
แบบ บก.04 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างท่ีปรึกษา 

 
๑. ชื่อโครงการ จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒. หน่วยงานเจา้ของโครงการ  กองติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม  

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๓. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจััดสรร   ๒,๐๐๐,๐๐๐  บำท (สองล้านบาทถ้วน) 
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง) ณ  วันที่  ๒๑  กันยำยน ๒๕๖๔ 

เป็นเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บำท  (สองล้านบาทถ้วน) 
๕. คา่ตอบแทนบคุลากร  ๑,๓๗๔,๐๐๐  บำท 

๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา  กลุ่มวิชำชีพเฉพำะที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
กำรจัดกำรมลพิษ วิทยำศำสตร์ เศรษฐศำสตร์หรือสังคมศำสตร์ หรือสำขำอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 

๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก จำนวน ๕ คน และบุคลากรสนบัสนุน จำนวน ๒ คน 

๖. คา่วัสดุอุปกรณ ์ - 
๗. คาใช้จา่ยในการเดนิทางไปต่างประเทศั(ถ้ามี)    - 
๘. ค่าใช้จา่ยอัื่น ๆ ๖๒๖,๐๐๐ บาท 

๘.๑  ค่าจัดประชุมสัมมนา  ๑๓๘,๓๐๐ บำท 
๘.๒ ค่ำแปลเอกสำรไทย-อังกฤษ  ๙,๐๐๐ บำท  
๘.๓ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ๒๒๓,๐๐๐ บำท 
๘.๔ ค่าจัดทำเอกสารรายงาน ๒๕๑,๐๐๐ บำท 
๘.๕ ค่าวัสด ุ  ๔,๗๐๐ บำท 

๙. รายชัื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) 
๙.๑  นำยฉัตรชัย   อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำรพิเศษ 
๙.๒ นำงสำวศิริวรรณ  ลำภทับทิมทอง นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
๙.๓ นำยเฉลิมวุฒิ  อุตโน   เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 

๑๐. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
๑๐.๑ หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๕๖ เรื่อง 

หลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ  
๑๐.๒ หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ เรื่อง แนวทำงกำรใช้

อัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำไทยอัตรำใหม่ 
๑๐.๓ หลักเกณฑ์ อัตรำค่ำใช้จ่ำย และแนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยในลักษณะ

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
๑๐.๔ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   



รายละเอียดคา่ใชจ้่าย 
การจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม/หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) 
๑. งบบุคลากร  

 
1 คน / 7 เดือน 

๑,๓๗๔,๐๐๐ 
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก ๑,๐๕๔,๐๐๐ 

- หัวหน้ำโครงกำร ๑ คน /๔.๕ เดอืน ๒๗๐,๐๐๐ 
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ๑ คน /๓.๕ เดือน ๑๙๖,๐๐๐ 
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ ๑ คน /๓.๕ เดือน ๑๙๖,๐๐๐ 
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์ ๑ คน /๓.๕ เดือน ๑๙๖,๐๐๐ 
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐศำสตร์/หรือสังคมศำสตร์ ๑ คน /๓.๕ เดือน ๑๙๖,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน  ๓๒๐,๐๐๐ 
- ผู้ช่วยนักวิจัย (ปริญญำตรีหรือปริญญำโท) ๑ คน /๘ เดือน ๑๖๐,๐๐๐ 
- เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิชำกำร (ปริญญำตรีหรือปริญญำโท) ๑ คน /๘ เดือน ๑๖๐,๐๐๐ 

๒. งบดำเนินงาน  ๖๒๖,๐๐๐ 
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  ๑๓๘,๓๐๐ 

- ค่ำอำหำร ๑ ครั้ง/ ๑๕๐ คน ๙๐,๐๐๐ 
- ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ๑ ครั้ง/ ๑๕๐ คน ๗,๕๐๐ 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ๑๐,๘๐๐ 

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ๑ ครั้ง/๒ คน/คนละ ๓ ชม. ๓,๖๐๐ 

ภาคเอกชน ๑ ครั้ง/๒ คน/คนละ ๓ ชม. ๗,๒๐๐ 
- ค่ำเช่ำห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์  ๓๐,๐๐๐ 

๒.๒ ค่าแปลเอกสารไทย-อังกฤษ  ๓๐ หน้ำ  ๙,๐๐๐ 
๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ั 
 
 
 

 ๒๒๓,๐๐๐ 
- ค่ำออกแบบและจัดท ำคลิปวิดิโอสั้น น ำเสนอสำระส ำคัญใน

รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑๔๕,๐๐๐ 

- ค่ำออกแบบและจัดท ำ Infographic สรุปข้อมูลในภำพรวม
ของกำรศึกษำและเนื้อหำในรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๑๐ สำขำ 

 ๗๘,๐๐๐ 

๒.๔ ค่าจัดทำเอกสารรายงาน  ๒๕๑,๐๐๐ 
๒.๕ ค่าวัสดุั(วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ สาธารณูปโภค) เหมาจ่าย ๔,๗๐๐ 

รวมท ั้งส้ิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 


