-๑ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางที่ปรึกษา
๑. ชื่อโครงการ/หนวยงานเจาของโครงการ
โครงการการศึกษาความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาดานการจัดการสารปรอท/กรมควบคุมมลพิษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๓,๐๒๘,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เปนเงิน ๓,๐๒๘,๐๐๐ บาท
๔. คาตอบแทนบุคลากร ๒,๑๕๕,๐๐๐ บาท
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา
๑) กลุมงานวิชาชีพทั่วไป
๒) กลุมวิชาชีพเฉพาะ

ผูจัดการโครงการ ผูประสานงานโครงการ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม ผูเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานสังคมศาสตร นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการเศรษฐศาสตรและสังคม

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
ลําดับ

ประเภท

คุณสมบัตทิ ี่ปรึกษา

จํานวน

จํานวนเงิน

คน – เดือน (บาท/เดือน)
กลุมงานวิชาชีพทั่วไป
๑

ผูจัดการโครงการ

๒

ผูประสานงานโครงการ

จบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางดาน
สิ่งแวดลอม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และมี
ประสบการณการทํางานดานการบริหารงาน
โครงการ ไมต่ํากวา ๗ ป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมี
ประสบการณการทํางานดานการประสานงาน
โครงการ ไมต่ํากวา ๓ ป

๘

๖๐,๐๐๐

๘

๑๔,๕๐๐

-๒ลําดับ

ประเภท

คุณสมบัตทิ ี่ปรึกษา

จํานวน

จํานวนเงิน

คน – เดือน (บาท/เดือน)
กลุมวิชาชีพเฉพาะ
๓ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
สิ่งแวดลอม

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางดาน
กฎหมาย และมีประสบการณการทํางานดาน
กฎหมายสิ่งแวดลอม ไมต่ํากวา ๑๐ ป
ผูเชีย่ วชาญดานการจัดการ
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม และมีประสบการณการทํางาน
สิ่งแวดลอม
ดานสิ่งแวดลอม ไมต่ํากวา ๗ ป
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดาน
เศรษฐศาสตร และมีประสบการณดาน
เศรษฐศาสตรหรือเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
ไมต่ํากวา ๗ ป
ผูเชี่ยวชาญดานสังคมศาสตร จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดาน
สังคมศาสตร และมีประสบการณการทํางาน
ดานสังคมศาสตร ไมต่ํากวา ๗ ป

๖

๕๕,๐๐๐

๖

๕๕,๐๐๐

๕

๕๐,๐๐๐

๕

๕๐,๐๐๐

๗

นักวิชาการสิ่งแวดลอม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม และมีประสบการณการทํางาน
ดานสิ่งแวดลอม ไมต่ํากวา ๓ ป

๗

๑๙,๐๐๐

๘

นักวิชาการเศรษฐศาสตรและ
สังคม

๗

๑๙,๐๐๐

๙

นักวิชาการสาธารณสุข

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดาน
เศรษฐศาสตรหรือ สังคมศาสตร และมี
ประสบการณการทํางานดานเศรษฐกิจและสังคม
ไมต่ํากวา ๓ ป
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดาน
สาธารณสุขหรืออาชีวอนามัย และมีประสบการณ
การทํางานดานสาธารณสุขหรืออาชีวอนามัย
ไมต่ํากวา ๓ ป

๗

๑๙,๐๐๐

๔

๕

๖

-๓๔.๒ จํานวนที่ปรึกษา ใหระบุจํานวนเฉพาะบุคลากรหลัก
๕. คาวัสดุอุปกรณ รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

.

๔

. คน

๑๐๑,๑๕๐ บาท

รายการ
๕.๑ คาวัสดุสํานักงาน (๕ เดือน)
๕.๒ คาจัดทําเอกสารรายงานตางๆ
- รายงานตางๆ ๒๔๕ เลม
- คา DVD ๑๐ แผน

หนวย
เดือน

บาท/หนวย
๓,๐๐๐

จํานวนเงิน (บาท)
๑๕,๐๐๐

เลม
แผน

๓๕๐
๔๐

๘๕,๗๕๐
๔๐๐

๖. คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ (ถามี) ..........-.......... บาท
๗. คาใชจา ยอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นเปนเงิน ๗๗,๑๘๕๐ บาท
รายการ

หนวย

บาท/หนวย

๗.๑ การจัดประชุม/สัมมนา (๕ ครั้ง)
๗.๒ คาใชจายสาธารณูปโภค
- คาโทรศัพท/ โทรสาร (๖ เดือน)
- คาไปรษณีย (๖ เดือน)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง (๘ เดือน)

ครั้ง

จํานวน
เงิน (บาท)
๑๔๘,๙๒๐ ๗๔๔,๖๐๐

เดือน
เดือน
เดือน

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๑๕๖.๒๕

๑๒,๐๐๐
๖๐๐๐
๙,๒๕๐

๘. รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
๑. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
๒. นางสาวชลาลัย รุงเรือง
๙. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
๙.๑ คูมือหลักเกณฑ แนวทาง และขอบเขต การพิจารณางบประมาณรายการคาจางที่ปรึกษา ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงบประมาณ
๙.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๙.๓ ขอตกลงในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมควบคุมมลพิษ

