
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้าน 
ห้าแสนบาทถ้วน) 

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร  2,๕65,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ตารางท่ี ๑) 
 ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิจัยและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (เชี่ยวชาญการศึกษาด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์  
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ด้านการติดตาม/การประเมินความคุ้มค่า ด้านคอมพิวเตอร์/ระบบ
ฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ  
๕ - ๑๐ ป)ี 
 ๕.๒ คุณสมบัตบิุคลากร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป (ตารางท่ี ๒)  
 ๕.๓ จ านวนบุคลากร (หลัก) ๗ คน (สนับสนุน) ๓ คน 

๖. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ๔82,600บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) (ตารางท่ี ๓)  

๗. คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  1,452,400 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ตารางท่ี ๔) 

๘. รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  
 ๘.๑ นายกิตติศักดิ์  พฤกษ์กานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ    
 ๘.๒ นายโฆสิต ชโูต   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  
 ๘.๓ นางกัญญาวีณ์ ล่ าสัน   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 ๘.๔ นางฤทัยรัตน์ ราชมณี   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 ๘.๕ นางสาวศศิวิมล ส าเนียงวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

๙. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๙.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
  ๙.๒ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๕๖ 
     ๙.๓ คู่มือการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง   

 ๙.4 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 1203 ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา  
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ตารางท่ี ๑ แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 

รายการ จ านวน ราคากลาง 
(คน/เดือน/บาท) 

Man-Months วงเงิน (บาท) 

๑. บุคลากรหลัก     
๑.๑ ผู้จัดการโครงการ 1  60,000  7  420,000  
๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญดา้นการเงิน/

เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง  
1  80,000  4  320,000  

๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต/ิสิ่งแวดล้อม  
หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

1  60,000  4  240,000  

๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญดา้นการตดิตาม 
และการประเมินผล หรือท่ีเกีย่วข้อง 

1  60,000  4  240,000  

๑.๕ ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์/ 
ระบบฐานข้อมลู/เทคโนโลยีสารสนเทศ  
หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

1  60,000  7  420,000  

๑.๖ นักเขียนโปรแกรม (Programmer) ๒ 40,000 5 400,000 
2. บุคลากรสนับสนุน     

๒.๑ ผู้ประสานงานโครงการ 3  25,000  7 525,000 
รวมเป็นเงิน (บาท) 2,565,000 

 
ตารางท่ี ๒ คุณสมบัติท่ีปรึกษา 

รายการ จ านวน 
(คน) 

ระดับ
การศึกษา 

 

ประสบการณ์/ 
ความเชี่ยวชาญ/ 

ความช านาญการ (ปี) 

อัตราจ้าง 
(บาท/คน/

เดือน) 

หมายเหตุ 

๑. บุคลากรหลัก     การก าหนดอัตราจ้าง
อยู่ในขอบเขตราคา

อ้างอิงหนังสือ
กระทรวงการคลัง 
ด่วนท่ีสุด ที่ กค 
0907/12725  

ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 
2556 เรื่อง

หลักเกณฑ์ราคา
กลางจ้างที่ปรึกษา 

๑.๑ ผู้จัดการโครงการ 1 ป.โท ข้ึนไป มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการ
ประเภทเดียวกันกับโครงการนี้
และมีความเช่ียวชาญในสาขา 
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 60,000  

๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร ์
หรือท่ีเกี่ยวข้อง  

1 ป.โท ข้ึนไป มีความเช่ียวชาญด้านการเงิน/
เศรษฐศาสตรห์รือท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 80,000  

๑.3 ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง 

1 ป.โท ข้ึนไป มีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง  

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 60,000  

๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการตดิตามและ 
การประเมินผล หรือที่เกี่ยวข้อง 

1 ป.โท ข้ึนไป มีความเช่ียวชาญด้านการ
ติดตามและการประเมินผล

หรือท่ีเกี่ยวข้อง  
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 60,000  

๑.๕ ผู้เช่ียวชาญ 
ด้านคอมพิวเตอร์/ ระบบ
ฐานข้อมูล/เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือท่ีเกีย่วข้อง 

1 ป.โท ขึ้นไป ความเชี่ยวชาญ 
ด้านคอมพิวเตอร์/  

ระบบฐานข้อมลู/เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือท่ีเกีย่วข้อง  

ไม่น้อยกว่า 5 ป ี

 60,000  
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รายการ จ านวน 
(คน) 

ระดับ
การศึกษา 

 

ประสบการณ์/ 
ความเชี่ยวชาญ/ 

ความช านาญการ (ปี) 

อัตราจ้าง 
(บาท/คน/

เดือน) 

หมายเหตุ 

๑.๖ นักเขียนโปรแกรม 
(Programmer) 

2 ป.โท ข้ึนไป ความเชี่ยวชาญ 
ด้านคอมพิวเตอร์/  

ระบบฐานข้อมลู/เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือท่ีเกีย่วข้อง  

ไม่น้อยกว่า 5 ป ี

40,000 

๒. บุคลากรสนับสนุน     
    ๒.๑ ผู้ประสานงานโครงการ 3 ป.โท ข้ึนไป มีคุณวุฒิด้านการเงิน/

เศรษฐศาสตร/์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม/การติดตามและ
ประเมินผล/คอมพิวเตอร/์ 
ระบบฐานข้อมลู/เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ป ี

