รายละเอียดโครงงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ 2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สานัก/กอง)
แห่งประเทศไทย เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3. หลักการและเหตุผล
กรมประชาสั ม พัน ธ์ เ ป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ ในการเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการนโยบายของรัฐและรัฐบาลไปสู่ประชาชน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในการดาเนินงานของภาครัฐ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุ
โทรทัศน์สื่อ New Mediaเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของรัฐและรัฐบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้รับนโยบายให้มีการปรับปรุง
คุณภาพด้านเนื้อหาคุณภาพด้านการผลิตสปอตและPost productionให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นแบบโทรทัศน์ความ
คมชัดสูง High Definition Television (HDTV) แต่เนื่องจากอุปกรณ์ด้านการ
ผลิตสปอตและภาพกราฟิกตลอดจนระบบบันทึกเสียงรวมทั้งอุปกรณ์ด้าน Post
production ยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนจึงทาให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
สปอตและภาพกราฟิก Animation ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่ง
อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถผลิตชิ้นงานในระบบ High Definition ได้ซึ่งหากไม่ได้
รับการจัดหาทดแทนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการได้ดังนั้น จึงมีความจาเป็นในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้ สามารถตอบสนองตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสปอตและ
ภาพกราฟิกและสอดคล้องกับโครงการ 9 ยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์

4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ในการผลิตสปอตและ Post productionให้มีความคมชัด
และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสปอตให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วน่าสนใจและทันสมัย
4.3 รองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีในการนาเสนอในโทรทัศน์ความคมชัดสูง High Definition
Television (HDTV)

5. เนื้อหา/สาระสาคัญในการดาเนินงาน
6. ผลผลิตระดับกรม :
5.1 กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์แบบแบกบ่า ชนิด ENG ระบบ HD พร้อมอุปกรณ์
6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนควบ จานวน 6 ชุด
 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไข
5.2 ชุดตัดต่อภาพโทรทัศน์ระบบ HD แบบกระเป๋าหิ้ว จานวน 1 ชุด
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5.3 ชุดตัดต่อภาพโทรทัศน์ระบบ HD แบบตั้งโต๊ะ จานวน 2 ชุด
6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
5.4 เครื่องตัดต่อสปอตโทรทัศน์แบบ Non-Linear พร้อม Software จานวน 2 ชุด
 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกากับดูแลการ
5.5 เครื่องผลิตภาพกราฟิค จานวน 2 ชุด
ปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
5.6 ชุดอุปกรณ์ควบคุมและบันทึกเสียง จานวน 2 ชุด
 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 10,018,900 บาท (สิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 10,000,000 บาท
8.2 เงินรายได้ กปส. (ภารกิจพื้นฐาน สทท.) 18,900 บาท

9. ผลผลิตโครงการ
ชื่อผลผลิต

อุปกรณ์ผลิตรายการ
โทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ
สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย
และจานวน)
ประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

จานวนผลผลิต /
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

2 ชุด

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

2 ชุด

10,018,900.บาท
หมวด

มี.ค.59

1,506,300

ต.ค.58

พ.ย.58

2,206,300

ธ.ค.58

ม.ค.59

3,300,000

ก.พ.59

มี.ค.59

3,006,300

เม.ย.59

พ.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

รวม

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

งบดาเนินงาน
งบลงทุน

1,500,000 2,200,000

3,300,000

3,000,000

10,
10,000,
000,000

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
เงินรายได้ กปส.

6,300

6,300

6,300

18,
18,900

10. โครงการ / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อโครงการ
กิจกรรม ก
จัดทาร่าง
ขอบเขตของ
งาน

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
สทท.

ผอ.สทท.

สทท.

ผอ.สทท.

สทท.

ผอ.สทท.

6,300
1
ครั้ง

งบประมาณ
6,300 บาท
(เงินรายได้ กปส.)
ตรวจรับอุปกรณ์
ตามสัญญา
1 ครั้ง
งบประมาณ
6,300 บาท
(เงินรายได้ กปส.)
งบประมาณ
10,000,000 บาท
(งบลงทุน)

ธ.ค.58

6,300
1
ครั้ง

6,300

1,500,000

2,200,000

3,300,000

3,000,000

11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต : อุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ จานวน 2 ชุด สามารถดาเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลลัพธ์ : อุปกรณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานี วิทยุโ ทรทัศน์ แห่ งประเทศไทยมีอุป กรณ์ ผ ลิ ตรายการโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสู ง (HD) เพื่อรองรับ ระบบดิจิ ทัล เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยส าหรับใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) การผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์มีประสิทธิภาพมีรูปแบบที่น่าสนใจ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทันสมัย
3) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางสื่อทั้งในและนอกประเทศ
4) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารนโยบายของรัฐไปสู่ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นในสาขาเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ.สทท.
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม 1) นายวัยวุฒิ พื้นผา
2) นายสมชาติ ทัศวิล

โทรศัพท์ 092-2468-311
โทรศัพท์ 092-2468-718
โทรศัพท์ 092-2468-721

รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)
โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
--------------------------------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)
โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
--------------------------------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)
โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
--------------------------------ชื่อกิจกรรม ตรวจรับอุปกรณ์
งบลงทุน 10,000,000.-บาท
งบประมาณ 6,300.- บาท
(ตรวจรับ สทท.)
1. ชือ่ ผลผลิต 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 ครัง้ เนื่องจากงบประมาณมีจากัด)
ขั้นตอนที่ 2 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 1,500,000 บาท
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจนับอุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตั้ง
ค่าใช้จ่าย...........-.............บาท
จานวน 1 ครั้ง ตรวจนับอุปกรณ์ก่อนดาเนินการติดตั้ง/เบิกจ่ายเงิน
ให้ผู้รับจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 20% เป็นเงิน 2,200,000 บาท

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจรับอุปกรณ์ระหว่างการติดตั้ง ค่าใช้จ่าย..........-............บาท
จานวน 1 ครั้ง ตรวจรับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นเงิน 3,300,000 บาท
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจรับอุปกรณ์หลังจากดาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ/ทดสอบระบบ
ค่าใช้จ่าย..........-............บาท
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
ค่าใช้จ่าย............-.............บาท
ขั้นตอนที่ 9 เบิกจ่ายเงินงวดที่สุดท้าย 3,000,000 บาท
ฯลฯ
6. การประเมินผล -

