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แบบ บก.๐๔ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจางท่ีปรึกษา 

๑. ชื่อโครงการ .......... งานจางท่ีปรึกษาจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ....... 

๒. หนวยงานเจาของโครงการ……สวนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ฝายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สพร. ……...………………… 

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร........... ๘,๙๖๘,๕๔๔.......... บาท 

๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันท่ี .......................... 

เปนเงินจำนวน .......๘,๙๖๘,๕๔๔.................บาท 

๕. คาตอบแทนบุคลากร ......๗,๑๕๔,๓๐๐.............. บาท 

๕.๑  ประเภทท่ีปรึกษา...กลุมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และกลุมวิจัย..... 

๕.๒  คุณสมบัติท่ีปรึกษา 

๑) ผูจัดการโครงการ จำนวน ๑ คน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาโทในดานการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ดานบริหารธุรกิจ หรือ 

ดานเศรษฐศาสตร หรือ ดานวิศวกรรมศาสตร หรือ ดานรัฐศาสตร หรือ ดานรัฐประศาสนศาสตร หรือ ดาน

สังคมศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของอันเปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ และมีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณทำงานในการจัดทำแผนยทุธศาสตรและแผนปฏบิัติการใหกับองคกรภาครัฐ (หรือรัฐวิสาหกิจ) 

และการบริหารจัดการโครงการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับองคกรชั้นนำ ไมนอยกวา ๑๐ ป  

๒) ผูเชี่ยวชาญโครงการอาวุโส จำนวนอยางนอย ๒ คน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญา

เอกในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ดานบริหารธุรกิจ หรือ ดานเศรษฐศาสตร หรือ ดาน

วิศวกรรมศาสตร หรือ ดานรัฐศาสตร หรือ ดานรัฐประศาสนศาสตร หรือ ดานสังคมศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวของอันเปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณทำงานในการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยงานภาครัฐ (หรือรัฐวิสาหกิจ) รวมถึงการบริหารจัดการโครงการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับองคกรชั้นนำ ไมนอยกวา ๑๕ ป  

๓) ผูเชี่ยวชาญโครงการ จำนวนอยางนอย ๖ คน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาโทใน

ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ดาน

บริหารธุรกิจ หรือ ดานเศรษฐศาสตร หรือ ดานวิศวกรรมศาสตร หรือ ดานรัฐศาสตร หรือ ดานรัฐประศาสน

ศาสตร หรือ ดานสังคมศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของอันเปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ และมีความ

เชี่ยวชาญและประสบการณทำงานในการจัดทำกลยุทธใหกับหนวยงานภาครัฐ (หรือรัฐวิสาหกิจ) และดำเนิน

โครงการรวมกับภาครัฐท่ีเก่ียวกับดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการเกษตร ดานสวัสดิการประชาชน 

ดานความโปรงใสและการมีสวนรวม ดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) หรือดานอ่ืน 

ๆ ตาม สพร. เห็นสมควร ดานใดดานหนึ่งเปนอยางนอย เปนเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป  

๔) ผูชวยผูจัดการโครงการ จำนวนอยางนอย ๑ คน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาโทใน 

ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ดาน

บริหารธุรกิจ หรือ ดานเศรษฐศาสตร หรือ ดานวิศวกรรมศาสตร หรือ ดานรัฐศาสตร หรือ ดานรัฐประศาสน

ศาสตร หรือ ดานสังคมศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของอันเปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ และมีความ
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เชี่ยวชาญและประสบการณทำงานในการจัดทำกลยุทธองคกรและกลยุทธดานดิจิทัลใหกับองคกรชั้นนำ ไม

นอยกวา ๑๐ ป  

๕) นักวิจัย จำนวนอยางนอย ๓ คน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาโทในดานการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ดานบริหารธุรกิจ หรือ 

ดานเศรษฐศาสตร หรือ ดานวิศวกรรมศาสตร หรือ ดานรัฐศาสตร หรือ ดานรัฐประศาสนศาสตร หรือ ดาน

สังคมศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของอันเปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ และมีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณทำงานในการจัดทำกลยุทธองคกรและกลยุทธดานดิจิทัลใหกับองคกรชั้นนำ ไมนอยกวา ๕ ป 

๖) ผูประสานงานโครงการ จำนวนอยางนอย ๒ คน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรีใน

ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ดาน

บริหารธุรกิจ หรือ ดานเศรษฐศาสตร หรือ ดานวิศวกรรมศาสตร หรือ ดานรัฐศาสตร หรือ ดานรัฐประศาสน

ศาสตร หรือ ดานสังคมศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของอันเปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ และ มีความ

เชี่ยวชาญและประสบการณในดานการประสานงานระหวางองคกรและการจดัทำเอกสาร ไมนอยกวา ๕ ป  

๕.๓  จำนวนท่ีปรึกษา..........๑๕................... คน 

๖.  คาใชจายอ่ืน ๆ   

     ๖.๑ คาใชจายในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน .......... ๑,๘๑๔,๒๔๔.............. บาท (ตามเอกสารแนบ) 

๗.  ท่ีมาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  

๗.๑ รายการท่ี ๑ คาใชจายบุคลากรอางอิงจากหลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษา นร.๐๕๐๗/ว๑๒๘ 
๗.๒ รายการท่ี ๒ คาใชจายในการดำเนินงาน และคาจัดทำเอกสาร 
                - อางอิงจากระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลวาดวยคาตอบแทน คารับรอง 
และคาใชจายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                - อางอิงจากราคาหนาเว็บไซต จาก http://www.pinkpandaprint.com/ สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
                - อางอิงจาก https://www.workgroup.co.th/ad2-เชาคอมพิวเตอร/ สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
                - อางอิงจาก https://fastwork.com/ สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน 2564 
                - อางอิงจาก https://www.focus.in.th/index.php/service/video-conference สืบคนเม่ือ
วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
                - อางอิงจาก https://storyboard.co.th/pricelist-product-150000/ สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
                - อางอิงจาก https://www.108translation.com/ สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
                - อางอิงจาก https://fastwork.com/ สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

                       - อางอิงจาก https://commerce.adobe.com/ สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๘.  รายชื่อผูรับผิดชอบกำหนดราคากลาง  

  (……นายชรินทร ธีรฐิตยางกูร……………..) ...........ชรินทร ธีรฐิตยางกูร............ประธานกรรมการ  

  (……นางสาวพิมพลักษณ กลางวิชิต........) ...........พิมพลักษณ กลางวิชิต...............กรรมการ            

  (……นายนครินทร  เจริญเหลาศิร…ิ……..) ...........นครินทร  เจริญเหลาศิร.ิ...........กรรมการและเลขานุการ           
 



1. คาใชจายบุคลากร 

ลําดับ รายการ จํานวน (เดือน) จํานวน (คน) อัตรา (บาท/เดือน) รวมเงิน (บาท) อางอิง

1.1 ผูจัดการประจําโครงการ 7 1             80,000             560,000 ICT/ป.โท/10 ป

1.2 ผูเชี่ยวชาญโครงการอาวุโส 6 2           108,700           1,304,400 ICT/ป.เอก/15 ป

1.3 ผูเชี่ยวชาญโครงการ 7 6 77,800            3,267,600          วิจัย/ICT/ป.โท/10 ป

1.4 ผูชวยผูจัดการโครงการ 7 1 77,800            544,600            วิจัย/ICT/ป.โท/10 ป

1.5 นักวิจัย 7 3 51,100            1,073,100          วิจัย/ICT/ป.โท/5 ป

1.6 ผูประสานงานโครงการ (Coordinator) 7 2 28,900            404,600            วิจัย/ป.ตร/ี5 ป

รวมรายการที่ 1 7,154,300        

2. คาดําเนินงานในการดําเนินโครงการ

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน อัตรา (บาท) รวมเงิน (บาท)

2.1 คาจัดประชุมนําเสนอแผนการดําเนินการโครงการตอ สพร. ตามขอ 5.1.1

     1.1) คาเอกสารประกอบการประชุม เหมา 2 2,000              4,000                

     1.2) คาใชจายเบ็ดเตล็ด อาทิ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ คาอินเทอรเน็ต เหมา 2 4,000              8,000                

     1.3) คาเชาคอมพิวเตอร (อัตรา:คน) (700:10) เหมา 2 7,000              14,000              

     1.4) คาอาหารและเครื่องดื่ม (อัตรา:คน) (700:18) ครั้ง 2 12,600            25,200              

2.2 คาจัดประชุมพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน

และจัดทํากรอบการศึกษา ในการจัดทําแผนฯ 5.1.2
-                   

     1.1) คาเอกสารประกอบการประชุม เหมา 2 2,000              4,000                

     1.2) คาใชจายเบ็ดเตล็ด อาทิ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ คาอินเทอรเน็ต เหมา 2 4,000              8,000                

