รายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2559
1. โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3
1 ระบบ

2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สานัก/กอง)
สานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กปส. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติจาก
กสทช. ซึ่ง กปส. ในฐานะผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตฯจะต้ อ งขยายโครงข่ า ยให้ ส ามารถ
ครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 กรมประชาสัมพันธ์
ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวน 980,950,000 บาท จานวน 22 สถานี
ประกอบด้วย สถานีหลัก 21 สถานี สถานีรองจานวน 1 สถานี และในปี 2558
ได้รับงบประมาณ 1,000,000,000 บาท จานวน 40 สถานี ประกอบด้วยสถานี
หลัก 18 สถานี สถานีรอง 22 สถานี ซึ่งแผนการเปลี่ยนผ่านที่สานักงาน กสทช.
กาหนดแผนไว้ ต้องดาเนินการเพิ่มอีก จานวน 109 สถานี ในปีงบประมาณ 2559
จานวน 63 สถานี (สถานีเสริม 58 สถานี สถานีรอง 5 สถานี) เพื่อให้โครงการ
เปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 แล้วเสร็จ
ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 90 ประกอบกับกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้บริการโครงข่าย และจะมีหน่วยงานอื่นมาเช่าใช้บริการซึ่งจะเริ่มดาเนินการหาก
ไม่ได้รับงบประมาณในการดาเนินการอาจมีผลต่อใบอนุญาตฯ ของกรมประชาสัมพันธ์
และอาจมี ก ารฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายจากผู้ ป ระกอบการที่ ใ ช้ โ ครงข่ า ยของ
กรมประชาสัมพันธ์ได้ จึงมีความจาเป็นต้องได้รับงบประมาณในการดาเนินการ
ส่ว นสถานี เสริ มในส่ ว นที่เหลื อกรมประชาสั มพัน ธ์ จ ะได้จัดทางบประมาณในปี
2560 ระยะที่ 4 จานวน 46 สถานี

4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อดาเนินการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ภาคพื้นดิน
ในระยะที่ 3 ตามที่สานักงาน กสทช.กาหนด
4.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
4.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ มีความคมชัดสูง
และมีรายการอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น

5. เนื้อหา/สาระสาคัญในการดาเนินงาน
(สาหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)
จัดหาอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จานวน 63 สถานี
1 สถานีเสริม 58 สถานี
2 สถานีรอง 5 สถานี

6. ผลผลิตระดับกรม :
6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
 กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
 กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
 กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
 กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการ
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
 กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

7. ระยะเวลาดาเนินการ

8. วงเงินงบประมาณรวม 704,872,680 บาท (เจ็ดร้อยสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน)

1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 703,900,000 บาท
8.2 เงินรายได้ กปส. (ภารกิจพื้นฐาน สพท.) 972,680 บาท
9. ผลผลิตโครงการ
ชื่อผลผลิต

การเปลี่ยนผ่านการส่ง
โทรทัศน์ระบบอนาล็อก
สู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย
และจานวน)
ประชาชนในพื้นที่
5 สถานีหลัก และ
58 สถานีเสริม

จานวนผลผลิต /
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

1 ระบบ
(63 สถานี)

704,872,680 บาท
หมวด
งบบุคลากร

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

7
สถานี

7
สถานี

10
สถานี

10
สถานี

10
สถานี

9
สถานี

10
สถานี

1
ระบบ

414,290

141,150,000

207,145

56,000

189,683,000

263,145

112,630,300

105,599,100 154,869,700

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

ก.ย.59

รวม

--------------------------------------------------------- สานัก / กอง ไม่ต้องกรอก ----------------------------------------------------------------

งบดาเนินงาน
งบลงทุน

105,585,000 154,858,000

141,150,000

189,683,000

112,624,000

703,
703,900
900,000

6,300

972,680

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
เงินรายได้ กปส.

14,100

11,700

414,290

207,145

56,000

263,145

10. กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจานวน)

ผลผลิต /
งบประมาณ

กิจกรรม ก
จัดทาร่าง
ขอบเขต
ของงาน

กรรมการ 11 คน

ร่างขอบเขตงาน
จานวน 1 ฉบับ

กิจกรรม ข
ดาเนินการ
ประกวดราคา

7 คน

ชือ่ กิจกรรม

กิจกรรม ค
ตรวจรับ

5 คน

งบประมาณ
14,100 บาท
(เงินรายได้ กปส.)
ประกวดราคา
แล้วเสร็จ
งบประมาณ
11,700 บาท
(เงินรายได้ กปส.)
63 สถานี
ตรวจรับ 126 ครั้ง
งบประมาณ
946,880 บาท
(เงินรายได้ กปส.)
งบประมาณ
703,900,000 บาท
(งบลงทุน)

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59 พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

1
ฉบับ

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
สพท.

ผอ.สพท.

สพท.

ผอ.สพท.

สพท.

ผอ.สพท.

