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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
Khon Kaen Primary Educational Service Area office 1 

 

ข่าวประชาสัมพันธ ์
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้มีกำรจัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ ในกำรสื่อสำรและ
กำร ทั้งภำยในและภำยนอก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ 
การด าเนินงาน  
      1) จัดท ำโครงกำรสื่อสำรกำรประชำสัมพันธ์ ตำมกรอบภำระหน้ำที่ เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำม
ปฏิทิน ตำมปีงบประมำณ 

2) ด ำเนินกำรตำมโครงกำรและกิจกรรมของโครงกำรตำมวัตถุประสงค์ 
      3) ด ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมภำรกิจ ตำมกรอบนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และตำมนโยบำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
      4) ปฏิบัติงำนตำมกรอบงำนประชำสัมพันธ์ ภำระงำนส ำคัญของผู้บริหำร กิจกรรมส ำนักงำน สถำนศึกษำ 
ครู นักเรียน เพื่อประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงสื่อต่ำง ๆ 

5) จัดท ำข่ำวตำมโครงกำร กรอบงำน ภำระงำนที่ส ำคัญ ผลงำน นวัตกรรมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ บุคลำกรกำรศึกษำ ครู นักเรียน เพื่อน ำไปเผยแพร่ข่ำวในช่องทำงกำรสื่อสำร ต่ำง ๆ  
     6) เผยแพร่ข่ำวสำรกำรสื่อสำร มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน จะต้องสื่อข้อมูลต่ำง ๆ ให้
อีกฝ่ำยหนึ่งเข้ำใจในจุดประสงค์ของผู้ส่งสำร แต่ผู้รับสำรอำจจะเข้ำใจได้มำกน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ส่งสำร
ว่ำจะต้องส่งสำรให้ถูกต้อง ชัดเจนและเข้ำใจตรงกัน เป็นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ 

กำรสื่อสำรภำยใน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้มีกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลในองค์กร ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร กำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของบุคลำกรในส ำนักงำน ตลอดจนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรภำยใน ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ที่ก ำหนดไว้ เพรำะกำรสื่อสำรภำยในเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญ ต่อควำมส ำเร็จหรือล้มเหลว เพรำะหำกบุคลำกรมี
ควำมเข้ำใจตรงกัน กิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักงำนก็จะส ำเร็จ และมีทัศนคติที่ดีต่อส ำนักงำน สื่อที่ใช้ในกำร
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ติดต่อสื่อสำรภำยใน เช่น โทรศัพท์ , เสียงตำมสำย, ป้ำยประชำสัมพันธ์, จดหมำยข่ำว, หนังสือเวียน และทำง Line 
กลุ่มเป้ำหมำย 

       กำรสื่อสำรภำยนอก  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้มีกำรติดต่อสื่อสำร 
และสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำน บุคคล หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ หน่วยงำนภำยนอก ประชำชนทั่วไป 
ซึ่งกำรติดต่อสื่อสำรภำยนอก เป็นกำรติดต่อสื่อสำรที่กลุ่มบุคคลจ ำนวนมำก สื่อที่ใช้กำรติดต่อสื่อสำรภำยนอก เช่น 
หนังสือรำชกำร, เว็บไซต์, กลุ่ม Line, Facebook, ทำงโทรศัพท์, จดหมำยข่ำว ทำงสื่อมวลเช่น (สถำนีโทรทัศน์, 
สถำนีวิทยุ, หนังสือพิมพ์) กำรติดต่อสื่อสำรภำยนอกจะเป็นลักษณะของกำรปฏิบัติงำนแบบเป็นทำงกำร มีระเบียบ
แบบแผน และข้อจ ำกัดวำงไว้อย่ำงชัดเจน 

 
ช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 

1. ช่องทำง เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 :  
https://www.kkzone1.go.th/2021.php 

2. ช่องทำง Facebook สพป.ขอนแก่น เขต 1 :  https://www.facebook.com/kkzone1 
3. ช่องทำง Line กลุ่มต่ำง ๆ 

 

   

https://www.kkzone1.go.th/2021.php
https://www.facebook.com/kkzone1
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4. ช่องทำงกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรทำงโทรศัพท์   
5. แผ่นพับ แนะน ำ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
6. ช่องทำงเสียงตำมสำย 
7. ข่ำวหนังสือพิมพ์ 
8. จดหมำยข่ำว สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 
 
โดยมีช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  

เขต 1 รำยละเอียดตำมท่ีแนบมำพร้อมนี้ 
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ภายในส านักงานเขตพื้นที่ ภายนอกส านักงานเขตพื้นที่ 
ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 