     1.3) คาอาหารและเครื่องดื่ม (อัตรา:คน) (700:18) ครั้ง 2 12,600            25,200              

2.3 คาจัดประชุมเพื่อศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Government Framework) ที่แสดงใหเห็นถึงองคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญ

ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายอยางเปนระบบ

 ทั้งในภาพรวมของประเทศ และดานที่เนนความสําคัญ (Focus Areas) งาน

ขอ 5.1.3

-                   

     1.1) คาเอกสารประกอบการประชุม เหมา 3 2,000              6,000                

     1.2) คาใชจายเบ็ดเตล็ด อาทิ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ คาอินเทอรเน็ต เหมา 3 4,000              12,000              

     1.3) คาเชาคอมพิวเตอร (อัตรา:คน) (700:10) เหมา 3 7,000              21,000              

     1.4) คาอาหารและเครื่องดื่ม (อัตรา:คน) (700:18) ครั้ง 3 12,600            37,800              

2.4 คาจัดประชุมเพื่อศึกษาประเมินขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐ 

(Capability Assessment) และวิเคราะหเปรียบเทียบถึงชองวางที่มีอยู 

(Gap Analysis) ตามขอ 5.1.4 และคาจัดทํา (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ฯ ตามขอ5.1.5

-                   

     1.1) คาเอกสารประกอบการประชุม เหมา 4 2,000              8,000                

     1.2) คาใชจายเบ็ดเตล็ด อาทิ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ คาอินเทอรเน็ต 

ฯลฯ เหมา 4 5,000              20,000              

     1.4) คาอาหารและเครื่องดื่ม (อัตรา:คน) (700:18) ครั้ง 4 12,600            50,400              

2.5 คาจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ในรูปแบบออนไลน เพื่อระดมสมอง

เกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน ประเด็นปญหา ความทาทาย และโอกาสของ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตาม ขอ 5.1.6
-                   

     1.1) คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ แตละ Area Study (2500:1) ครั้ง 6 2,500              15,000              

     1.2) คาเอกสารประกอบการประชุม เหมา 6 2,000              12,000              

     1.3) คาใชจายเบ็ดเตล็ด อาทิ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ คาอินเทอรเน็ต 

ฯลฯ
เหมา 6 10,000            60,000              

     1.4) คาอุปกรณเผยแพรบนชองทางออนไลน พรอมถายภาพและวีดีโอ 

(Wireless OB 4 กลอง)
ชุด 6 36,000            216,000            

     1.5) คาอาหารและเครื่องดื่ม (อัตรา:คน) (700:30) ครั้ง 6 21,000            126,000            

     1.6) คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน Banner เหมา 6 7,200              43,200              

ราคากลางโครงการจางที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)



2.6 คาจัดประชุมเพื่อทบทวนผลการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group)

     1.1) คาเอกสารประกอบการประชุม เหมา 1 2,000              2,000                

     1.2) คาใชจายเบ็ดเตล็ด อาทิ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ คาอินเทอรเน็ต 

ฯลฯ
เหมา 1 4,000              4,000                

     1.3) คาอาหารและเครื่องดื่ม (อัตรา:คน) (700:18) ครั้ง 1 12,600            12,600              

2.7 คาจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public Hearing) ตอรางแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล ใหกับหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับรัฐบาลดิจิทัล ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนําเสนอรางแผนฯ และรับฟงขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขแผนฯ จากหนวยงานที่

เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ตาม TOR ขอ 5.1.7

-                   

     1.1) คาเอกสารประกอบการประชุม ชุด 300 300                90,000              

     1.2) คาใชจายเบ็ดเตล็ด อาทิ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ คาอินเทอรเน็ต 

ฯลฯ
เหมา 1 50,000            50,000              

     1.3) คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน Banner เหมา 1 1,200              1,200                 

     1.4) คาอุปกรณเผยแพรบนชองทางออนไลน พรอมถายภาพและวีดีโอ 

(Wireless OB 5 กลอง)
ชุด 1 45,000            45,000              

     1.5) คาจัดทําวิดีทัศนเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ชิ้น 1 200,000          200,000            

     1.6) คาอาหารและเครื่องดื่ม (อัตรา:คน) (700:300) ครั้ง 1 210,000          210,000            

     1.7) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (อัตรา:คน) (300:300) ครั้ง 2 90,000            180,000            

