แบบฟอรมการกรอกรายละเอียดโครงการ ประจําปงบประมาณ 2554
แกไข ณ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
1. โครงการหลัก โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ
2. หนวยงานรับผิดชอบ (สํานัก/กอง)
โครงการยอย โครงการประกวดรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียงดีเดนของกรมประชาสัมพันธประจําป 2554 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.)
3. หลักการและเหตุผล
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประชาสัมพันธ พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหกรมประชาสัมพันธ มีภารกิจ
เกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธภาครัฐ ดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรู
เกิดความรูความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเปน
หนวยงานดานสื่อภายใตการกํากับดูแล ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในปงบประมาณ 2554 นี้ ไดกาํ หนดกระบวนงาน การผลิตสารคดีทาง
วิทยุกระจายเสียง เปนกระบวนหนึ่งที่ตองดําเนินการ จึงไดกําหนดใหมีโครงการประกวดรายการสารคดี
วิทยุกระจายเสียงดีเดนของกรมประชาสัมพันธ ประจําป 2554 รางวัล PRD Quality Aword เปนโครงการยอย
ภายใตการดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ
นอกจากนี้ โครงการประกวดรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียงดีเดนของกรมประชาสัมพันธ ประจําป
2554 จะเปนโครงการที่สนับสนุน พัฒนา และสงเสริมบุคลากรของกรมประชาสัมพันธที่ปฏิบัติงานดาน
วิทยุกระจายเสียง ใหเพิ่มความรูความสามารถ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานรายการวิทยุกระจายเสียง ให
มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล สามารถเขาแขงขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกไดตอไป

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อสนับสนุน พัฒนา และสงเสริมบุคลากรของกรมประชาสัมพันธที่
ปฏิบัติงานดานวิทยุกระจายเสียง ใหเพิ่มความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ดานรายการวิทยุกระจายเสียงใหมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล สามารถเขา
แขงขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกได
4.2 กรมประชาสัมพันธสามารถดําเนินการไดตามแผนการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
4.3 รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยมีคุณภาพ เปนที่
ยอมรับและติดตามฟง สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ สงผลใหสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยสามารถดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อ
วิทยุกระจายเสียง ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายในกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม
ประชาสัมพันธ พ.ศ. 2545 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. เนื้อหาในการประชาสัมพันธ (สําหรับโครงการประชาสัมพันธ)

6. ผลผลิตระดับกรม : ขอมูลขาวสารที่เผยแพรสูสาธารณะ
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธและ
สื่อสารมวลชน (โครงการ Flagship)
5 กิจกรรมหลัก 2 การเปนที่ปรึกษาและดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อ
ในรูปแบบตางๆ

-

7. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554

8. วงเงินงบประมาณรวม 500,000.- (บาท)
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9. ผลผลิตโครงการ
ชื่อผลผลิต

รายการสารคดี
วิทยุกระจายเสียงดีเดน
ของในระดับเขต ของกรม
ประชาสัมพันธ ประจําป
2554

กลุมเปาหมาย
(ระบุกลุม เปาหมาย
และจํานวน)
สวท. และ สวท.
ภูมิภาคในสังกัด
สปข. 1-8

จํานวนผลผลิต /
งบประมาณ
จํานวนผลผลิต
รายการสารคดีดีเดน
ระดับเขต 9 รายการ
งบประมาณ
500,000 (บาท)
หมวด
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น

เปาหมายผลผลิตและงบประมาณ

ต.ค.53

พ.ย.53

ธ.ค.53

ม.ค.54

ก.พ.54

มี.ค.54

เม.ย.54

พ.ค.54

มิ.ย.54

ก.ค.54

ส.ค.54

ก.ย.54

ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54

ส.ค.54

ก.ย.
54

รวม

9

475,000

25,000

--------------------------------------------------------- สํานัก / กอง ไมตองกรอก ---------------------------------------------------------------475,000

25,000

500,000
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10. กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
กลุม
เปาหมาย

ผลผลิต/
งบประมาณ

1. แตงตั้งคณะ ทํางานจัดการประกวดรายการ
สารคดีวิทยุกระจายเสียง ระดับเขต (สปข. 1-8
และ สวท.)

สวท. และ
สปข. 1-8

คําสั่งแตงตั้ง
9 ชุด
งบประมาณ-

2. คณะทํางานระดับหนวยงานจัดประชุมพิจารณา
แนวทางการดําเนินการเพื่อใหไดสารคดีตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการระดับ กปส. กําหนด
(สปต. แจงเวียนหลักเกณฑฯ ใหทราบ)
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูจัดรายการ เพื่อการผลิต
สารคดีวิทยุในนาม สปข. 1-8 และ สวท.
ประกอบดวย
3.1 สปข.1-8 พิจารณาผูจัดรายการ สปข.ละ
10 คน / สวท. 10 คน รวม 90 คน เขารวมอบรม
กับวิทยากรจาก ABU และ คณะกรรมการตัดสินฯ
บางทาน เชน ดร.สมเกียรติ ออนวิมล, นาง
พรทิพย อุทกภาชน (คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เชน คายานพาหนะ, คาเบี้ยเลี้ยง, คาที่
พัก ฯลฯ ของผูเขาอบรมจาก สปข.1-8 ใหเบิก
จากงบประมาณโครงการฯ ตามทีจ่ ัดสรรและตัด
โอนงบประมาณให สวนจัดอบรมและวิทยากร
สปต.รับผิดชอบ)
3.2 ผูจัดรายการ สปข.1-8 และ สวท. ที่เขา
อบรมและไดรับมอบหมายนําความรูจากการอบรม
มาผลิตรายการสารคดีเพื่อสงเขาประกวด รางวัล
PRD Quality Award (สารคดีตองออกอากาศจริง)

