แผนงานประชาสัมพันธ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คํานํา
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปนองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจหนาที่
ในการพัฒนาทองถิ่นและการจัดบริการสาธารณะตางๆ ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ การเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเปนสิ่งที่หนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
เพื่อความโปรงใสในการบริหารงานของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรวบรวมโครงการ/งาน/กิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ทุกสวน ซึ่งไดจัดทําเปน
แผนงานประชาสัมพันธประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใชเปนแผนงานในการดําเนินการประชาสัมพันธ
โครงการ/งาน/กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
จึงหวังเปนอยางยิ่งวา แผนงานประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเปนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของตอไป

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
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๑. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการภายใน
เขตจังหวัดสระบุรี ในการพัฒนาทองถิ่นจัดบริการสาธารณะตางๆ ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ การเผยแพรขอมูลขาวสารเปนสิ่งที่หนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารใหประชาชนทราบ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อความโปรงใสในการบริหารงานของ
รัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดตั้งงบประมาณในการ
บริหารงานและพัฒนาทองถิ่นของจังหวัดสระบุรี เพื่อดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอประชาชน
ในเขตจังหวัด โดยงานประชาสัมพันธ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ กิจกรรม โครงการและขอมูลตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธดานการ
สงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และการประชาสัมพันธอื่นๆ
ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ และเพื่อใหงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงไดจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
๒. วัตถุประสงค
เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี ใหเปนที่รูจักของประชาชนในทองถิ่นและประชาชนทั่วทั้งประเทศ เผยแพรประชาสัมพันธ
วัฒนธรรมประเพณี สงเสริมการทองเที่ยว และภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนวันสําคัญของชาติ จึงไดจัดทําแผน
ประชาสัมพันธประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เพื่อเปนการพัฒนา
และสงเสริมภารกิจตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
๓. เปาหมาย
ดําเนินการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน โครงการ /งาน / กิจกรรม เพื่อสรางเสริมความรู
ความเขาใจ รวมถึงเสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดี ใหแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตลอดจนผูที่มาติดตองานราชการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
๔. การดําเนินงาน
๔.๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี เพื่อจัดทํา
แผนประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี กํากับ ดูแล แผนปฏิบตั กิ าร แผนงาน โครงการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี บูรณาการกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
เครือข่าย
การดําเนินงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทัง้ วางแผนการติดตามประเมินผลและแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้

๔.๒ สํารวจขอมูลการดําเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมของสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี ประกอบดวย สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองชาง กองพัสดุและทรัพยสิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และหนวยตรวจสอบภายใน
๔.๓ วางแผนพัฒนาและดําเนินการโครงการ/งาน/กิจกรรม
๔.๔ แต่งตัง้ คณะทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี
เพื่อดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเขาใจ รวมถึงเสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดีตอองคการบริหาร
สวน
จังหวัดสระบุรี
๔.๕ ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
๖. งบประมาณ
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ประเภทคาใชสอย หนา ๑๙
ขอ ๑ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาลางฟลม อัด ขยายภาพ คาเขาเลม ทําปกหนังสือ คาจางพิมพ
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ แผนพับ คาจางทําปายประชาสัมพันธ ที่ใชในงานเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน
ตลอดจนคาเชา คาธรรมเนียม และคาบริการในการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ
โทรทัศน ฯลฯ ในการเผยแพรประชาสัมพันธงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี งานอื่น ๆ ที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งที่ดําเนินการเองหรือรวมกับหนวยงานอื่น ตลอดจนการประชาสัมพันธ
ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ( สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ตั้งไว ๑๘๐,๐๐๐.- บาท )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๗ ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําป
ออกใชไมทันปงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอน

บทที่ ๒
ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ใหความสําคัญในการจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ
เพื่อนํามาใชเปนกรอบในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน รวมทั้งเปนการกระจายขอมูลขาวสารไปสูสวนราชการ
และประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน
ประชาสัมพันธ ดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน ดานการประชาสัมพันธ
“ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี มีการประชาสัมพันธใหทุกสวนราชการมีสวนรวม
ไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอกัน เสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร ”
พันธกิจ ดานการประชาสัมพันธ
“ การประชาสัมพันธ เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
เพื่อใหการพัฒนาการบริหารงาน การจัดการ และการบริการประชาชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เสริมสรางองคความรู การเผยแพรขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธไดรับการยอมรับ ”
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดกําหนดยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว ๔ ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานหรือโครงการตาง ๆ ใหประชาชนและหนวยงาน
ภายนอกไดรับทราบ เชน การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน การกอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อใชในการ
อุปโภคบริโภคการเกษตร การกอสรางและปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง ประปา เปนตน
๑.๒ เพื่อสงเสริมภาพลักษณอันดีงามขององคการบริหารสวนจังหวัด ในการประสานความ
รวมมือการปฏิบัติงานทั้งระดับชุมชนทองถิ่นและหนวยงานภายนอก
๑.๓ เพื่อเผยแพรการดําเนินกิจกรรม งานหรือโครงการดานการศึกษา การกีฬา และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ ๒ :

ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๑ เพื่อสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
๒.๒ เพื่อสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทย
๒.๓ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวภายในจังหวัดสระบุรี ใหเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงวิชาการ เชิงธุรกิจ เชิงประวัติศาสตร เชิงเกษตร
เชิงอนุรักษ และอื่น ๆ

๒.๔ เพื่อสนับสนุน สงเสริม การอนุรักษ ฟนฟู หรือพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหยงั่ ยืนมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน อันจะสงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง
๒.๕ เพื่อเผยแพรสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักในคุณคาของธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
๓.๑ เพื่อใหความรู สรางความเขาใจ เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตองแก
ประชาชน สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
๓.๒ เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดรับความรู ความเขาใจในหลักการ
ของระเบียบ กฎหมาย และนําไปปรับใชเปนแนวทางปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่
๓.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม
และวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม อันมั่นคงและมุงมันในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ดานการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เสริมสรางความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท
๔.๑ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๔.๒ เพื่อใหเกิดความรักและเสริมสรางความสามัคคี โดยมีสถาบันพระมหากษัตริยเปน
ศูนยรวมจิตใจ สงเสริมการทํางานแบบบูรณาการรวมพลังเครือขายจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
๔.๓ เพื่อเป็ นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในองค์กรได้มโี อกาสร่วมกัน
ทําความดีและแสดงพลังจิตอาสา

บทที่ ๓
แผนงานประชาสัมพันธ
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดดําเนินการสํารวจโครงการ/งาน/กิจกรรม ของแตละ
สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เพื่อใหไดขอมูลในการดําเนินการจัดทําแผนงาน
ประชาสัมพันธ และการดําเนินการบูรณาการ ประสานงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสอดคลองในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัด
“ ดําเนินการเขารวมกิจกรรม/พิธี เขารวมรับฟงการประชุม/สัมมนา บันทึกภาพถาย
เผยแพรกิจกรรม ขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารผานทางชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ ประชาสัมพันธลงบนเว็บไซตของหนวยงาน และแอปฟลิเคชั่น สื่อออนไลนตาง ๆ
บอรดประชาสัมพันธ ”

จังหวัดสระบุรี

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน

๒. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเครือขาย ประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูล
ขาวสารของทางราชการ กิจกรรม โครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี อยางทั่วถึง
๓. เพื่อเปนการสนับสนุน สงเสริม การอนุรักษ ฟนฟู หรือพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหยั่งยืน
มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน อันจะสงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง
๔. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนไดรวมสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี และรวมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ
๕. เพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณอันดีงามขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ในการ
ประสานความรวมมือการปฏิบัติงานทั้งระดับชุมชนทองถิ่นและหนวยงานภายนอก

แผนงานประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ลําดับ
ที่
๑.

กิจกรรม/ โครงการ/งาน

ชวงเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรม / โครงการ / งาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

๒.

โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชน”
จังหวัดสระบุรี
วันคนพิการสากล

๓.

วันตอตานยาเสพติด

สํานักปลัดฯ

๔.

การใชคายลูกเสือเจ็ดคต – โปงกอนเสา อําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี

กองการศึกษาฯ

๕.

โครงการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี

กองชาง

๖.

โครงการปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให
เจาหนาที่รัฐ
ผูนําทองถิ่น นักการเมือง และขาราชการทุกระดับ
ประพฤติปฏิบัติตนเปนตนแบบตามคานิยมหลักของคนไทย
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง

สํานักปลัดฯ

๗.