1.เว็บไซต์ : kkzone1.go.th -บุคลำกรในส ำนักงำน 
-ผู้บริหำรสถำนศึกษำ -ครู 
นักเรียนในสังกัด 

1.เว็บไซต์ : 
kkzone1.go.th 

-หน่วยงำนภำยนอก 
(รำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
เอกชน) 
-บุคคลภำยนอก 
-ประชำชนทั่วไป 

2 facebook : สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 

-บุคลำกรในส ำนักงำน 
-ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
-ครู นักเรียนในสังกัด 

2 facebook : สพป.
ขอนแก่น เขต 1 

-หน่วยงำนภำยนอก 
(รำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
เอกชน) 
-บุคคลภำยนอก 
-ประชำชนทั่วไป 

3. ทำงกลุ่ม line ต่ำง ๆดังนี้ 
 
1) OBEC LINE:สพป.ขก.1 
2) PR&ICT สพป.ขก.1 
 
 
 
3) กลุ่มเครือข่ำย ปชส.ขก.1 
 
 
 
 
 
4) หนังสือรำชกำร สพป.
ขอนแก่น เขต 1 

 
 
-บุคลำกร ผู้บริหำร ครู 
-ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
-เครือข่ำย ปชส.ขก.1 
-เครือข่ำยประชำสัมพันธกลุ่ม
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/ 
กลุ่มเครือข่ำยกลุ่ม/หน่วยใน
ส ำนักงำน 
- บุคลำกรในส ำนกงำน, 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ, ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ ครู,ครูธุรกำร
โรงเรียน 
-ผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกร
ในอ ำนวยกำร และลูกจ้ำง 

3. ทำงกลุ่ม line 
ต่ำง ๆดังนี้ 
1) Obec line:เขต
ตรวจรำชกำรที่ 10 
2) PR.Cluster 12 
 
 
 
 
3) ชมรมนัก
ประชำสัมพันธ์ 
 
 

 
 
-ผอ.สพป. เขตตรวจ
รำชกำร 10 
- เครือข่ำย ปชส. 
Ckyster 12 
-นักประชำสัมพันธ์/
ผู้รับผิดชอบ 
 
ประชำสัมพันธ์ ใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ 
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ภายในส านักงานเขตพื้นที่ ภายนอกส านักงานเขตพื้นที่ 

ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
5) กลุ่มอ ำนวยกำร สพป.
ขอนแก่น เขต 1 
 
 
6) อ ำนวยกำรและธุรกำร
โรงเรียน 
 
 
 
7) บุคลำกร สพป.ขก.1 

-ผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกร
ในอ ำนวยกำร และธุรกำร
โรงเรียน 
 
-ผู้บริหำรกำรศึกษำ, บุคลำกร
ในส ำนักงำน และลูกจ้ำงใน
ส ำนักงำน 
 
 
-ผู้บริหำรกำรศึกษำ, บุคลำกร
ในส ำนักงำน และลูกจ้ำงใน
ส ำนักงำน 

4)ที่นี่..ข่ำวครูทั่วไทย 
 
 
 
5)หมู่เฮำพีอำร์อีสำน 
 
 
 
 
 
 
6) เครือข่ำยโฆษก 
สพฐ. 
 

-นักประชำสัมพันธ์/
ผู้รับผิดชอบ
ประชำสัมพันธ์ ใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ 
-นักประชำสัมพันธ์/
ผู้รับผิดชอบ
ประชำสัมพันธ์ ใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ผู้บริหำรใน สพฐ., นัก
ประชำสัมพันธ์/
ผู้รับผิดชอบ
ประชำสัมพันธ์ ใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ 

4. ช่องทำงกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร
ทำงโทรศัพท์ 

- บุคลำกรในส ำนักงำน 4. ช่องทำงกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรทำง
โทรศัพท์ 

-ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
- ครู นักเรียนในสังกัด 
-หน่วยงำนภำยนอก 
-ส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนเอกชน) 

5. แผ่นพับ   -บุคลำกรในส ำนักงำน 
-ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
-ครู นักเรียนในสังกัด 

4. แผ่นพับ   -หน่วยงำนภำยนอก 
-ส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนเอกชน) 
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ภายในส านักงานเขตพื้นที่ ภายนอกส านักงานเขตพื้นที่ 

ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
6.เสียงตำมสำย -บุคลำกรในส ำนักงำน 

-ผู้มำติดต่อรำชกำรใน
ส ำนักงำน 

  

7..ข่ำวหนังสือพิมพ์ -บุคลำกรในส ำนักงำน 
-ผู้บริหำรสถำนศึกษำ -ครู 
นักเรียนในสังกัด 

