
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานประชาสัมพันธ 
ขององคการบรหิารสวนจังหวัดสระบุร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํานํา 

 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปนองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี 
ในการพัฒนาทองถ่ินและการจัดบริการสาธารณะตางๆ  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  การเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเปนสิ่งท่ีหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  
เพ่ือความโปรงใสในการบริหารงานของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ไดรวบรวมโครงการ/งาน/กิจกรรมตางๆ ท่ีจะดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระบรุี ทุกสวน ซ่ึงไดจัดทําเปน
แผนงานประชาสัมพันธประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพ่ือใชเปนแผนงานในการดําเนินการประชาสัมพันธ
โครงการ/งาน/กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบรุี 

  จึงหวังเปนอยางยิ่งวา แผนงานประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  จะเปนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวของตอไป 

 

 
(นายเรืองศักดิ์  วรหาญ) 

ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง จัดตั้งข้ึน 

ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินกิจการภายใน 
เขตจังหวัดสระบุรี  ในการพัฒนาทองถ่ินจัดบริการสาธารณะตางๆ ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒  การเผยแพรขอมูลขาวสารเปนสิ่งท่ีหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารใหประชาชนทราบ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพ่ือความโปรงใสในการบริหารงานของ
รัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดตั้งงบประมาณในการ
บริหารงานและพัฒนาทองถ่ินของจังหวัดสระบุรี เพ่ือดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอประชาชน
ในเขตจังหวัด  โดยงานประชาสัมพันธ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ กิจกรรม โครงการและขอมูลตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ประชาสัมพันธดานการ
สงเสริมการทองเท่ียว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  และการประชาสัมพันธอ่ืนๆ  
ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ และเพ่ือใหงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
จึงไดจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ  ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบรุี  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
และเปาหมายขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี   

  ๒.  วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร  กิจกรรม/โครงการตางๆ  ขององคการบริหารสวน 

จังหวัดสระบุรี  ใหเปนท่ีรูจักของประชาชนในทองถ่ินและประชาชนท่ัวท้ังประเทศ เผยแพรประชาสัมพันธ
วัฒนธรรมประเพณี สงเสริมการทองเท่ียว และภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนวันสําคัญของชาติ จึงไดจัดทําแผน
ประชาสัมพันธประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เพ่ือเปนการพัฒนา 
และสงเสริมภารกิจตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

  ๓.  เปาหมาย 
        ดําเนินการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน  โครงการ /งาน / กิจกรรม เพ่ือสรางเสริมความรู
ความเขาใจ  รวมถึงเสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติท่ีดี  ใหแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตลอดจนผูท่ีมาติดตองานราชการ  สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไป   

  ๔.  การดําเนินงาน  
    ๔.๑  แต่งตัง้คณะกรรมการประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสระบุร ี เพื่อจดัทาํ

แผนประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสระบุร ี กํากบั  ดแูล  แผนปฏบิตักิาร แผนงาน โครงการ

ประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสระบุร ี บรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อสรา้ง

เครอืขา่ย 

การดําเนินงานประชาสมัพนัธ ์ พรอ้มทัง้วางแผนการตดิตามประเมนิผลและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้  

 

 



 
 
 
  ๔.๒  สํารวจขอมูลการดําเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมของสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี ประกอบดวย สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
กองแผนและงบประมาณ  กองคลัง กองชาง  กองพัสดุและทรัพยสิน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และหนวยตรวจสอบภายใน  
  ๔.๓  วางแผนพัฒนาและดําเนนิการโครงการ/งาน/กิจกรรม  
  ๔.๔  แต่งตัง้คณะทาํงานดา้นการประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสระบุร ี                      

เพื่อดาํเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธ ์เพื่อเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานใหเ้กดิประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล  เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ ความเขาใจ รวมถึงเสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีตอองคการบริหาร

สวน                       จังหวดัสระบุรี 
  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 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เพ่ือจายเปนคาลางฟลม อัด ขยายภาพ คาเขาเลม ทําปกหนังสือ คาจางพิมพ 
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ แผนพับ คาจางทําปายประชาสัมพันธ  ท่ีใชในงานเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน 
ตลอดจนคาเชา คาธรรมเนียม  และคาบริการในการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน ฯลฯ  ในการเผยแพรประชาสัมพันธงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  งานอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอํานาจ 
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  ท้ังท่ีดําเนินการเองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน  ตลอดจนการประชาสัมพันธ 
ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ( สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ตั้งไว ๑๘๐,๐๐๐.- บาท )  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๗  ในกรณีท่ีงบประมาณรายจายประจําป 
ออกใชไมทันปงบประมาณใหม  ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอน  
   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทท่ี  ๒ 
ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ  

