


 

1. ลิง้ข่าวประชาสัมพันธ์ทาง... 

-ทางเว็บไซต์ : kkzone1.go.th 

- facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

  2. รายงานข่าวประชาสัมพันธ์  

- word ข่าวทางส่ือต่าง ๆ 



 
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

Khon Kaen Primary Educational Service Area office 1 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ไดมี้กำรจดัท ำข่ำวประชำสัมพนัธ์ ในกำรส่ือสำรและ

กำร ทั้งภำยในและภำยนอก ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดงัน้ี 

กำรด ำเนินงำน  

      1) จดัท ำโครงกำรส่ือสำรกำรประชำสัมพนัธ์ ตำมกรอบภำระหนำ้ท่ี เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำม

ปฏิทิน ตำมปีงบประมำณ 

2) ด ำเนินกำรตำมโครงกำรและกิจกรรมของโครงกำรตำมวตัถุประสงค ์

      3) ด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งตำมภำรกิจ ตำมกรอบนโยบำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน และตำมนโยบำย ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

      4) ปฏิบติังำนตำมกรอบงำนประชำสัมพนัธ์ ภำระงำนส ำคญัของผูบ้ริหำร กิจกรรมส ำนกังำน 

สถำนศึกษำ ครู นกัเรียน เพื่อประชำสัมพนัธ์ตำมช่องทำงส่ือต่ำง ๆ 

5) จดัท ำข่ำวตำมโครงกำร กรอบงำน ภำระงำนท่ีส ำคญั ผลงำน นวตักรรมผูบ้ริหำรกำรศึกษำ ผูบ้ริหำร

สถำนศึกษำ บุคลำกรกำรศึกษำ ครู นกัเรียน เพื่อน ำไปเผยแพร่ข่ำวในช่องทำงกำรส่ือสำร ต่ำง ๆ  

     6) เผยแพร่ข่ำวสำรกำรส่ือสำร มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนั จะตอ้งส่ือขอ้มูลต่ำง ๆ ให้

อีกฝ่ำยหน่ึงเขำ้ใจในจุดประสงคข์องผูส่้งสำร แต่ผูรั้บสำรอำจจะเขำ้ใจไดม้ำกนอ้ยเพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัผูส่้ง

สำรวำ่จะตอ้งส่งสำรให้ถูกตอ้ง ชดัเจนและเขำ้ใจตรงกนั เป็นกำรส่ือสำรภำยในและภำยนอกส ำนกังำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดงัน้ี 

กำรส่ือสำรภำยใน  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ไดมี้กำรติดต่อส่ือสำร

ระหว่ำงบุคคลในองค์กร ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจซ่ึงกนัและกนั กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำร กำรรับฟังควำม

คิดเห็นของบุคลำกรในส ำนกังำน ตลอดจนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อส่ือสำรภำยใน ให้เป็นไปตำม

วตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้เพรำะกำรส่ือสำรภำยในเป็นปัจจยัท่ีมีควำมส ำคญั ต่อควำมส ำเร็จหรือลม้เหลว เพรำะ



หำกบุคลำกรมีควำมเขำ้ใจตรงกนั กิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนกังำนก็จะส ำเร็จ และมีทศันคติท่ีดีต่อส ำนกังำน ส่ือท่ี

ใช้ในกำรติดต่อส่ือสำรภำยใน เช่น โทรศพัท์ , เสียงตำมสำย, ป้ำยประชำสัมพนัธ์, จดหมำยข่ำว, หนงัสือเวียน 

และทำง Line กลุ่มเป้ำหมำย 

       กำรส่ือสำรภำยนอก  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ไดมี้กำรติดต่อส่ือสำร 
และสร้ำงควำมเขำ้ใจร่วมกนัระหวำ่งส ำนกังำน บุคคล หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ หน่วยงำนภำยนอก ประชำชนทัว่ไป 
ซ่ึงกำรติดต่อส่ือสำรภำยนอก เป็นกำรติดต่อส่ือสำรท่ีกลุ่มบุคคลจ ำนวนมำก ส่ือท่ีใช้กำรติดต่อส่ือสำรภำยนอก 
เช่น หนงัสือรำชกำร, เวบ็ไซต,์ กลุ่ม Line, Facebook, ทำงโทรศพัท,์ จดหมำยข่ำว ทำงส่ือมวลเช่น (สถำนีโทรทศัน์
, สถำนีวิทยุ, หนังสือพิมพ์) กำรติดต่อส่ือสำรภำยนอกจะเป็นลกัษณะของกำรปฏิบติังำนแบบเป็นทำงกำร มี
ระเบียบแบบแผน และขอ้จ ำกดัวำงไวอ้ยำ่งชดัเจน 

 
ช่องทางการส่ือสารการประชาสัมพนัธ์ ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 

1. ช่องทำง เวบ็ไซตส์ ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 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


 
 

4. ช่องทำงกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำรทำงโทรศพัท ์  
5. แผน่พบั แนะน ำ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
6. ช่องทำงเสียงตำมสำย 
7. ข่ำวหนงัสือพิมพ ์
8. จดหมำยข่ำว สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 
 
โดยมีช่องทำงกำรส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอกส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  

เขต 1 รำยละเอียดตำมท่ีแนบมำพร้อมน้ี 

 
 
 
 