สวท. และ
สปข. 1-8

9 ครั้ง

ชื่อกิจกรรม

ต.ค.
53

พ.ย.
53

เปาหมายผลผลิตและงบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
53 54 54 54 54 54
54

หนวยงานที่
ก.ค. ส.ค. ก.ย. เกี่ยวของ
54 54 54
สวท. และ
สปข. 1-8

ผูรับผิดชอบ

สวท. และ
สปข. 1-8

สวท. และ
สปข. 1-8

สวท.,
สปข. 1-8
สปต.

สวท.,
สปข. 1-8
สปต.

สวท.และ
สปข. 1-8

งบประมาณ
สวท. และ
สปข. 1-8

1 ครั้ง
งบประมาณ
475,000.สปข. 1,3,5,6
เขตละ 65,000.สปข. 2,4,
เขตละ 55,000.สปข. 7 = 35,000
สปข.8 = 45,000
สวท. = 25,000
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10. กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
4. สปข.1-8 จัดสงสารคดีวิทยุให สวท. เพื่อรวบ
รวมสงเขาประกวดรางวัล PRD Quality Award

กลุม
เปาหมาย

ผลผลิต/
งบประมาณ

ต.ค.
53

พ.ย.
53

เปาหมายผลผลิตและงบประมาณ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
53 54 54 54 54 54
54

9 รายการ
งบประมาณ
- บาท

หนวยงานที่
ก.ค. ส.ค. ก.ย. เกี่ยวของ
54 54 54
สวท. และ
สปข. 1-8

5. คาบริหาร / ติดตามโครงการ
งบประมาณ
25,000.11. - ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (ผลลัพธ) รายการสารคดีวิทยุกระจายเสียง มีคุณภาพ สามารถสงเขาประกวดในระดับภุมิภาคได
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 12.1 บุคลากรดานวิทยุกระจายเสียงไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถในการผลิตรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียง
12.2 บุคลากรดานวิทยุกระจายเสียงมีความตื่นตัวในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการผลิตรายการมากขึ้น
12.3 รายการวิทยุกระจายเสียงของ สวท.ไดรับการยอมรับ สรางความพึงพอใจตอผูรบั บริการ เปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอ กรมประชาสัมพันธ
12.4 กรมประชาสัมพันธไดรายการทีม่ ีคุณภาพสามารถสงเขาประกวดในระดับภูมิภาค
13. ผูรับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท)
- ชื่อผูรับผิดชอบหลัก นางปราณี ศรีสุกใส โทรศัพท 081-173-1279
- ชื่อผูรับผิดชอบรวม 1) นางสาวจิระวรรณ ตันกุรานันท โทรศัพท 081-173-1283
2) นายสุชาติ แกวเพ็ชร
โทรศัพท 081-173-1277
3) นางสาวชัยศิลป คนคลอง
โทรศัพท 086-994-3994

สวท.

ผูรับผิดชอบ

สวท. และ
สปข. 1-8
สวท.

แบบแสดงรายละเอียดคาใชจายของโครงการ

โครงการ โครงการประกวดรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียงดีเดนของกรมประชาสัมพันธ ประจําป 2554 .
งบรายจาย 2. งบดําเนินงาน

ขอเสนองบประมาณ
ป 2554

500,000

2.1 คาตอบแทน
(1) คาเชาบาน
(2) คาตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น
(3) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบตั ิงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
(4) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา
(5) คาตอบแทนบุคลากรที่มีความรูภาษาชนเผา
(6) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
(7) คาอาหารทําการนอกเวลา
(8) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
(9) คาตอบแทนการแสดงบรรเลง
(10) คาตอบแทนอื่น (ระบุ)
2.2 คาใชสอย
(1) คาเชาทรัพยสิน
(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
(3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
(4) คาซอมแซมครุภัณฑ
(5) คาซอมแซมสิ่งกอสราง
(6) คาจางเหมาบริการ
(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(8) คารับรองและพิธีการ
(9) คาภาษีและธรรมเนียม
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(11) คาใชจายดําเนินงานการประชาสัมพันธของรัฐ
(12) คาของขวัญ ของรางวัล
(13) คาใชจายบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(14) คาบูชากัณฑเทศนและพิธีสงฆ
(15) คาซื้อบริการขาวตางประเทศ
(16) คาเชาบริการอุปกรณและคูสาย
(17) คาใชสอยอื่น (ระบุ)

450,000.-

25,000.-

ขอเสนองบประมาณ
ป 2554

งบรายจาย - รายการ
2.3

25,000.-

คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(3) วัสดุกอ สราง
(4) วัสดุงานบานงานครัว
(5) วัสดุไฟฟาและวิทยุ
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(8) วัสดุคอมพิวเตอร
(9) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกําเนิดไฟฟา
(10) คาวัสดุอนื่ (ระบุ)

2.4 คาสาธารณูปโภค
(1) คาโทรศัพท
(2) คาน้ําประปา
(3) คาไปรษณียโทรเลข
(4) คาไฟฟา
(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมเงินทั้งสิน้

500,000.-