14,100

1
ครั้ง

11,700

7
สถานี

7
สถานี

5
สถานี

414,290

105,585,000 154,858,000

141,150,000

10
สถานี

10
สถานี

207,145

56,000

9
สถานี

189,683,000

5
สถานี

5
สถานี

263,145

6,300

112,624,000

5
สถานี

11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต : การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จานวน 63 สถานี สามารถดาเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ 2559
ผลลัพธ์ : 1. คุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
2. การส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่เขตบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ได้รับข้อมูล ข่าวสาร นโยบายจากรัฐและรัฐบาล เพื่อความเข้าใจอันดีต่อนโยบายของรัฐ รวมทั้งความรู้ เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐบาล
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ.สพท.
โทรศัพท์ 1923
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม 1) ผอ.สสว.
โทรศัพท์ 1921
2) ผอ.สวก.
โทรศัพท์ 1903
3) นายคเชนทร์ กรรณิกา โทรศัพท์ 1902

รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
--------------------------------ชื่อกิจกรรม จัดทาร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
งบดาเนินงาน 6,300.- บาท
1. ชื่อผลผลิต ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา
2. เป้าหมาย............1.........ฉบับ
2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จานวนผลิต/ปี ............1................. หน่วยนับ ........ฉบับ.................
2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ส่งร่างขอบเขตงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
3. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม จัดทารายละเอียด TOR
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการร่าง tor จานวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม

6,300

บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง
เบี้ยประชุมประธาน จานวน 1 คน
ค่าใช้จ่าย.........1,500........ บาท
เบี้ยประชุมกรรมการ จานวน 4 คน 1,200 บาท
ค่าใช้จ่าย.........4,800....บาท
(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจากัด)
ขั้นตอนที่ 2 สรุปร่างขอบเขตงาน/นาเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย..............-..............บาท
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR

ค่าใช้จ่าย..............-...............บาท

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน

ค่าใช้จ่าย............-.................บาท

ฯลฯ
6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
--------------------------------ชื่อกิจกรรม ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบประมาณ 6,300.- บาท
1. ชื่อผลผลิต ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. เป้าหมาย..................1 ครั้ง...........
2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จานวนผลิต/ปี ............1................. หน่วยนับ .......ครั้ง................
2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ประกวดราคาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
3. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม ประกวดราคา/พิจารณาผล
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประกวดราคา จานวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน) /
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม

6,300

บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง
เบี้ยประชุมประธาน จานวน 1 คน
ค่าใช้จ่าย.........1,500........ บาท
เบี้ยประชุมกรรมการ จานวน 4 คน 1,200 บาท
ค่าใช้จ่าย.........4,800....บาท
(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจากัด)
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการพิจารณานาเสนอผู้บริหาร

ค่าใช้จ่าย..............-..............บาท

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจร่างสัญญา

ค่าใช้จ่าย............-.................บาท

ขั้นตอนที่ 4 ลงนามในสัญญา

ค่าใช้จ่าย............-.................บาท
ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
--------------------------------ชื่อกิจกรรม ตรวจรับอุปกรณ์
งบประมาณ 21,000,000 บาท
ภารกิจพื้นฐาน 196,020.- บาท
1. ชื่อผลผลิต ตรวจรับอุปกรณ์
2. เป้าหมาย......6.......ครั้ง...... 3 สถานี...............
2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จานวนผลิต/ปี ............6.............. หน่วยนับ ........ครั้ง.................
2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์ได้แล้วเสร็จตามสัญญาระยะเวลาที่กาหนด
3. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม เดินทางไปตรวจรับอุปกรณ์ สถานีละ 2 ครั้ง
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจรับ จานวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน) /
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม

196,020

บาท

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง
เบี้ยประชุมประธาน จานวน 1 คน
ค่าใช้จ่าย.........1,500........ บาท
เบี้ยประชุมกรรมการ จานวน 4 คน 1,200 บาท
ค่าใช้จ่าย.........4,800....บาท
(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจากัด)
ขั้นตอนที่ 2 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 15% เป็นเงิน 3,150,000 บาท
ขั้นตอนที่ 3 เดินทางตรวจนับอุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่าย...........63,240....บาท
จานวน 2 ครั้ง ตรวจนับอุปกรณ์ห้องส่งพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ดาเนินการ
ติดตั้ง/เบิกจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 22% เป็นเงิน 4,620,000 บาท

ขั้นตอนที่ 5 เดินทางตรวจรับอุปกรณ์เครื่องส่ง อุปกรณ์ห้องส่งระหว่างดาเนินการติดตั้ง
จานวน 2 ครั้ง

ค่าใช้จ่าย...63,240....บาท

ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นเงิน 6,930,000 บาท
ขั้นตอนที่ 7 เดินทางตรวจรับอุปกรณ์หลังจากติดตั้งและทดสอบระบบ
จานวน 2 ครั้ง ตรวจนับอุปกรณ์ก่อนดาเนินการติดตั้ง/เบิกจ่ายเงิน
ให้ผู้รับจ้าง

ใช้จ่าย...63,240....บาท

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
ขั้นตอนที่ 9 เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 6,300,000 บาท
ฯลฯ
6. การประเมินผล -

