รายละเอียดโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โครงการบํารุงรักษาอุปกรณการกระจายเสียงและแพรภาพ กปส.)

แบบฟอรมการกรอกรายละเอียดโครงการ ประจําปงบประมาณ 2562
1. โครงการ: บํารุงรักษาอุปกรณการกระจายเสียงและแพรภาพ กปส.

3. หลักการและเหตุผล
การบํารุงรักษาอุปกรณการกระจายเสียงและแพรภาพ เปนงานที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เนื่องจากอุปกรณดานเทคนิคของการกระจายเสียงและแพรภาพ เมื่อถูกใช
งานอุปกรณตางๆ ยอมมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน มีความเบี่ยงเบนหรือ
คลาดเคลื่อนไปจากมาตรฐานที่กําหนด ทําใหตองมีการดําเนินงานบํารุงรักษาอุปกรณให
ใชงานไดตลอดเวลา สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตลอด

2. หนวยงานรับผิดชอบ (สํานัก/กอง): สํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค

4. วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณการกระจายเสียงและการแพรภาพ รวมทั้งดาน
เทคนิคอื่นๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย และ
สถานีเครื่องสงวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ใหอุปกรณทางเทคนิคมีอายุการใชงานนานขึ้น
- เพื่อดําเนินการตรวจสอบ ตรวจวัด ซอม แกไข ปรับปรุง อุปกรณการกระจายเสียงและ
การแพรภาพ ใหมีคุณลักษณะทางเทคนิคเปนไปตามมาตรฐาน สามารถใชงานไดอยางเต็ม
ระยะเวลาการใชงาน รวมถึงการซอมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ประสิทธิภาพและมี คุณภาพ
- เพื่อใหการสงกระจายเสียงและการแพรภาพออกอากาศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ที่หมดอายุการใชงานหรือชํารุด ใหมี สภาพที่พรอมจะใชงานอยูตลอดเวลา และให
ประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย และสถานีเครื่องสงวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดดวย
โครงการบํารุงรักษาอุปกรณการกระจายเสียงและแพรภาพ เปนโครงการและ ที่สังกัด กรมประชาสัมพันธ ไดอยางตอเนื่องและเปนไปตามมาตรฐานสากล
แผนงานที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณการกระจายเสียงและแพรภาพของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย สถานีเครื่องสง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ซึ่งจะดําเนินการ บํารุงรักษาโดย
เจาหนาที่ชางเทคนิคประจําสถานี (สวท.,สวศ.,สทท.,สคท.) สวนเทคนิค สปข.๑–๘ และ
สํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค โดยแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ
๑. ระดับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน (เทคนิคพื้นฐานขั้นตน)
๒. ระดับสวนเทคนิค สํานักประชาสัมพันธเขต ๑ – ๘ (เทคนิคพื้นฐานขั้นกลาง)
๓. ระดับสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค (เทคนิคพื้นฐานขั้นสูง)

5. เนื้อหา/สาระสําคัญในการดําเนินงาน
(สําหรับโครงการประชาสัมพันธ/โครงการอื่นๆ)

6. ผลผลิตระดับกรม :
6.1 ขอมูลขาวสารที่เผยแพรสูสาธารณะ
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติและกํากับดูแล
การปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการดานการประชาสัมพันธและการสื่อสารมวลชน
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและนโยบายของรัฐในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและนโยบายและของรัฐใหเกิด
ภาพลักษณที่ดีของประเทศ
6.2 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
6.3 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและ
การคามนุษย
6.4 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
6.5 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

8. วงเงินงบประมาณรวม (บาท)

: 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

: 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)

9. ผลผลิตโครงการ
ชื่อผลผลิต

แผนการบํารุงรักษา
อุปกรณดานเทคนิคที่
ใชในกิจการวิทยุ
กระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน

กลุมเปาหมาย
(ระบุกลุม เปาหมาย
และจํานวน)

จํานวนผลผลิต /
งบประมาณ

สวท. 75 แผนงาน
สวศ. 11 แผนงาน
สทท. 12 แผนงาน
สคท. 46 แผนงาน
สปข. 8 แผนงาน
สพท. 1 แผนงาน

จํานวนผลผลิต
(ระบุจํานวนและ
หนวยนับ)

เปาหมายผลผลิตและงบประมาณ

ต.ค.61

พ.ย.61

ธ.ค.61

ม.ค.62

ก.พ.62

มี.ค.62

เม.ย.62

พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

งบประมาณ (บาท)
หมวด
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62

เม.ย.62

พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62

รวม

--------------------------------------------------------- สํานัก / กอง ไมตองกรอก ---------------------------------------------------------------3,500,000

10. กิ จกรรม / กลุ่มเป้ าหมาย / ผลผลิ ต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(ระบุจาํ นวน)

ผลผลิต /
งบประมาณ

เป้ าหมายผลผลิตและงบประมาณ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม ก.
(ระบุช่อื จํานวน
การบํารุงรักษา 87 ครั้งตอเดือน และ หน่วยนับ
ผลผลิต)
(สถานี)
อุปกรณดาน
เทคนิคที่ใชใน
กิจการการ
กระจายเสียง
ระดับสถานีวิทยุ
งบประมาณ
กระจายเสียง
(บาท)
(ระดับเทคนิค
10,000,000.พื้นฐานขั้นตน)

สวท.
75 สถานี
สวศ.,
12 สถานี

สวท.,
สวศ.,
สทน.
สปข.1-8,
สทน. สวท.,
กลุม
บํารุงรักษา

กิจกรรม ข.
(ระบุช่อื จํานวน
การบํารุงรักษา 58 ครั้งตอเดือน และ หน่วยนับ
ผลผลิต)
(สถานี)
อุปกรณดาน

สทท.
12 สถานี
สคท.

