รายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2559
1. โครงการจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สาหรับงานพระราชพิธี
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน

2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สานัก/กอง)
สานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค

3. หลักการและเหตุผล
กรมประชาสั มพัน ธ์ เป็ น หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ที่ มีภ ารกิจในการเผยแพร่
นโยบายของรัฐบาล และดาเนินการประชาสัมพันธ์ในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
โดยผ่ า นสื่ อ กระจายเสี ย งและสื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ งและมี ค วามเป็ น จริ ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ภ ารกิ จ ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากสานักพระราชวัง ในการออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมเสียงในงาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
เสด็จพระราชดาเนินทรงประกอบพิธี และมีหน้าที่ในการทอดไมโครโฟนถวายเวลา
ทรงมี พ ระบรมราโชวาท พระราชด ารั ส ฯลฯ ทั้ ง ภ ายในและภายนอก
พระบรมมหาราชวัง และทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ในปี 2559 ฝ่ายวิทยูปกรณ์ ส่วนปฏิบัติการเทคนิค ยังคงปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสานักพระราชวัง ในการออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมเสียงในงาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
เสด็จพระราชดาเนิ นทรงประกอบพิธี และมีหน้ าที่ในการทอดไมโครโฟนถวาย
เวลาทรงมี พ ระบรมราโชวาท พระราชด ารั ส ฯลฯ ทั้ ง ภายในและภายนอก
พระบรมมหาราชวัง และทุกจังหวัดทั่วประเทศเหมือนดังในปีงบประมาณปีผ่านมา
และ ในปั จ จุ บั น ปริ ม าณงานมี แ นวโน้ ม ที่ ม ากขึ้ น ตามภารกิ จ ของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ในทุกพระองค์ ในขณะที่ กรมประชาสัมพันธ์ยังคงต้องปฏิบัติโดย
ใช้อุปกรณ์เท่าที่มีใช้งานอยู่ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเสี่ยง

4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้ภารกิจและหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากสานักพระราชวัง
ในการติดตามถวายการรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ บรรลุวัตถุประสงค์
4.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังพระราโชวาท พระราชดารัส ฯลฯ ที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
4.3 เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเทิดทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ด้วยความ
จงรักภักดี

อุปกรณ์ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ ที่ต้องทาการประกอบและติดตั้ง
ก่อนวันงานพระราชพิธีซึ่งต้องนาอุปกรณ์ในแต่ละชิ้ นประกอบกัน ในกรณีที่มีงาน
พระราชพิธีที่มีระยะเวลาติดต่อกันหลายวันเช่นพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงการ
ติดตั้งต้องติดตั้งไว้กลางแจ้ง เมื่อมีฝนตกลงมาจะเสี่ยงต่อความเสียหาย และเสี่ยง
ต่อการสูญหาย ทาให้เมื่อถึงเวลาเสด็จพระราชดาเนิน ระบบเสียงในงานพระราช
พิธีมีปัญหา
อุปกรณ์บางอย่างใช้งานมาเป็นระยะเวลานานไม่มีการเปลี่ยนเมื่อชารุดไม่
คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมเมื่อต้องนามาใช้งานจะทาให้การถวายงานไม่สมบูรณ์ร้อย
เปอร์เซ็น
ในการเสด็จพระราชดาเนิน ประกอบพิธี หรือพระราชกรณียกิจ ในระยะ
ห้วงปีที่ผ่านมาหลายพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาท หรือมีพระราชดารัส
โดยทรงประทับนั่ง อุปกรณ์เช่นระบบไมโครโฟนที่มีใช้งานอยู่ เป็นชนิดที่ใช้ทอด
ไมโครโฟนแบบประทับยืน ทาให้ต้องดัดแปลงไมโครโฟนชนิดอื่นมาใช้งาน ทาให้
การถวายงานได้ ไม่ ส มพระเกีย รติ และพระสุ ร ะเสี ยงที่ท รงพระราชทานดัง ไม่
ไพเราะเนื่องจากไม่ได้เป็นไมโครโฟนที่ดีที่สุด
กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์ที่จะถวายงาน อย่างสมพระเกียรติ แต่
ยังคงติดขัดในเรื่องของระบบเสียง ความรวดเร็วของการทางานถวาย และอุปกรณ์
บางอย่าง จึ งต้องจั ดหา รถปฏิบัติงานเคลื่ อนที่ระบบเสียง พร้อมอุปกรณ์เท่าที่
จาเป็น โดยเร่งด่ วนเพื่อให้การถวายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระ
เกียรติของทุกพระองค์

5. เนื้อหา/สาระสาคัญในการดาเนินงาน
(สาหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)
จัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สาหรับงานพระราชพิธี พร้อม
อุปกรณ์ส่วนควบ

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 5,018,900 บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 5,000,000.-บาท
8.2 เงินรายได้ กปส. (ภารกิจพื้นฐาน สพท.) 18,900 บาท

9. ผลผลิตแผนงาน
ชื่อผลผลิต

จัดซือ้ รถปฏิบัติการ
ระบบเสียงนอกกสถานที่
สาหรับงานพระราชพิธี
พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย
และจานวน)
สานักพระราชวัง

จานวนผลผลิต /
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

1 คัน

งบบุคลากร

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

1
คัน

5,018,900 บาท
หมวด

มี.ค.59

750,000

ต.ค.58

พ.ย.58

1,112,600

ธ.ค.58

1,650,000

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

1,506,300

เม.ย.59

พ.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

รวม

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

งบดาเนินงาน
งบลงทุน

750,000 1,100,000

1,650,000

1,500,000

5,000,
000,000

6,300

18,900

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
เงินรายได้ กปส.

