
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    ๔,๕๐๐,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   วันที่  ๒๕  ตุลาคม 256๔ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,000 บาท  

(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร           ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ตารางท่ี 1) 

๔.๑ ประเภทท่ีปรึกษา กล ุ ่ มว ิ ชาช ีพ เฉพาะ (ด ้ านการ เง ิน / เศรษฐศาสตร ์  ด ้ านการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการตรวจติดตาม 
ด้านการประเมินความคุ้มค่า ที่เคยมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน) 

    ๔.๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไทยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป (ตารางที่ ๒) 
๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๕ คน บุคลากรสนับสนุน ๓ คน  

 
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์        ๖๔๖,๒๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทสองร้อยบาทถ้วน) (ตารางท่ี ๓) 
 
๖. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ๑,๔๗๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ตารางท่ี ๔ ) 
 
7. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) 

7.๑ นายกิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 
7.2 นางรพีพร  ขันโอฬาร  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 
7.3 นางสาวสุวรรณา  จันทรไพฑูรย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 
๗.๔ นางสาวนุตรีย์  กลิ่นสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 
๗.๕ นางจริยา  สงวนญาต ิ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

 
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๑) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลง
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 

แบบ บก ๐4 

 



-2- 
 

 
 ตารางท่ี ๑ แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 
 

รายการที่ปรึกษา จำนวน 
(คน) 

ราคากลาง 
(คน/เดือน/บาท) 

Man-
Months 

วงเงิน (บาท) 

1. บุคลากรหลัก    ๑,๗๘๐,๐๐๐ 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๘ ๔๘๐,๐๐๐ 
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์

หรือที่เกี่ยวข้อง 
๑ ๘๐,๐๐๐ ๕ ๔๐๐,๐๐๐ 

๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง 

๑ ๖๐,๐๐๐ ๕ ๓๐๐,๐๐๐ 

๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจติดตาม การ
ประเมินความคุ้มค่า หรือที่เกี่ยวข้อง 

๑ ๖๐,๐๐๐ ๕ ๓๐๐,๐๐๐ 

๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์/ e-learning 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

๑ ๖๐,๐๐๐ ๕ ๓๐๐,๐๐๐ 

2. บุคลากรสนับสนุน    ๖๐๐,๐๐๐ 
2.๑ ผู้ชว่ยวิจัย/ผู้ประสานงานโครงการ ๓ ๒๕,๐๐๐ ๘ ๖๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒,๓๘๐,๐๐๐ 
 
ตารางท่ี ๒ คุณสมบัติท่ีปรึกษา 
 

รายการที่ปรึกษา จำนวน 
(คน) 

ระดับ
การศึกษา 

ประสบการณ์/ 
ความเชี่ยวชาญ/ 
ความชำนาญการ 

อัตราจ้าง 
(บาท/คน/

เดือน) 

หมายเหตุ 

1. บุคลากรหลัก      
๑.๑ ผู้จัดการ

โครงการ 
 

๑ ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

มีประสบการณ์การเป็น
ผ ู ้ จ ั ด ก า ร ป ร ะ เ ภ ท
เดียวกัน กับโครงการนี้
และมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า ๑๕ ปี 

๖๐,๐๐๐ การกำหนดอัตรา
จ้างอยู่ในขอบเขต
ราคาอ้างอิงหนังสือ
กระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 
๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ 
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ราคา
กลางจ้างที่ปรึกษา 

1.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเงิน/เศรษฐศาสตร์ 

๑ ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

มีความเชี่ยวชาญด้าน
การเงิน/เศรษฐศาสตร์
หรือที่เก่ียวข้อง ไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี 

๘๐,๐๐๐ 
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รายการที่ปรึกษา จำนวน 
(คน) 

ระดับ
การศึกษา 

ประสบการณ์/ 
ความเชี่ยวชาญ/ 
ความชำนาญการ 

อัตราจ้าง 
(บาท/คน/

เดือน) 

หมายเหตุ 

1.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม 

๑ ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

มีความเชี่ยวชาญด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

๖๐,๐๐๐ 

๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตรวจติดตาม การ
ประเมินความคุ้มค่า 
หรือที่เก่ียวข้อง 

๑ ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

มีความเชี่ยวชาญด้าน
การตรวจติดตาม การ
ประเมินความคุ้มค่า 
หรือที่เก่ียวข้อง ไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี 

๖๐,๐๐๐ 

๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์/ e-learning 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือที่เก่ียวข้อง 

๑ ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

มีความเชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 
๑๐ ปี 

๖๐,๐๐๐  

2. บุคลากรสนับสนุน      
2.๑ ผู้ประสานงาน

โครงการ 
๓ ปริญญาตรี

ขึ้นไป 
มีคุณวุฒิด้านการเงิน/
เศรษฐศาสตร์/
คอมพิวเตอร์หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง  