2.8 คาจัดประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหากอนดําเนินการจัดทําเลมแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล ตาม ขอ 5.1.9
-                   

     1.1) คาใชจายเบ็ดเตล็ด อาทิ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ คาอินเทอรเน็ต เหมา 3 5,000              15,000              

     1.2) คาเอกสารประกอบการประชุม เหมา 3 3,000              9,000                

     1.3) คาอาหารและเครื่องดื่ม (อัตรา:คน) (700:18) ครั้ง 3 12,600            37,800              

2.9 คาดําเนินการจัดทําตัวเลมแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามขอบเขตงาน TOR 

ขอ 5.1.9

     1.1) จัดพิมพ ราง แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฉบับสมบูรณ เลม 100 500                50,000              

     1.2) )จัดพิมพ ราง แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฉบับเผยแพร เลม 100 350                35,000              

    1.3) จัดพิมพ ราง แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฉบับเผยแพร (ภาษาอังกฤษ) เลม 100 350                35,000              

    1.4) จัดพิมพบทสรุปผูบริหาร เลม 1 1,000              1,000                

    1.5) คาแปลภาษา (300:หนา) (จํานวน 200 หนา) ครั้ง 1 60,000            60,000              

    1.6) จัดพิมพ บทสรุปผูบริหาร (ภาษาอังกฤษ) เลม 1 1,000              1,000                

    1.7) คาออกแบบ Arkwork ฉบับสมบูรณ (300:หนา) (จํานวน 200 หนา) ครั้ง 1 60,000            60,000              

   1.8) คาออกแบบ Arkwork ฉบับเผยแพร (300:หนา) (จํานวน 100 หนา) ครั้ง 1 30,000            30,000              

   1.9) คาโปรแกรมสําหรับแกไขแผน โปรแกรม 1 8,544              8,544                

2.10 คาจัดทําเอกสารรายงานงวดละอยางนอย 1 ชุด และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

ไฟลทั้งบันทึกลงใน Flash Drive งวดละอยางนอย 1 ชุด

   1) เอกสารสงมอบงานงวดที่ 1 ชุด 1 2,000             2,000                

   2) เอกสารสงมอบงานงวดที่ 2 ชุด 1 2,500             2,500                

   3) เอกสารสงมอบงานงวดที่ 3 ชุด 1 2,500             2,500                

   4) เอกสารสงมอบงานงวดที่ 4 ชุด 1 2,500             2,500                

   5) เอกสารสงมอบงานงวดที่ 5 ชุด 1 3,000             3,000                

1,814,244        

หนวย (บาท)

8,968,544

แปดลานเกาแสนหกหมื่นแปดพันหารอยสี่สิบสี่บาทถวน 8,968,544

คาใชจายในการดําเนินงานสามารถถัวเฉลี่ยได

นายชรินทร ธีรฐิตยางกูร                ประธานกรรมการ 

นางสาวพิมพลักษณ กลางวิชิต         กรรมการ 

นายนครินทร  เจริญเหลาศิริ           กรรมการและเลขานุการ

4. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)

3. รายชื่อผูรับผิดชอบกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)

***ในกรณีมีคาบริการวิชาการ/คาบริการนิติบุคคล ตองแนบเอกสารระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา***

                     รวมคาใชจายทั้งสิ้น    

รวมรายการที่ 2

คาใชจายรายการที่ (1) + (2)



4.1 รายการที่ 1 คาใชจายบุคลากรอางอิงจากหลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา นร.0506/ว128

4.2 รายการที่ 2 คาใชจายในการดําเนินโครงการ

อางอิงจากระเบียบคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลวาดวยคาตอบแทน คารับรอง และคาใชจายอื่น พ.ศ. 2561

อางอิงจาก http://www.pinkpandaprint.com/ สืบคนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

อางอิงจาก https://www.workgroup.co.th/ad2-เชาคอมพิวเตอร/ สืบคนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

อางอิงจาก https://fastwork.com/ สืบคนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

อางอิงจาก https://www.focus.in.th/index.php/service/video-conference สืบคนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

อางอิงจาก https://storyboard.co.th/pricelist-product-150000/ สืบคนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

อางอิงจาก https://www.108translation.com/ สืบคนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

อางอิงจาก https://fastwork.com/ สืบคนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

อางอิงจาก https://commerce.adobe.com/ สืบคนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564


