ตาราง ปปช.04
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางที่ปรึกษา
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเรื่องรองเรียนดานมลพิษและแหลงกําเนิดมลพิษ
.
.
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
/หนวยงานเจาของโครงการ ฝายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
.
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับ 2,000,000 บาท
.
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 11 ตุลาคม 2560
.
.
เปนเงิน
2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
4. คาตอบแทนบุคลากร 1,796,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน)
.
4.1 ประเภทที่ปรึกษา
1)
ที่ปรึกษาหลัก ไดแก ผูจัดการโครงการ ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหและออกแบบระบบ
.
สารสนเทศและฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล และโปรแกรมเมอร
2)
ที่ปรึกษาสนับสนุน ไดแก กราฟกดีไซเนอร และเจาหนาที่ติดตอประสานงาน และบุคลากรอื่นๆ
ที่จําเปนตอการจัดทําโครงการนี้
.
4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
ลําดับ

ประเภท

ที่ปรึกษาหลัก
1. ผูจัดการโครงการ

2.

3.

คุณสมบัติขนั้ ต่ํา

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก
สาขาคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีประสบการณในการ
บริหารโครงการและจัดทําโครงการ
ตางๆ ดานการออกแบบ พัฒนาระบบ
สารสนเทศไมนอยกวา ๕ ป
ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะห วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี /โท
และออกแบบระบบสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีประสบการณการทํางาน
และฐานขอมูล
ดานการวิเคราะหและออกแบบ ระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูล ไมนอยกวา
๕ ป
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี /โท
สาขาคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศและฐาน
สารสนเทศ มีประสบการณการทํางาน
ขอมูล
ดานการพัฒนา ระบบสารสนเทศและ
ฐานขอมูล ไมนอยกวา ๕ ป

จํานวน
คน-เดือน

จํานวนเงิน
(บาท/เดือน)

1 คน
4 เดือน

71,000

1 คน
3 เดือน

69,000

1 คน
3 เดือน

69,000

-๒–

ลําดับ

ที่ปรึกษาหลัก (ตอ)
4. โปรแกรมเมอร

ที่ปรึกษาสนับสนุน
1. กราฟกดีไซเนอร

2

จํานวน
คน-เดือน

จํานวนเงิน
(บาท/เดือน)

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี /โท
สาขาคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีประสบการณในการเขียน
โปรแกรม ไมนอยกวา ๕ ป

2 คน
6 เดือน

64,000

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี /โท
สาขาคอมพิวเตอรเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวของ มี
ประสบการณในการทํางานดานการ
ออกแบบกราฟก ไมนอยกวา ๓ ป
วุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ไม
จํากัดสาขาและมีประสบการณการ
ทํางานดานการประสานงานโครงการ
ไมนอยกวา ๓ ป

1 คน
3 เดือน

30,000

1 คน
8 เดือน

30,000

ประเภท

ผูประสานงานโครงการ

คุณสมบัติขนั้ ต่ํา

.

4.3 จํานวนที่ปรึกษา 7 คน
5. คาวัสดุอุปกรณ
95,400 บาท

.
หนวย

บาท/หนวย

5.1 คาวัสดุสํานักงาน (8 เดือน)
5.2 คาจัดทําเอกสารรายการตางๆ
- คาจัดทํารายงานตางๆ 20 เลม
- คาจัดทําคูมือการใชงานระบบ 25 เลม
- คาจัดทําคูมือการดูแลระบบฯ 5 เลม

เดือน

6,925

จํานวนเงิน
(บาท)
55,400

เลม
เลม
เลม

500
1,000
1,000

10,000
25,000
5,000

6. คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ (ถามี)
7. คาใชจายอื่นๆ
108,600 บาท

-

รายการ

บาท
.

-๓-

รายการ
7.1 คาจัดประชุมรายงานผลดําเนินการประจําเดือน
8 ครั้ง
7.2 คาจัดฝกอบรม 1 ครั้ง

หนวย

บาท/หนวย

จํานวนเงิน
(บาท)

ครั้ง

4,200

33,600

ครั้ง

75,000

75,000

8. รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
8.1 นายกิติพัฒน ล่ําสัน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ .
8.2 นายธานี จารุนัฎ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ
.
8.3 นายสราวุธ นาแรมงาม นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ คณะกรรมการ
.
8.4 นางสาวยลดา ใยประยูร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ คณะกรรมการ
.
8.5 นางสาวกษิรา สุดา
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ คณะกรรมการ
.
9. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
9.1 หลักเกณฑ และอัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป จัดทําโดย
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ (มกราคม 2560)
.