ทุกสวนราชการ
สํานักปลัดฯ

กองการศึกษาฯ

๘.

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ

กองชาง

๙.

โครงการศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน
บริเวณหมูที่ ๘ ตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัด
สระบุรี

กองชาง

ลําดับ
ที่

กิจกรรม/ โครงการ/งาน

๑๐. โครงการสูบน้ําชวยเหลือภัยแลง

ชวงเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรม / โครงการ / งาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ
กองชาง

๑๑. โครงการสูบน้ําชวยเหลืออุทกภัย

กองชาง

๑๒. โครงการลดกาซเรือนกระจก ภายในศูนยกําจัดขยะแบบครบ
วงจร
จากขยะมูลฝอยชุมชนฯ
๑๓. โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแหง
ความพอเพียง
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
๑๔. โครงการหองสมุดเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

กองชาง

๑๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมพลัง รวมใจ พิชิตชัยโรค
ไขเลือดออก
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

กองแผนฯ

กองชาง
กองการศึกษาฯ

แผนงานประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่

ลําดับ
ที่
๑.

กิจกรรม/ โครงการ/งาน

ชวงเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรม / โครงการ / งาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

๒.

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรขาวตมลูกโยนจังหวัด
สระบุรี
ประจําป ๒๕๖๑
กิจกรรมสง ส.ค.ส. วันขึ้นปใหม (๑ มกราคมของทุกป)

๓.

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

๔.

โครงการสรงน้ําพระวันสรงกรานต สืบสานประเพณีไทย

๕.

โครงการรดน้ําดําหัวผูใหญ สืบสานประเพณีสงกรานต (วัน
ผูสูงอายุ)

กองการศึกษาฯ

๖.

วันวิสาขบูชา

กองการศึกษาฯ

๗.

วันอาสาฬหบูชา

กองการศึกษาฯ

๘.

โครงการจัดงานตักบาตรดอกเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๒
(วันเขาพรรษา)
โครงการความรูอาเซียน “มุมอาเซียน” สรางความรู
ความเขาใจ การรับรู เพื่อนําไปสูความเปนเจาของ

กองการศึกษาฯ

๙.

กองการศึกษาฯ
สํานักปลัดฯ
กองการศึกษาฯ
รร.หรเทพฯ
กองการศึกษาฯ

สํานักปลัดฯ

และรวมกันเปนเอกภาพทานกลางความหลากหลาย
และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การทหาร
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา
ลําดับ
ที่

กิจกรรม/ โครงการ/งาน

๑๐. โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
๑๑. โครงการยกยองเชิดชู ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดสระบุรี
ประจําป ๒๕๖๒

ชวงเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรม / โครงการ / งาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

แผนงานประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

ลําดับ
ที่

กิจกรรม/ โครงการ/งาน

ชวงเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรม / โครงการ / งาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

๑.

วันทองถิ่นไทย

๒.

วันขาราชการพลเรือน

สํานักปลัดฯ

๓.

งานประชาสัมพันธการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี

กองกิจการสภา
ฯ

๔.

งานประชาสัมพันธการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น

กองกิจการสภา
ฯ

๕.

การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวน
จังหวัดสระบุรี ประจําป ๒๕๖๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําประชาคมเพื่อจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและทบทวนยุทธศาสตร
การพัฒนาและกรอบการประสานโครงการพัฒนา

กองแผนฯ

๖.

๗.

สํานักปลัดฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

๘.

ลําดับ
ที่
๙.

ตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี

กิจกรรม/ โครงการ/งาน

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดสระบุรี
๑๐. การจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ป ขององคการ
บริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี
๑๑. ศูนยดํารงธรรม อบจ. สระบุรี เพื่อเสริมสรางความเขาใจใน
การ
เตรียมการปองกันและแกไขปญหา รวมถึงประชาสัมพันธ
ชองทาง
ในการรองทุกขและการใหความชวยเหลือประชาชน
๑๒. โครงการสรางความรู ความเขาใจ รณรงคและสรางจิตสํานึก
ใหบุคลากรภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ตระหนัก
ถึงการปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

กองแผนฯ

ชวงเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรม / โครงการ / งาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ
กองแผนฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

๑๓. การจัดทําแผนปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒

กองชางฯ

๑๔. โครงการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (Local
Competency Test : LCT) ประจําป ๒๕๖๒ ของโรงเรียน
หรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคคี)
๑๕. โครงการนิทรรศการดาราศาสตรวิทยาศาสตร