  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ใหความสําคัญในการจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ 
เพ่ือนํามาใชเปนกรอบในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน รวมท้ังเปนการกระจายขอมูลขาวสารไปสูสวนราชการ 
และประชาชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน 
ประชาสัมพันธ ดังกลาว  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

วิสัยทัศน ดานการประชาสัมพันธ   

  “ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  มีการประชาสัมพันธใหทุกสวนราชการมีสวนรวม 
ไดรับขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง  เพ่ือใหเกิดความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอกัน เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ” 

พันธกิจ ดานการประชาสัมพันธ  
  “ การประชาสัมพันธ  เพ่ือใหไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
เพ่ือใหการพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการ  และการบริการประชาชน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เสริมสรางองคความรู  การเผยแพรขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธไดรับการยอมรับ ”   
 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดกําหนดยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว ๔  ยุทธศาสตร ประกอบดวย  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสงเสริมคุณภาพชีวิต                           
  ๑.๑  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานหรือโครงการตาง ๆ ใหประชาชนและหนวยงาน
ภายนอกไดรับทราบ เชน การกอสรางและปรบัปรุงถนน สะพาน การกอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือใชในการ
อุปโภคบริโภคการเกษตร การกอสรางและปรบัปรุงไฟฟาแสงสวาง  ประปา  เปนตน       
  ๑.๒  เพ่ือสงเสริมภาพลักษณอันดีงามขององคการบริหารสวนจังหวัด  ในการประสานความ
รวมมือการปฏิบัติงานท้ังระดับชุมชนทองถ่ินและหนวยงานภายนอก   
  ๑.๓  เพ่ือเผยแพรการดําเนินกิจกรรม  งานหรือโครงการดานการศึกษา  การกีฬา  และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม  
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ : ดานการสงเสริมการทองเท่ียว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี   
   และภูมิปญญาทองถิ่น     
  ๒.๑  เพ่ือสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของไทย                   
  ๒.๒  เพ่ือสงเสริม สนับสนนุ การอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทย                         
  ๒.๓  เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเท่ียวภายในจังหวัดสระบุรี ใหเปนท่ีรูจัก                       
อยางแพรหลาย  เชน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงวิชาการ เชิงธุรกิจ  เชิงประวัติศาสตร  เชิงเกษตร 
เชิงอนุรักษ  และอ่ืน ๆ      



  ๒.๔  เพ่ือสนับสนุน สงเสริม การอนุรักษ ฟนฟู หรือพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหยัง่ยืนมีคุณภาพ                    
และไดมาตรฐาน อันจะสงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง                         
  ๒.๕  เพ่ือเผยแพรสรางความรู  ความเขาใจ และความตระหนักในคุณคาของธรรมชาติ                            
และสิ่งแวดลอม             

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการท่ีดี  
  ๓.๑  เพ่ือใหความรู สรางความเขาใจ เก่ียวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตองแก
ประชาชน  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 
 ๓.๒  เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดรับความรู ความเขาใจในหลักการ 
ของระเบียบ กฎหมาย และนําไปปรับใชเปนแนวทางปฏิบัติงานในอํานาจหนาท่ี  
 ๓.๓  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด  ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม 
และวัฒนธรรม  มีความซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  อันม่ันคงและมุงมันในการปฏิบัติงาน  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : ดานการสงเสริมความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เสริมสรางความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท  
 ๔.๑  เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย  เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
 ๔.๒  เพ่ือใหเกิดความรักและเสริมสรางความสามัคคี โดยมีสถาบันพระมหากษัตริยเปน 
ศูนยรวมจิตใจ  สงเสริมการทํางานแบบบูรณาการรวมพลังเครือขายจากทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
 ๔.๓ เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความสามคัคปีรองดองสมานฉนัทใ์นองคก์รไดม้โีอกาสรว่มกนั                      

ทาํความดแีละแสดงพลงัจติอาสา   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๓ 
แผนงานประชาสมัพันธ 

 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดดําเนินการสํารวจโครงการ/งาน/กิจกรรม ของแตละ 
สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  เพ่ือใหไดขอมูลในการดําเนินการจัดทําแผนงาน
ประชาสัมพันธ  และการดําเนินการบูรณาการ  ประสานงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหสอดคลองในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ  

