แบบ บก. ๐๔
0ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑.

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

๒.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓.

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔.

วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕.

ค่าตอบแทนบุคลากร

๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔,๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา
กลุ่มวิชาชีพบริการวิจัย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การผังเมือง สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสถิติ เป็นต้น
๕.๒ คุณสมบัตขิ องที่ปรึกษา
๕.๒.๑ หัวหน้าโครงการ ๑ คน มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงาน และบริหารจัดการ ตลอดจน
อานวยการการด าเนิ น โครงการให้ ส าเร็ จลุ ล่ ว งตามวัตถุป ระสงค์ ขอบเขต เป้าหมายและ
ระยะเวลาของโครงการที่กาหนดไว้ มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโทขึ้นไป (ระยะเวลา
ทางานอย่างน้อย ๕ เดือน)
๕.๒.๒ บุคลากรหลัก ควรประกอบด้วย
๑) ผู้เชี่ยวชาญด้าน การผังเมือง สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สถิติและอื่น ๆ
จ านวน ๘ คน ซึ่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญเหล่ า นี้ ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ความช านาญและ
ประสบการณ์ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ลึ ก แต่ ล ะด้ า น ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารศึ ก ษาที่
เหมาะสม และสามารถให้คาปรึกษาแก่คณะนักวิจัยได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของ
โครงการ (ระยะเวลาทางานอย่างน้อย ๔ เดือน)
๒) นักวิจัย ที่มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโทขึ้นไป จานวน ๓ คน (ระยะเวลาทางาน
อย่างน้อย ๔ เดือน)
๕.๒.๓ บุคลากรสนับสนุน ควรประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยนักวิจัย มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีขึ้นไป จานวน ๒ คน (ระยะเวลาทางาน
อย่างน้อย ๙ เดือน)
๒) เลขานุการโครงการฯ มาปฏิบัติหน้าที่ที่กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (กพม.) ตลอดระยะ
สั ญญาจ้ าง เพื่ อท าหน้ าที่ ประสานงานระหว่ าง สศช. กั บที่ ปรึ กษาและสนั บสนุ นการด าเนิ น
โครงการฯ จานวน ๑ คน (ระยะเวลาทางานอย่างน้อย ๑๒ เดือน)
๕.๓ จานวนที่ปรึกษา ๑๕ คน ประกอบด้วย บุคลากรหลัก ๑๒ คน บุคลากรสนับสนุน ๓ คน

๑

แบบ บก. ๐๔
๖.

ค่าวัสดุอุปกรณ์

๕๒,๖๒๐.๐๐ บาท

๗.

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)

๘.

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-

๘.๑ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบ
ซอฟต์แวร์
๘.๒ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
๘.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
๘.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานและเอกสาร
๙.

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๑,๘๖๗,๓๘๐.๐๐ บาท
๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
๑)
๒)

นางสาวชณกช ชสิธภนญ์
นางสาวจิราภรณ์ ศรีจันทร์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นางสาวอาภาภัทร อธิภาคย์
นายณิชศีล ตันติเวชกุล
นางสาวเอมอร พฤกษ์สุริยา
นางสาวกรวิการ์ นนแก้ว
นายศักดิธัช พนารัตน์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
รักษาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

๑๐. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามหลั ก เกณฑ์ ใ นการคิ ด อั ต ราค่ า ตอบแทนที่ ป รึ ก ษาไทยของส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (สบน.)
พ.ศ. ๒๕๕๖

๒