รร.หรเทพฯ
กองการศึกษาฯ

๑๖. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจัดการศึกษา

กองการศึกษาฯ

๑๗. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม
"คายพุทธบุตร" ประจําป ๒๕๖๒
๑๘. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม
"ทักษะชีวิตแนวพุทธ" ประจําป ๒๕๖๒

กองการศึกษาฯ

ลําดับ
กิจกรรม/ โครงการ/งาน
ที่
๑๙. โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป ๒๕๖๒

กองการศึกษาฯ

ชวงเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรม / โครงการ / งาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ
กองการศึกษาฯ

๒๐. การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
(แบบ สขร.๑)

ทุกสวนราชการ

๒๑. โครงการอบรมใหความรูในการปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพื่อลดการตีตราและเลือก
ปฏิบัติ จังหวัดสระบุรี

กองแผนฯ

๒๒. การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตามขอบัญญัติองคการ
บริหารสวน
จังหวัดสระบุรี เรื่อง การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
๒๓. การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๔. การจัดทํางบแสดงการดําเนินงาน รายไตรมาส
๒๕. งานเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖. งานเผยแพรรางประกาศจัดซื้อ/จัดจาง และประกาศจัดซื้อ/
จัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๗. งานเผยแพรประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาซื้อ/จาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๘. งานเผยแพรสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองพัสดุฯ
กองพัสดุฯ

กองพัสดุฯ
กองพัสดุฯ

ลําดับ
กิจกรรม/ โครงการ/งาน
ที่
๒๙. งานเผยแพรประกาศยกเลิกการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๐. งานเผยแพรประกาศยกเลิกผูชนะการเสนอราคาซื้อ/จาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๓. งานเผยแพรราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
และราคากลาง
๒๔. งานสอบทานรายงานการควบคุมภายใน
๒๕. งานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และงบการเงินของโรงเรียน
หรเทพ
(รุงเรืองประชาสามัคคี)
๒๖. งานตรวจวิเคราะหประเมินความเพียงพอของสวนราชการใน
สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ชวงเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรม / โครงการ / งาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ
กองพัสดุฯ
กองพัสดุฯ
กองพัสดุ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน
หนวยตรวจสอบ
ภายใน
หนวยตรวจสอบ
ภายใน

แผนงานประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ดานการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย เสริมสรางความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท

ลําดับ
ที่

กิจกรรม/ โครงการ/งาน

ชวงเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรม / โครงการ / งาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

๑.

งานพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

๒.

วันปยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ของทุกป)

สํานักปลัดฯ

๓.

วันบิดาแหงฝนหลวง (๑๔ พฤศจิกายน ของทุกป)

สํานักปลัดฯ

๔.

วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (๒๕ พฤศจิกายน
ของทุกป)
วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,
วันพอแหงชาติ , วันชาติ (๕ ธันวาคม ของทุกป)
วันที่ระลึกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
(๒๘ ธันวาคม
ของทุกป)
วันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

สํานักปลัดฯ

๕.
๖.
๗.

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

๘.

วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(๑๘ มกราคม ของทุกป)

สํานักปลัดฯ

๙.

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(๓๑ มีนาคม ของทุกป)

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
กิจกรรม/ โครงการ/งาน
ที่
๑๐. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน ของทุกป)
๑๑. วันจักรี (๖ เมษายนของทุกป)

ชวงเวลาที่ปฏิบัตกิ ิจกรรม / โครงการ / งาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

๑๒. วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(๒๕ เมษายน ของทุกป)
๑๓. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
(๒๘ กรกฎาคม ของทุกป)

สํานักปลัดฯ

๑๔. วันรพี (๗ สิงหาคม ของทุกป)

สํานักปลัดฯ

๑๕. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช (วันแมแหงชาติ) (๑๒ สิงหาคม ของทุกป)

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

๑๖. โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
สถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งเผยแพร
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๗. โครงการนิทรรศการ ๑๔ โอกาส เสด็จประพาสสระบุรี

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองการศึกษาฯ

บทที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับงาน
ดานการประชาสัมพันธ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทัง้ วางแผนการติดตามประเมินผลและแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้
เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่ วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเขาใจ รวมถึง
เสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดีตอองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
---------------------------------------------