5.ข่ำวหนังสือพิมพ์ -บุคคลภำยนอก 
-หน่วยรำชกำร 
-หน่วยรัฐวิสำหกิจ 
-หน่วยงำนเอกชน 
-ประชำชนทั่วไป 

8. จดหมำยข่ำว สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 

-บุคลำกรในส ำนักงำน 
-ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
-ครู นักเรียนในสังกัด 

3. จดหมำยข่ำว 
สพป.ขอนแก่น เขต 
1  

-หน่วยงำนภำยนอก 
-ส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนเอกชน) 



 

2565   ดังนี้ 
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3. สื่อประชำสัมพันธ์บน เว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 : https://www.kkzone1.go.th/2022/  เพ่ือ 

เผยแพร่บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร พระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ทำงรำชกำร พ.ศ.2540 ซึ่งมีระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน ที่จะสำมำรถ
ติดต่อสอบถำม หรือข้อมูล หรือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร รวมถึงประกำศ
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ำง  และกำรจัดองค์กรในกำรด ำเนินงำน อ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญ และวิธีด ำเนินงำน สถำนที่
ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่ำวสำร หรือค ำแนะน ำในกำรติดต่อกับหน่วยงำน และกฎ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หนังสือเวียน 
ระเบียบแบบแผน และนโยบำยของหน่วยงำน รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ประชำชน หรือผู้ที่จะมำติดต่อรำชกำร สำมำรถเข้ำไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรหรือสิ่งต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกำรขอรับบริกำร ตลอดจนได้รับทรำบช่องทำงติดต่อ ขั้นตอน และวิธีกำร รวมทั้งระยะเวลำที่ใช้ใน
กำรรับบริกำรด้วย 
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4. สื่อประชำสัมพันธ์บน เว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 :  https://www.kkzone1.go.th/2022/ ใน 

ช่อง  “ข่ำวประชำสัมพันธ์”  เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กิจกรรม ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของ สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 ทุกกิจกรรม ให้บุคคลภำยใน และบุคคลภำยนอก ได้รับรู้ รับทรำบ  
 

 

 
 

https://www.kkzone1.go.th/2022/
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5. สื่อประชำสัมพันธ์บน facebook สพป.ขอนแก่น เขต 1 :  
https://www.facebook.com/kkzone1  

เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กิจกรรม ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทุกกิจกรรม ให้บุคคล
ภำยใน และบุคคลภำยนอก ได้รับรู้ รับทรำบ และสำมำรถเข้ำลิ้งได้ที่เว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 

 
 

https://www.facebook.com/kkzone1
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6. สื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบ LINE : ซึ่งมี LINE กลุ่มเครือข่ำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ครอบคลุมถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ทั่วประเทศ  กลุ่มผู้บริหำรในระดับคัสเตอร์ กลุ่มบุคลำกรใน สพป.ขอนแก่น เขต 1 เพ่ือเป็นกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมหลัก และติดต่อข้อมูลข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุกำรณ์ 
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7. ช่องทำงกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรทำงโทรศัพท์  บุคคลภำยใน และบุคคลภำยนอก สำมำรถสอบถำม 
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ หรือระบบ Call center  หรือมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำร
ข้อมูลตลอดเวลำท ำกำรของหน่วยงำน โดยระบบหมำยเลขโทรศัพท์ Call Center คือ 
  043 – 246663 – 5  ต่อ 0 (หรือเจ้าหน้าที่) 
  043 – 246663 – 5  ต่อ 124 (ห้อง One stop service) 

043 – 246663 – 5  ต่อ 134 (ห้อง กลุ่มอ านวยการ) 
  043 - 236530  เครื่องรับโทรสารอัตโนมัติ 
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8. มีระบบเสียงตำมสำยในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

    
 

9. จดหมำยข่ำว ประชำสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เพ่ือเผยแพร่ภำพกิจกรรม ข่ำวสำร ของ 
ส ำนักงำน บุคลำกรในส ำนักงำน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลกรทำงกำรศึกษำ ผลงำนนนักเรียน  
และข่ำวเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ท ำเป็นจดหมำยข่ำว เพ่ือประชำสัมพันธ์ ทำงกลุ่ม LINE: กลุ่มต่ำง ๆ ,ทำงเฟสบุ๊ค : 
https://www.facebook.com/kkzone1 และผ่ำนทำงเว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 :  
https://www.kkzone1.go.th/  
 

                  

https://www.facebook.com/kkzone1
https://www.kkzone1.go.th/


                                                                                              ข่าวประชาสัมพันธ์       14  

                                                                                              สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 

       



                                                                                              ข่าวประชาสัมพันธ์       15  

                                                                                              สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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งานประชาสัมพันธ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ




