน้าโครงการ
ประเภทเดียวกันกับ
โครงการน้ีไม่ต่ ากว่า  
๕ ปีขึ้นไป 

   ๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑ ปริญญาโทขึ้นไป ๕-๑๐ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ มีคุณวุฒิทางด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ป่าไม้ น้ า และ
มลพิษ หรือมี
ประสบการณ์การ
ท างานในด้านดังกล่าว 
ไม่ต่ ากว่า  
๕ ปีขึ้นไป 

   ๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
มีส่วนร่วม/หรือด้าน
สังคมศาสตร์ 

๑ ปริญญาโทขึ้นไป ๕-๑๐ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ มีคุณวุฒิด้านการมี
ส่วนร่วมหรือ
สังคมศาสตร์ 
มีประสบการณ์การ
ท างานในด้านดังกล่าว 
ไม่ต่ ากว่า ๕ ปีขึ้นไป 

๒. บุคลากรสนับสนุน 
   ๒.๑ นักวิจัย/ผู้ช่วย
นักวิจัย 

๑ ปริญญาตรีขึ้นไป ๑-๒ ๑๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐ มีคุณวุฒิด้าน
วิทยาศาสตร์สาชา
สิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องและ 
มีประสบการณ์ท างาน
ด้านดังกล่าว  
ไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 

   ๒.๒ เจ้าหน้าท่ี
ประสานงานวิชาการ  

๑ ปริญญาตรีขึ้นไป ๑-๒ ๑๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐ มีคุณวุฒิด้าน
วิทยาศาสตร์สาขา
สิ่งแวดล้อม หรือ อื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องและมี
ประสบการณ์ท างาน
ด้านดังกล่าว  
ไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 

๕.๓ จ านวนบุคลากร     ๕    คน 
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์    ๓๕,๐๐๐    บาท (ดังรายละเอียดตารางที่ ๓) 
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)    - ไม่มี -    บาท 
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น   ๒,๒๑๕,๐๐๐    บาท (ดังรายละเอียดตารางที่ ๔) 



๓ 
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตของงาน (TOR)  
 ๘.๑. นายโฆสิต  ชูโต    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ    

๘.๒ นางสาวสุวรรณา  จันทรไพฑูรย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ   
๘.๓ นางกัญญาวีณ์  ล่ าสัน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ   
๘.๔ นางสาวนุตรีย์  กลิ่นสอน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ   
๘.๕ นางสาววรรณนิภา  บุญมา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ     

๑๐. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา  
และคู่มือการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังhttp://www.consultant.pdmo.go.th/ 
files/th/Hiring%20a%20consultant%20(manual).pdf 

 
ตารางที่ ๓ รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์  

รายการ จ านวน วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑) ค่าจัดท ารายงานการศึกษา 
    ๑.๑ ค่าจัดท าเอกสารรายงานขั้นต้น  
          (Inception  Report) 
    ๑.๒ ค่าจัดรายงานฉบบักลาง  
          (Interim Report) 
    ๑.๓ ค่าจัดท าร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์           
          (Draft Final Report) 
    ๑.๔ ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  
          (Final Report) 

๔๐ ชุด 
๑๐ ชุด 

 
๑๐ ชุด 

 
๑๐ ชุด 

 
๑๐ ชุด 

๒๐,๐๐๐  
- เล่มละ ๕๐๐ บาท X ๑๐ ชุด  
 
- เล่มละ ๕๐๐ บาท X ๑๐ ชุด 
 
- เล่มละ ๕๐๐ บาท X ๑๐ ชุด 
 
- เล่มละ ๕๐๐ บาท X ๑๐ ชุด 
 

๒) ค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดสุ านักงานและวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

 ๑๐,๐๐๐ เหมาจ่าย 

๓) ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ 
โทรสาร และค่าจัดส่งไปรณีย์ ฯลฯ 

 ๕,๐๐๐ เหมาจ่าย 

รวม ๓๕,๐๐๐  
 



๔ 
ตารางที่ ๔ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

รายการ จ านวน วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑) งบการศึกษาเพื่อถอดองค์ความรู้ 
บทเรียน นวัตกรรม และผลส าเร็จ  ๒,๐๕๕,๐๐๐   

- ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
สถานการณป์ัญหา และแนวทางการ
ให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม  ๑๐,๐๐๐ เหมาจ่าย 
- ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์
ผลส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค ที่ผา่นมา  ๑๐,๐๐๐ เหมาจ่าย 
- คัดเลือกโครงการที่มีผลการ
ด าเนินงานโดดเด่นและประสบ
ผลส าเร็จ 

  
 

๑๐,๐๐๐ เหมาจ่าย 
- ศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์องค์
ความรู้บทเรียน นวัตกรรม และ
ผลส าเร็จ 

 
 

๓๕ โครงการ 

 
 

๑,๒๒๕,๐๐๐ 

 
 

๓๕,๐๐๐ บาทต่อเร่ือง 
- สังเคราะห์และถอดองค์ความรู ้
บทเรียน นวัตกรรม และผลส าเร็จ
ของโครงการ 

 
 

๓๕ โครงการ 

 
 

๗๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ บาทต่อเร่ือง 
- เรียบเรียง ออกแบบรูปเล่ม และ
จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ บทเรียน 
นวัตกรรม และผลส าเร็จของ
โครงการ 

 
 
 

๑,๐๐๐ เล่ม 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ บาทต่อเล่ม 
๒) งบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ๑๖๐,๐๐๐  

  - วีดิทัศน์ ความยาวไม่น้อยกวา่  
๓ นาท ี

  - Infographic ในประเด็นการ
น าเสนอทีส่ าคัญ เชน่ นวตักรรมที่
เกิดจากการจัดการขยะที่ต้นทาง 
กระบวนการในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในรายสาขา
ต่างๆ เปน็ต้น 

๒ เร่ือง 
 

๒ เร่ือง 
 

๑๕๘,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

๗๙,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง 
 

๑,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง 

รวม ๒,๒๑๕,๐๐๐  
 