12,
12,600

10. โครงการ / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อโครงการ
กิจกรรม ก
จัดทาร่าง
ขอบเขตของงาน

กิจกรรม ข
ดาเนินการ
ประกวดราคา

กิจกรรม ค
ตรวจรับ

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจานวน)

ผลผลิต /
งบประมาณ

5 คน

ร่างขอบเขตงาน
จานวน 1 ฉบับ

5 คน

5 คน

งบประมาณ
6,300 บาท
(เงินรายได้ กปส.)
ประกวดราคา
แล้วเสร็จ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

ต.ค.58

พ.ย.58

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59 พ.ค.59

1
ฉบับ

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
สพท.

ผอ.สพท.

สพท.

ผอ.สพท.

สพท.

ผอ.สพท.

6,300

1
ครั้ง

งบประมาณ
6,300 บาท
(เงินรายได้ กปส.)
ตรวจรับอุปกรณ์
ตามสัญญา
2 ครั้ง
งบประมาณ
96,300 บาท
(เงินรายได้ กปส.)
งบประมาณ
5,000,000 บาท
(งบลงทุน)

ธ.ค.58

6,300

2
ครั้ง

6,300

750,000

1,100,000

1,650,000

1,500,000

11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต : รถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สาหรับงานพระราชพิธีพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จานวน 1 คัน สามารถดาเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลลัพธ์ : การปฏิบัติภารกิจเพื่อควบคุมระบบเสียงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งภายในและภายนอกพระบรมมหาราชวัง
สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การปฏิบัติตามภารกิจสามารถลุล่วงด้วยความเรียบร้อย สามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ติดขัดทั้งเรื่องระยะเวลา ทาให้ไม่มีอุปส รรคเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน สามารถ
สนับสนุนพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์ที่สุด
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ.สพท.
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม 1) นายศรีเมือง จันตะศรี
2) นายนเรนทร์ อ่อนอินทร์
3) นายพัฒนา อรรถศิริ
4) ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ส่งแสง

โทรศัพท์ 1923
โทรศัพท์ 1159
โทรศัพท์ 1159
โทรศัพท์ 1903
โทรศัพท์ 1903

รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)
โครงการจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สาหรับงานพระราชพิธี
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
--------------------------------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)
โครงการจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สาหรับงานพระราชพิธี
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
--------------------------------ชื่อกิจกรรม ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบประมาณ 6,300.- บาท
1. ชื่อผลผลิต ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. เป้าหมาย..................1......ครั้ง...........1…….สถานี
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

ขออนุมัติจัดซื้อ
ขั้นตอนที่ 4 อปส.อนุมัติให้จัดซื้อ

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

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจร่างสัญญา

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

ขั้นตอนที่ 6 ลงนามในสัญญา

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

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)
โครงการจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สาหรับงานพระราชพิธี
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
--------------------------------ชื่อกิจกรรม ตรวจรับอุปกรณ์
งบประมาณ 5,000,000 บาท
ภารกิจพื้นฐาน 6,300.- บาท
(ตรวจรับที่ กรมประชาสัมพันธ์)
1. ชื่อผลผลิต ตรวจรับอุปกรณ์
2. เป้าหมาย.......3.......ครั้ง......1..... สถานี...............
2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จานวนผลิต/ปี ...........3........... หน่วยนับ ........ครั้ง.................
2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์ได้แล้วเสร็จตามสัญญาระยะเวลาที่กาหนด
3. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม ตรวจรับอุปกรณ์ 3 ครั้ง
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจรับ จานวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน) /
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม

6,300.-บาท

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 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 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า งวดที่ 1 15% เป็นเงิน 750,000 บาท
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจนับอุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตั้ง
ค่าใช้จ่าย...........-.............บาท
จานวน 1 ครั้ง ตรวจนับอุปกรณ์ก่อนดาเนินการติดตั้ง/เบิกจ่ายเงิน
ให้ผู้รับจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 20% เป็นเงิน 1,100,000 บาท

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจรับอุปกรณ์ระหว่างการติดตั้ง ค่าใช้จ่าย..........-............บาท
จานวน 1 ครั้ง ตรวจรับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นเงิน 1,650,000 บาท
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจรับอุปกรณ์หลังจากดาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ/ทดสอบระบบ
ค่าใช้จ่าย..........-............บาท
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
ค่าใช้จ่าย............-.............บาท
ขั้นตอนที่ 9 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นเงิน 1,500,000 บาท
ฯลฯ
6. การประเมินผล -