๒๕,๐๐๐  

                                       รวมเป็นเงิน     ๒,๓๘๐,๐๐๐   บาท 
 
ตารางท่ี ๓ รายละเอียดค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
 

รายการ จำนวน วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑. ค่าจัดพิมพ์และจัดทำเอกสารคู่มือ 
รายงานการศึกษา และUSB flash 
drive และการพัฒนาสื่อ/เนื้อหา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๓๙๐,๖๐๐  

๑.๑ รายงานขั้นต้น 
๑.๒ รายงานฉบับกลาง 
๑.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
๑.๕ รายงานสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
๑.๖ USB flash drive 

๑๐ เล่ม 
๑๐ เล่ม 
๑๐ เล่ม 
๑๐ เล่ม 
๕๐ เล่ม 

 
๕ ชุด 

๖๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

๖๐ บาท x ๑๐ เล่ม 
๑๕๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๓๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๕๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม 
๓๐๐ บาท x ๕๐ เล่ม 
 
๒๐๐ บาท x ๕ ชุด 
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รายการ จำนวน วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑.๗ คู่มือแนวทางการประเมินความ

คุ้มค่า 
๑.๘ รายงานการประเมินความคุ้มค่า 
๑.๙ สื่อ/เนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๕๐ เล่ม 
 

๑๐ เล่ม 
๑ ชุด 

๖๐,๐๐๐ 
 

๔,๕๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๔๐๐ บาท x ๑๕๐ เล่ม 
 
๔๕๐ บาท x ๑๐ เล่ม 
๓๐๐,๐๐๐ x ๑ ชุด 

๒. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การ
สื่อสาร/ติดต่อประสานงาน และอุปกรณ์
สำนักงาน 

 

๘ เดือน 
 
 
 

๒๕๕,๖๐๐ เหมาจ่าย    

                                      รวมเป็นเงิน ๖๔๖,๒๐๐ 
 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

รายการ จำนวน วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และ
ค่าท่ีพักในการตรวจติดตาม/
รวบรวมข้อมูล 

๘ พ้ืนที่ ๙๙๘,๐๐๐  

๑.๑ ค่าเช่ารถ (พร้อม
คนขับรถ) 

๑.๒ ค่าน้ำมันรถตู้ 
      ค่าน้ำมันยานพาหนะ สสภ.  
๑.๓ ค่าเครื่องบิน (ขาไป-ขากลับ) 
๑.๔ ค่าท่ีพัก 
๑.๕ ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 

๓ วัน /๘ เที่ยว 
 

๓ วัน /๘ เที่ยว 
๑ คัน /๘ เที่ยว 
๘ คน /๘ เที่ยว 

๑๕ คน /๘ เที่ยว 
๒๐ คน /๘ เที่ยว 

๑๔๔,๔๐๐ 
 

๑๐๘,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๓๒๐,๐๐๐ 
๒๘๘,๐๐๐ 
๑๒๙,๖๐๐ 

 

๒,๐๐๐ บาท x ๒๔ วัน x ๓ คัน 
 
๑,๕๐๐ บาท x ๒๔ วัน x ๓ คัน 
๑,๐๐๐ บาท x ๘ เที่ยว x ๑ คัน 
๕,๐๐๐ บาท x ๘ เที่ยว x ๘ คน 
๑,๒๐๐ บาท x ๘ เที่ยว x ๒ คืน x ๑๕ คน 
๒๗๐ บาท x ๘ เที่ยว x ๓ วัน x ๒๐ คน 
(คำนวณร่วมกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าของโครงการ/ ทสจ. /สสภ. / 
คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม) 

๒. ค่าจัดประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม  ๒๒๕,๘๐๐  
๒.๑ ค่าอาหารว่าง (๒ มื้อ) /

เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน 
 
 
 
 

๒๔๐ คน 
(๘ พ้ืนที่/๓๐ คน) 

๑๕๐ คน 
(ประชุม ๒ ครั้ง) 

๑๕๐ คน 
(อบรม ๓ ครั้ง) 

๕๒,๘๐๐ 
 

๓๓,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
  

๒๒๐ บาท x ๒๔๐ คน 
 

๒๒๐ บาท x ๑๕๐ คน 
 

๕๐๐ บาท x ๑๕๐ คน 
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รายการ จำนวน วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๒.๒.๒ ค่าอาคารสถานที่/อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

๑๓ ครั้ง ๖๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ บาท x ๑๓ ครั้ง 

๓. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และซอฟแวร์ สำหรับการใช้งาน 
และบำรุงรักษาระบบ e-learning 
เป็นเวลา ๑ ป ี

๑ ชุด ๒๕๐,๐๐๐ ตามข้อเสนอทางเทคนิค 

รวม ๑,๔๗๓,๘๐๐ 
 
 
 
 
 
 


