รายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2559
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ
เอฟ.เอ็ม. ขนาดกาลังส่ง 5 กิโลวัตต์ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สานัก/กอง)
สานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค

3. หลักการและเหตุผล
กรมประชาสัมพันธ์ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. อยู่ในความ
รับผิดชอบให้บริการส่งกระจายเสียงการประชาสัมพันธ์ของรัฐและรัฐบาล จานวน 87
ความถี่ โดยได้ตั้งงบประมาณในการปรับ ปรุ งประสิ ทธิภ าพอุปกรณ์เครื่องส่ งวิทยุ
พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งไม่ได้งบประมาณตามที่ได้วางแผน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ประกอบกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่มีอยู่มีอายุการใช้งาน
นานกว่า 15 ปี มีสภาพทรุดโทรม เขตบริการลดลง ประสิทธิภาพในการออกอากาศต่ากว่า
มาตรฐาน ไม่มีอะไหล่ซ่อมแซม เนื่องจากโรงงานบางแห่งได้ยกเลิกการผลิต และเครื่องส่ง
รุนใหม่ราคาถูกและประหยัดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์
จึงจาเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ให้ตอบสนองความต้องการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สวท.นราธิวาส ระบบ เอฟ.เอ็ม. ใช้งานเมื่อปี 2545 ใช้
งานนานกว่า 11 ปี เนื่องจากอยู่ในพื้นที่มีความชื้นสูง อุปกรณ์เครื่องส่งและอุปกรณ์
ส่วนควบ มีสภาพชารุด เสื่อมสภาพ และต้องหยุดออกาอากาศเป็นเวลานานหลายวัน
เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพไม่มีอะไหล่ทดแทนลักษณะการซ่อมแซมเป็นการซ่อม
ตามอาการเสีย และต้องใช้ทีมช่างเทคนิคซ่อมบารุงจากส่วนกลาง ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูง
เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในสามจังหวัดชายแดนใต้ การที่เครื่องส่งชารุดและต้อง
หยุ ด ออกอากาศเป็ น ระยะเวลาหลายวั น ในแต่ ล ะครั้ ง ท าให้ ก ารเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ง านของรั ฐ ไม่ ส ามารถท าได้
จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสต่อไป

4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. ให้มีเขตบริการกว้างไกล
ครอบคลุมกลุ่มพื้นที่เป้าหมายตามที่กาหนด ได้มาตรฐานการส่งกระจายเสียง
4.2 เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐในการพัฒนาประเทศและความ
มั่นคงของชาติ
4.3 เพื่อให้การส่งวิทยุกระจายเสียงมีคุณภาพส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการและนโยบาย
ของรัฐไปสู่ประชาชนได้

5. เนื้อหา/สาระสาคัญในการดาเนินงาน
(สาหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)
จัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกาลังส่ง 5 กิโลวัตต์
พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จานวน 1 ชุด

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 10,124,080 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน)

1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 10,000,000 บาท
8.2 เงินรายได้ กปส. (ภารกิจพื้นฐาน สพท.) 124,080 บาท

9. ผลผลิตโครงการ
ชื่อผลผลิต

เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
สวท.นราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย
และจานวน)
ประชาชนในพื้นที่
จ.นราธิวาส

จานวนผลผลิต /
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

1 แห่ง
(เครื่องส่งวิทยุ
1 ชุด)
10,124,080 บาท
หมวด
งบบุคลากร

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

1,652,590

6,300

1,400,000

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

1
ชุด

1,500,000

2,212,600

3,352,590

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

รวม

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

งบดาเนินงาน
งบลงทุน

1,500,
500,000 2,200,
200,000

3,300,
00,000

1,600,
00,000

52,
52,590

52,
52,590

1,400,
00,000

10,
10,000,
000,000

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
เงินรายได้ กปส.

12,
12,600

6,300

124,
124,080

10. โครงการ / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจานวน)

ผลผลิต /
งบประมาณ

กิจกรรม ก
จัดทาร่าง
ขอบเขตของ
งาน

5 คน

ร่างขอบเขตงาน
จานวน 1 ฉบับ

กิจกรรม ข
ดาเนินการ
ประกวดราคา

5 คน

กิจกรรม ค
ตรวจรับ

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

มิ.ย.59

1
ครั้ง

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
งบประมาณ
111,480 บาท
(เงินรายได้ กปส.)
งบประมาณ
10,000,000 บาท
(งบลงทุน)

ธ.ค.58

6,300
1
ชุด

1,500,
500,000

2,200,
200,000

52,590

52,590

3,300,
300,000

1,600,
600,000

6,300

1,400,
400,000

11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต : อุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จานวน 1 แห่ง สามารถดาเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. ประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงได้มาตรฐาน
3. การประชาสัมพันธ์ของรัฐและรัฐบาลครอบคลุมเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียง
ผลลัพธ์ : 1. คุณภาพของอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2. สัญญาณการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่เขตบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่สามารถรับฟังรายการวิทยุที่มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร นโยบายจากรัฐและรัฐบาล เพื่อความเข้าใจอันดีต่อนโยบายของรัฐ
รวมทั้งมีความรู้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐบาล
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ.สพท.
โทรศัพท์ 1923
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม 1) ผอ.สสว.
โทรศัพท์ 1921
2) นายชัชวาลย์ สารทอง.
โทรศัพท์ 1901
3) นายอนุสรณ์ ศรีกิจมาลัยกุล โทรศัพท์ 1921
4) นายอรรคเดช แย้มคลี่
โทรศัพท์ 1921

รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกาลังส่ง 5 กิโลวัตต์ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
--------------------------------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. ขนาดกาลังส่ง 5 กิโลวัตต์ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
--------------------------------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. ขนาดกาลังส่ง 5 กิโลวัตต์ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
--------------------------------ชื่อกิจกรรม ตรวจรับอุปกรณ์
งบประมาณ 10,000,000 บาท
งบดาเนินงาน 111,480.- บาท
1. ชื่อผลผลิต ตรวจรับอุปกรณ์
2. เป้าหมาย.....2.......ครั้ง...... 1 สถานี...............
2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จานวนผลิต/ปี ...........2.............. หน่วยนับ ........ครั้ง.................
2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์ได้แล้วเสร็จตามสัญญาระยะเวลาที่กาหนด
3. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม เดินทางไปตรวจรับอุปกรณ์ 2 ครั้ง
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจรับ จานวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน) /
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม

124,080

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 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 1,500,000 บาท
ขั้นตอนที่ 3 เดินทางตรวจนับอุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่าย...........52,590....บาท
จานวน 1 ครั้ง ตรวจนับอุปกรณ์ห้องส่งพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
ก่อนดาเนินการติดตั้ง/เบิกจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 20% เป็นเงิน 2,200,000 บาท

ขั้นตอนที่ 5 เดินทางตรวจรับอุปกรณ์เครื่องส่งและห้องส่งหลังจากติดตั้งและทดสอบระบบ
จานวน 1 ครั้ง ตรวจนับอุปกรณ์ก่อนดาเนินการติดตั้ง/เบิกจ่ายเงิน
ให้ผู้รับจ้าง

ใช้จ่าย...52,590....บาท

ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นเงิน 3,300,000 บาท
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
ขั้นตอนที่ 8 เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย เป็นเงิน 3,000,000 บาท
ฯลฯ
6. การประเมินผล -

