เลขทีป่ ระกาศราคากลาง 0098/2561 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างที่ปรึกษา (ป.ป.ช. 4)
1. ชื่ อ โครงการ จ้ า งที่ ป รึ ก ษาด าเนิ น โครงการพั ฒ นาผู้ เ ชี่ ย วชาญอุ ต สาหกรรมรุ่ น ใหม่ เ พื่ อ ยกระดั บ ขี ด

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน / สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 04 เมษายน 2561
4. ค่าใช้จ่าย
รายละเอียด

บาท/
หน่วย

จานวน / หน่วย

รวม (บาท)

1. แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ทาสื่อและประสานงาน

230,000

1 สื่อ

230,000

รวม

230,000

2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม (32
ชั่วโมง/ครั้ง)

2,000

16 ครั้ง 1,024,000

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน : อาหาร
และสถานที่ (รวมผู้เข้าอบรม วิทยากร
และทีมงาน) (4 วัน/ครั้ง)

1,000

400 คน 1,600,000

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสาร
ประกอบการสัมมนาและการฝึกอบรม

300

400

120,000

2.4 ค่าที่พักวิทยากร (4 วัน/ครั้ง)

1,800

16 ครั้ง

115,200

2.5 ค่าเดินทางวิทยากร

5,000

16 ครั้ง

80,000

40,000

16 ครั้ง

640,000

2.6 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน

2.7 ค่าอุปกรณ์ทางโสต (4 วัน/ครั้ง)

5,000

16 ครั้ง

320,000

รวม 3,899,200
3. กิจกรรมถอดบทเรียนจริงจากการปฏิบัติงานจริงของผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ในสถาน
ประกอบการภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญพี่เลี้ยง (Mentor)
3.1 ค่าดาเนินโครงการนาร่องใน
สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของ
ผู้เชี่ยวชาญรุ่นพี่ (Mentor)

300,000

10 โครงการ 3,000,000

3.2 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง
(ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ/ที ม งาน) (8 ครั้ ง /
โครงการ)

5,000

10 โครงการ

400,000

3.3 ค่าติดตามประเมินผลและจัดทา
รายงาน

20,000

10 โครงการ

200,000

รวม 3,600,000
4. กิจกรรมบริหารจัดการโครงการ
4.1 ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ

(46,717
บาท/เดือน
ปริ ญ ญาเอกด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
* 1.43)
วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ สาขาอื่ น ๆ มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
และมี ป ระสบการณ์ ด าเนิ น โครงการ
ร่วมกับภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลัยและ
สถาบั นวิจัย ของภาครั ฐ (12 man day/
เดือน)
4.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้
25,000
ทางานสนับสนุน (2 ท่าน)
4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

4 เดือน

145,757

4 เดือน

200,000

425,043

425,043
รวม

770,800

งบประมาณรวม 8,500,000
5. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ TOR
5.1 นายอารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา
5.2 นางสาวธิดารัตน์ โกมลวานิช
5.3 นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม
5.4 นางสาวชโลธร บุญเหลือ
5.5 นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์

6. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 เกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
6.2 ระเบียบ สวทน. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
6.3 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี สานักงบประมาณ
พ.ศ. 2561