25,000 

รวมเป็นเงิน (บาท) 2,๕65,000  
 
ตารางท่ี ๓ รายละเอียดค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

รายการ จ านวน วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑. ค่าจัดพิมพ์และจัดท าเอกสารคู่มือ รายงาน
การศึกษา และ USB flash drive และการพัฒนา
โปรแกรมฯ 

๑.๑ รายงานขั้นต้น 
๑.๒ รายงานฉบับกลาง 
๑.๓ ร่างรายงานฉบับสมบรูณ ์
๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ ์
๑.๕ รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร  

ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
๑.๖ USB flash drive 
๑.๗ คูม่ือการประเมินความคุ้มค่า 

การปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
(ฉบับปรับปรุง) และการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฯ (ฉบับผู้ใช้งานระบบ) 

๑.๘ คูม่ือการประเมินความคุ้มค่า 
การปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
(ฉบับปรับปรุง) และการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฯ (ฉบับผู้ดูแลระบบ) 

๑.๙ รายงานการประเมินความคุ้มค่าฯ ปี ๒566 
๑.๑๐ เอกสารเกีย่วกับเทคโนโลยทีี่ใช้ในการ

พัฒนา และรายละเอียดเชิงเทคนคิต่าง ๆ  
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ 

๑.๑๑ ค่าซอฟต์แวร์ (Software) 

 
 
 

๑๐ เล่ม 
๑๐ เล่ม 
๑๐ เล่ม 
๑๐ เล่ม 
๕๐ เล่ม 

 
๕ ชุด 

๒๒๐ เล่ม 
 
 
 

๒๘ เล่ม 
 

 
 

2๐ เล่ม 
2 เลม่  

 
 

๑ ชุด 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑,0๐๐ 
2,0๐๐ 
๓,5๐๐ 
4,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑,5๐๐ 
๑๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

14,๐00 
 

 
 

๘,๐๐๐ 
1,000 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
     

 
 
 

๑๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม 
200 บาท x ๑๐ เล่ม  
๓50 บาท x ๑๐ เล่ม 
4๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม 
๓๐๐ บาท x ๕๐ เล่ม 

 
300 บาท x ๕ ชุด 

๕๐๐ บาท x ๒๒๐ เล่ม 
 
 

 
๕๐๐ บาท x 28 เล่ม 

 
 

 
๔๐๐ บาท x 2๐ เล่ม 
๕๐๐ บาท x 2 เลม่ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ x ๑ ชุด 
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รายการ จ านวน วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๒. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร/
ติดต่อประสานงาน และอุปกรณ์ส านักงาน 

7 เดือน 122,๖๐๐ เหมาจ่าย 

รวมเป็นเงิน ๔82,600 (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
 
ตารางท่ี ๔ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอ่ืน  

รายการ จ านวน วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑. ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าท่ีพักใน
การตรวจติดตาม/รวบรวมข้อมูล 

 998,400  

1.1 ค่าเช่ารถ (พร้อมคนขับรถ) 
1.2 ค่าน้ ามันรถตู ้
1.3 ค่าน้ ามันยานพาหนะ สสภ.  
1.4 ค่าเครื่องบิน (ขาไป-ขากลับ) 
1.5 ค่าที่พัก 
1.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 

๔ วัน /๖ ครั้ง 
๔ วัน /๖ ครั้ง 
๒ วัน /๖ ครั้ง 

1๐ คน /๖ ครั้ง 
๑4 คน /6 ครั้ง 
๒๐ คน /6 ครั้ง 

144,000 
108,000 
14,400 

๓๐0,๐๐๐ 
3๐๒,๔๐๐ 
129,600 

 

๒,๐๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๔ วัน x ๓ คัน 
1,500 บาท x ๖ ครั้ง x ๔ วัน x ๓ คัน 
1,200 บาท x ๖ ครั้ง x 2 วัน x ๑ คัน 
5,๐๐๐ บาท x 6 ครั้ง x 10 คน 
๑,๒๐๐ บาท x 6 ครั้ง x ๓ คืน x 1๔ คน 
๒๗๐ บาท  x ๖ ครั้ง x ๔ วัน x ๒๐ คน 
(ค านวณร่วมกับการปฏิบตัิงานของ
เจ้าของโครงการ/ ทสจ. /สสภ. / 
คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ไดร้ับเงินสนบัสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม) 

๒. ค่าจัดประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม  454,000  
๒.๑ ค่าอาหารว่าง (๒ มื้อ) /เครื่องดื่ม/

อาหารกลางวัน 
 
 
 

 
2.2 ค่าเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการ

ประชุม/ฝึกอบรม 
2.3 ค่าอาคารสถานท่ี/อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ ์

240 คน 
(6 ครั้ง/40 คน) 

๑๖๐ คน 
(ประชุม ๒ ครั้ง) 

๘๐ คน 
(อบรม ๒ ครั้ง) 

480 ชุด 
 

๑0 ครั้ง 

144,000 
 

96,000 
 

48,000 
  
96,000 

 
70,000 

600 บาท x 240 คน 
 

600 บาท x ๑60 คน 
 

600 บาท x ๘๐ คน 
 

200 บาท x 480 ชุด 
 

๗,๐๐๐ บาท x ๑๐ ครั้ง 

รวมเป็นเงิน 1,452,400 (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 