ตัวช้ีวัด 
  “ ดําเนินการเขารวมกิจกรรม/พิธี  เขารวมรับฟงการประชุม/สัมมนา บันทึกภาพถาย 
เผยแพรกิจกรรม ขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารผานทางชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ ประชาสัมพันธลงบนเว็บไซตของหนวยงาน และแอปฟลิเคชั่น สื่อออนไลนตาง ๆ  
บอรดประชาสัมพันธ ” 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
        ๑.  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน                                           
จังหวัดสระบุรี  
        ๒.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคเครือขาย  ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบขอมูล
ขาวสารของทางราชการ กิจกรรม  โครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  อยางท่ัวถึง 
        ๓.  เพ่ือเปนการสนับสนุน สงเสริม การอนุรักษ ฟนฟู  หรือพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหยั่งยืน                            
มีคุณภาพ  และไดมาตรฐาน อันจะสงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง  

        ๔.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนไดรวมสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี และรวมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ 
        ๕.  เพ่ือเปนการสงเสริมภาพลักษณอันดีงามขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ในการ
ประสานความรวมมือการปฏิบัติงานท้ังระดับชุมชนทองถ่ินและหนวยงานภายนอก  



 แผนงานประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจงัหวัดสระบุรี 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสงเสริมคุณภาพชีวิต                           

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ โครงการ/งาน  
ชวงเวลาท่ีปฏิบัตกิิจกรรม / โครงการ / งาน 

หมายเหตุ 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. 

๑. โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชน” 
จังหวัดสระบุรี  

            ทุกสวนราชการ 

๒. วันคนพิการสากล 
 

            สํานักปลัดฯ 

๓. วันตอตานยาเสพติด 
 

            สํานักปลัดฯ  

๔. การใชคายลูกเสือเจ็ดคต – โปงกอนเสา อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 
 

            กองการศึกษาฯ 
 

๕. โครงการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี  
 

            กองชาง 

๖. โครงการปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ให
เจาหนาท่ีรัฐ 
ผูนําทองถ่ิน  นักการเมือง  และขาราชการทุกระดับ 
ประพฤติปฏิบัติตนเปนตนแบบตามคานิยมหลักของคนไทย 

            สํานักปลัดฯ  

๗. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

            กองการศึกษาฯ 



๘. โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีสาธารณะ  
 

            กองชาง 

๙. โครงการศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน  
บริเวณหมูท่ี ๘ ตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัด
สระบุรี  
 

            กองชาง 

 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ โครงการ/งาน 
ชวงเวลาท่ีปฏิบัตกิิจกรรม / โครงการ / งาน 

หมายเหตุ 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. 

๑๐. โครงการสูบน้ําชวยเหลือภัยแลง 
 

            กองชาง 

๑๑. โครงการสูบน้ําชวยเหลืออุทกภัย 
 

            กองชาง 

๑๒. โครงการลดกาซเรือนกระจก ภายในศูนยกําจัดขยะแบบครบ
วงจร 
จากขยะมูลฝอยชุมชนฯ  

            กองชาง 

๑๓. โครงการจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแหง
ความพอเพียง 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

            กองชาง 

๑๔. โครงการหองสมุดเคลื่อนท่ี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

            กองการศึกษาฯ 

๑๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมพลัง รวมใจ พิชิตชัยโรค
ไขเลือดออก 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  

            กองแผนฯ 

 



 แผนงานประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจงัหวัดสระบุรี 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ :   ดานการสงเสรมิการทองเท่ียว อนุรักษวัฒนธรรม จารตีประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน     

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ โครงการ/งาน 
ชวงเวลาท่ีปฏิบัตกิิจกรรม / โครงการ / งาน 

หมายเหตุ 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. 

๑. โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรขาวตมลูกโยนจังหวัด
สระบุรี 
ประจาํป ๒๕๖๑   

            กองการศึกษาฯ  

๒. 
 

กิจกรรมสง ส.ค.ส. วันข้ึนปใหม (๑ มกราคมของทุกป)              สํานักปลัดฯ  

๓.  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  
 

            กองการศึกษาฯ 
รร.หรเทพฯ 

๔. 
 

โครงการสรงน้ําพระวันสรงกรานต สืบสานประเพณีไทย                    กองการศึกษาฯ 
 

๕.  โครงการรดน้ําดําหัวผูใหญ สืบสานประเพณีสงกรานต  (วัน
ผูสูงอายุ) 
 

            กองการศึกษาฯ 
 

๖. วันวิสาขบูชา 
 

            กองการศึกษาฯ 
 

๗. วันอาสาฬหบูชา  
 

            กองการศึกษาฯ 
 

๘. โครงการจัดงานตักบาตรดอกเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ 
(วันเขาพรรษา)  

            กองการศึกษาฯ 
 

๙. โครงการความรูอาเซียน “มุมอาเซียน”  สรางความรู  
ความเขาใจ การรับรู  เพ่ือนําไปสูความเปนเจาของ 

            สํานักปลัดฯ  



และรวมกันเปนเอกภาพทานกลางความหลากหลาย   
และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน  
ในเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม ความม่ันคง  การทหาร  
ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม ศาสนา 

 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ โครงการ/งาน 
ชวงเวลาท่ีปฏิบัตกิิจกรรม / โครงการ / งาน 

หมายเหตุ 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. 

๑๐. โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
 

            กองการศึกษาฯ  

๑๑. 
 

โครงการยกยองเชิดชู ภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดสระบุรี 
ประจาํป ๒๕๖๒ 

            กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนงานประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจงัหวัดสระบุรี 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ :   ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบรหิารจัดการท่ีดี  
 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ โครงการ/งาน 
ชวงเวลาท่ีปฏิบัตกิิจกรรม / โครงการ / งาน 

หมายเหตุ 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. 

๑. วันทองถ่ินไทย  
 

            สํานักปลัดฯ  

๒. วันขาราชการพลเรือน  
 

            สํานักปลัดฯ  

๓. งานประชาสัมพันธการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี  
 

            กองกิจการสภา
ฯ 

๔. 
 

งานประชาสัมพันธการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน  
 

            กองกิจการสภา
ฯ 

๕. การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวน 
จังหวัดสระบุรี ประจําป ๒๕๖๒ 

            กองแผนฯ  

๖. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําประชาคมเพ่ือจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องคการบริหาร 
สวนจังหวัดสระบุรี 

            กองแผนฯ 

๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและทบทวนยุทธศาสตร
การพัฒนาและกรอบการประสานโครงการพัฒนา 

            กองแผนฯ  



ตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี 
 

            กองแผนฯ  

 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ โครงการ/งาน 
ชวงเวลาท่ีปฏิบัตกิิจกรรม / โครงการ / งาน 

หมายเหตุ 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. 

๙. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดสระบุร ี

            กองแผนฯ 

๑๐. การจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ป  ขององคการ
บริหาร 
สวนจังหวัดสระบุรี  

            สํานักปลัดฯ 

๑๑. ศูนยดํารงธรรม อบจ. สระบุรี   เพ่ือเสริมสรางความเขาใจใน
การ 
เตรียมการปองกันและแกไขปญหา  รวมถึงประชาสัมพันธ
ชองทาง 
ในการรองทุกขและการใหความชวยเหลือประชาชน  

            สํานักปลัดฯ  

๑๒. โครงการสรางความรู  ความเขาใจ รณรงคและสรางจิตสํานึก
ใหบุคลากรภาครัฐ  ภาคประชาชน  ภาคเอกชน  ตระหนัก
ถึงการปฏิบัติงานโดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

            สํานักปลัดฯ  



๑๓. การจัดทําแผนปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
 

            กองชางฯ 

๑๔. โครงการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (Local 
Competency Test : LCT) ประจาํป ๒๕๖๒ ของโรงเรียน
หรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคคี) 

            รร.หรเทพฯ  

๑๕. โครงการนิทรรศการดาราศาสตรวิทยาศาสตร 
 

            กองการศึกษาฯ 

๑๖. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจัดการศึกษา             กองการศึกษาฯ  
 

๑๗. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม                          
"คายพุทธบุตร" ประจาํป ๒๕๖๒ 

            กองการศึกษาฯ  
 

๑๘. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม                      
"ทักษะชีวิตแนวพุทธ" ประจาํป ๒๕๖๒ 

            กองการศึกษาฯ  
 

 

 
ลําดับ

ท่ี 
กิจกรรม/ โครงการ/งาน 

ชวงเวลาท่ีปฏิบัตกิิจกรรม / โครงการ / งาน 
หมายเหตุ 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. 
๑๙. โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจาํป ๒๕๖๒  

 
            กองการศึกษาฯ 

๒๐. การรายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  
(แบบ สขร.๑)  
 

            ทุกสวนราชการ 

๒๑. โครงการอบรมใหความรูในการปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพ่ือลดการตีตราและเลือก
ปฏิบัติ จังหวัดสระบุรี  

            กองแผนฯ 



๒๒. การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตามขอบัญญัติองคการ
บริหารสวน 
จังหวัดสระบุรี เรื่อง การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 

            กองคลัง 

๒๓. การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

            กองคลัง 

๒๔. การจัดทํางบแสดงการดําเนินงาน รายไตรมาส 
 

            กองคลัง  

๒๕. งานเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

            กองพัสดุฯ 

๒๖. งานเผยแพรรางประกาศจัดซ้ือ/จัดจาง และประกาศจัดซ้ือ/
จัดจาง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ                    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

            กองพัสดุฯ 

๒๗. งานเผยแพรประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาซ้ือ/จาง                             
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ                    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

            กองพัสดุฯ 

๒๘. งานเผยแพรสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

            กองพัสดุฯ 

 

 

 

 



 
ลําดับ

ท่ี 
กิจกรรม/ โครงการ/งาน 

ชวงเวลาท่ีปฏิบัตกิิจกรรม / โครงการ / งาน 
หมายเหตุ 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. 
๒๙. งานเผยแพรประกาศยกเลิกการจัดซ้ือ/จัดจาง ตาม

พระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

            กองพัสดุฯ 

๓๐. งานเผยแพรประกาศยกเลิกผูชนะการเสนอราคาซ้ือ/จาง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ                    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

            กองพัสดุฯ 

๒๓. งานเผยแพรราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
และราคากลาง  

            กองพัสดุ 

๒๔. งานสอบทานรายงานการควบคุมภายใน 
 

            หนวยตรวจสอบ 
ภายใน 

๒๕. งานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และงบการเงินของโรงเรียน
หรเทพ 
(รุงเรืองประชาสามัคคี)  

            หนวยตรวจสอบ 
ภายใน 

๒๖. งานตรวจวิเคราะหประเมินความเพียงพอของสวนราชการใน
สังกัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  

            หนวยตรวจสอบ 
ภายใน 

 

 

 

 



 แผนงานประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจงัหวัดสระบุรี 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : ดานการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย เสริมสรางความสามัคคีปรองดอง   
                         สมานฉันท  

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ โครงการ/งาน 
ชวงเวลาท่ีปฏิบัตกิิจกรรม / โครงการ / งาน 

หมายเหตุ 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. 

๑. งานพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร 
 

            สํานักปลัดฯ  

๒. วันปยมหาราช  (๒๓ ตุลาคม ของทุกป) 
 

            สํานักปลัดฯ  

๓. วันบิดาแหงฝนหลวง (๑๔ พฤศจิกายน ของทุกป)  
 

            สํานักปลัดฯ  

๔. 
 

วันท่ีระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (๒๕ พฤศจิกายน                 
ของทุกป) 

            สํานักปลัดฯ  

๕. วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,  
วันพอแหงชาติ , วันชาติ (๕ ธันวาคม ของทุกป) 

            สํานักปลัดฯ 

๖. วันท่ีระลึกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช   
(๒๘ ธันวาคม  
ของทุกป) 

            สํานักปลัดฯ 

๗. วันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  
 

            สํานักปลัดฯ 



๘. วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
(๑๘ มกราคม ของทุกป) 
 

            สํานักปลัดฯ 

๙. วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
(๓๑ มีนาคม ของทุกป) 
 

            สํานักปลัดฯ 

 

 
ลําดับ

ท่ี 
กิจกรรม/ โครงการ/งาน 

ชวงเวลาท่ีปฏิบัตกิิจกรรม / โครงการ / งาน 
หมายเหตุ 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. 
๑๐. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน ของทุกป)  
            สํานักปลัดฯ  

๑๑. วันจักรี (๖ เมษายนของทุกป)  
 

            สํานักปลัดฯ  

๑๒. วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
(๒๕ เมษายน ของทุกป) 

            สํานักปลัดฯ  

๑๓. 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา 
วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  รัชกาลท่ี ๑๐  
(๒๘ กรกฎาคม ของทุกป)  
 

            สํานักปลัดฯ  

๑๔. วันรพี (๗ สิงหาคม ของทุกป)  
 

            สํานักปลัดฯ 

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

            สํานักปลัดฯ 



๑๖. โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
สถานบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย รวมท้ังเผยแพร 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

            สํานักปลัดฯ 

๑๗. โครงการนิทรรศการ ๑๔ โอกาส เสด็จประพาสสระบุรี  
 

            สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 
การตดิตามและประเมินผล 

   
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการเก่ียวกับงาน 

 ดานการประชาสัมพันธ  โดยไดแตงตั้งคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการ

 ดาํเนินงาน ประชาสมัพนัธ ์ พรอ้มทัง้วางแผนการตดิตามประเมนิผลและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้

เชื่อมโยงขอ้มลู ระหว่างหน่วยงานใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล  เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ ความเขาใจ  รวมถึง

 เสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีตอองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
 

--------------------------------------------- 
 

 