สทท.,
สคท.,
สทน.

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

เทคนิคที่ใชใน
กิจการการ
แพรภาพ
ระดับสถานีวิทยุ
โทรทัศนและ
สถานีเครื่องสง
วิทยุโทรทัศน
(ระดับเทคนิค
พื้นฐานขั้นตน)

กิจกรรม ค.
การบํารุงรักษา
อุปกรณดาน
เทคนิคที่ใชใน
กิจการการ
กระจายเสียง
และแพรภาพ
ระดับสวน
เทคนิค สปข.
(ระดับพื้นฐาน
ขั้นกลาง)
กิจกรรม ง.
การบํารุงรักษา
อุปกรณดาน

46 สถานี

สปข.1-8,
สทน. สทท.,
กลุม
บํารุงรักษา

สวท.,
สวศ.,
สทท.,
สคท.,
สทน.
สปข.1-8

สทน.
สปข.1-8,
กลุม
บํารุงรักษา

สวท.,
สวศ.,
สทท.,

กลุม
บํารุงรักษา

งบประมาณ
(บาท)
12,500,000.-

2 ครั้งตอเดือน
(สถานี)

(ระบุช่อื จํานวน
และ หน่วยนับ
ผลผลิต)

งบประมาณ
(บาท)
800,000.-

2 ครั้งตอเดือน
(สถานี)

(ระบุช่อื จํานวน
และ หน่วยนับ
ผลผลิต)

เทคนิคที่ใชใน
กิจการการ
กระจายเสียง
และแพรภาพ
ระดับสํานัก
สงเสริมและ
พัฒนางาน
เทคนิค สบพ.
(ระดับเทคนิค
พื้นฐานขั้นสูง)

สคท.,
กบร. สพท.

งบประมาณ
(บาท)
700,000.-

11. ตัวชี้วัดความสํ าเร็จของโครงการ (ผลลัพธ์ )

ตัวชี้วัดผลผลิต
รอยละความพึงพอใจของหนวยงานที่มีตอการใหบริการซอมบํารุงสถานี เครื่องมือ และอุปกรณการสื่อสาร กปส.
จํานวนเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM 88 คลื่นความถี่ ระบบ AM 57 คลื่นความถี่ สามารถสงกระจายเสียงออกอากาศไดครอบคลุมพื้นที่เขตบริการและตอเนื่อง
- จํานวนเครื่องสงวิทยุโทรทัศน
49 สถานี สามารถแพรภาพออกอากาศไดครอบคลุมพื้นที่เขตบริการและตอเนื่อง
- จํานวนเครื่องสงวิทยุโทรทัศน
ระบบดิจิตอล 172 สถานี สามารถแพรภาพออกอากาศไดครอบคลุมพื้นที่เขตบริการและตอเนื่อง
ตัวชี้วัดผลลัพธ
ประชาชนกลุมเปาหมายสามารถรับฟง-รับชมรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ ไดชัดเจ น

12. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้รับ

การประชาสัมพันธเผยแพร ขอมูล ขาวสาร สาระความรู ของภาครัฐ โดยผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ ไปสูประชาชนกลุมเปาหมายจะสามารถ
รับฟงรายการวิทยุของสถานีวิทกระจายเสี
ยุ
ยงแหงประเทศไทย และรับชมรายการโทรทัศนของสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยไดตอเนื่อตง ลอดเวลาที่ดําเนินการออกอากาศ มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพของสัญญาณชัดเจน ถูกตอง รวดเร็ว ทันเหตุการณ
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็งของสังคมไทย รวมทั้งเกิด
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ )
- ชื่อผูรับผิดชอบหลัก ……….นายสาโรช...บัวแดง……………………โทรศัพท…..0-2618-2323 .ตอ.1907,1911....
- ชื่อผูรับผิดชอบรวม 1). ……นายสุเมศ...ประสาทวิทยาสกุล……..โทรศัพท…..0-2618-2323 ตอ 1906...

2). ……นายนพรุจ..จันตะศรี…………………..โทรศัพท…..0-2618-2323 ตอ 1907...
3). ……นายสมชาย..เห็นแกว………………….โทรศัพท…..0-2618-2323 ตอ 1906...
4). ……นายสมบัต.ิ .จันทรเพ็ง ………………….โทรศัพท…..0-2618-2323 ตอ 1910...
5). …..นายวุฒิชาติ ศรีนครา …………………..โทรศัพท….0-2618-2323 ตอ 1908...
6), …..ผอ.สทท....สปข. 1-8…………………….โทรศัพท ............................................
7). …..ผอ.สวท....สปข. 1-8…………………….โทรศัพท ............................................
8). …..ผอ.สทน..สทท……………………………โทรศัพท ............................................
9). …..สทน..สวท …………………………………โทรศัพท ............................................
10). …ผอ.สทน..สปข. 1-8………………………โทรศัพท ............................................
11). …ห.ฝชท..สทท..สปข. 1-8………………..โทรศัพท ............................................
12). …ห.ฝชท..สวท..สปข. 1-8…………………โทรศัพท ............................................
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