ภายในส านักงานเขตพืน้ที่ ภายนอกส านักงานเขตพืน้ที่ 

ช่องทางการส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย 
1.เวบ็ไซต ์: kkzone1.go.th -บุคลำกรในส ำนกังำน 

-ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ -ครู 
นกัเรียนในสังกดั 

1.เวบ็ไซต ์: 
kkzone1.go.th 

-หน่วยงำนภำยนอก 
(รำชกำร รัฐวสิำหกิจ 
เอกชน) 
-บุคคลภำยนอก 
-ประชำชนทัว่ไป 
 

2 facebook : สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 

-บุคลำกรในส ำนกังำน 
-ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
-ครู นกัเรียนในสังกดั 

2 facebook : สพป.
ขอนแก่น เขต 1 

-หน่วยงำนภำยนอก 
(รำชกำร รัฐวสิำหกิจ 
เอกชน) 
-บุคคลภำยนอก 
-ประชำชนทัว่ไป 
 

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

 
 
-บุคลำกร ผูบ้ริหำร ครู 
-ผูบ้ริหำรกำรศึกษำ 
-เครือข่ำย ปชส.ขก.1 
-เครือข่ำยประชำสัมพนัธกลุ่ม
พฒันำคุณภำพกำรศึกษำ/ 
กลุ่มเครือข่ำยกลุ่ม/หน่วยใน
ส ำนกังำน 
- บุคลำกรในส ำนกงำน, 
ผูบ้ริหำรกำรศึกษำ, ผูบ้ริหำร 
สถำนศึกษำ ครู,ครูธุรกำร
โรงเรียน 
-ผูบ้ริหำรกำรศึกษำ บุคลำกร
ในอ ำนวยกำร และลูกจำ้ง 

3. ทำงกลุ่ม line ต่ำง 
ๆดงัน้ี 
1) Obec line:เขต
ตรวจรำชกำรท่ี 10 
2) PR.Cluster 12 
 
 
 
 
3) ชมรมนกั
ประชำสัมพนัธ์ 
 
 
 
 

 
 
-ผอ.สพป. เขตตรวจ
รำชกำร 10 
- เครือข่ำย ปชส. 
Ckyster 12 
-นกัประชำสัมพนัธ์/
ผูรั้บผดิชอบ 
 
ประชำสัมพนัธ์ ใน
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีทัว่
ประเทศ 
 



ภายในส านักงานเขตพืน้ที่ ภายนอกส านักงานเขตพืน้ที่ 

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

-ผูบ้ริหำรกำรศึกษำ บุคลำกร
ในอ ำนวยกำร และธุรกำร
โรงเรียน 
 
-ผูบ้ริหำรกำรศึกษำ, บุคลำกร
ในส ำนกังำน และลูกจำ้งใน
ส ำนกังำน 
 
 
-ผูบ้ริหำรกำรศึกษำ, บุคลำกร
ในส ำนกังำน และลูกจำ้งใน
ส ำนกังำน 

4)ท่ีน่ี..ข่ำวครูทัว่ไทย 
 
 
 
5)หมู่เฮำพีอำร์อีสำน 
 
 
 
 
 
 
6) เครือข่ำยโฆษก 
สพฐ. 
 

-นกัประชำสัมพนัธ์/
ผูรั้บผดิชอบ
ประชำสัมพนัธ์ ใน
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีทัว่
ประเทศ 
-นกัประชำสัมพนัธ์/
ผูรั้บผดิชอบ
ประชำสัมพนัธ์ ใน
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- ผูบ้ริหำรใน สพฐ., 
นกัประชำสัมพนัธ์/
ผูรั้บผดิชอบ
ประชำสัมพนัธ์ ใน
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีทัว่
ประเทศ 

4. ช่องทำงกำรใหข้อ้มูล
ข่ำวสำรทำงโทรศพัท ์

- บุคลำกรในส ำนกังำน 4. ช่องทำงกำรให้
ขอ้มูลข่ำวสำรทำง
โทรศพัท ์

-ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  
- ครู นกัเรียนในสังกดั 
-หน่วยงำนภำยนอก 
-ส่วนรำชกำร 
รัฐวสิำหกิจ และ
หน่วยงำนเอกชน) 

5. แผน่พบั   -บุคลำกรในส ำนกังำน 
-ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
-ครู นกัเรียนในสังกดั 

4. แผน่พบั   -หน่วยงำนภำยนอก 
-ส่วนรำชกำร 
รัฐวสิำหกิจ และ
หน่วยงำนเอกชน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในส านักงานเขตพืน้ที่ ภายนอกส านักงานเขตพืน้ที่ 

ช่องทางการส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย 
6.เสียงตำมสำย -บุคลำกรในส ำนกังำน 

-ผูม้ำติดต่อรำชกำรใน
ส ำนกังำน 

  

7..ข่ำวหนงัสือพิมพ ์ -บุคลำกรในส ำนกังำน 
-ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ -ครู 
นกัเรียนในสังกดั 

5.ข่ำวหนงัสือพิมพ ์ -บุคคลภำยนอก 
-หน่วยรำชกำร 
-หน่วยรัฐวสิำหกิจ 
-หน่วยงำนเอกชน 
-ประชำชนทัว่ไป 

8. จดหมำยข่ำว สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 

-บุคลำกรในส ำนกังำน 
-ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
-ครู นกัเรียนในสังกดั 

3. จดหมำยข่ำว 
สพป.ขอนแก่น เขต 
1  

-หน่วยงำนภำยนอก 
-ส่วนรำชกำร 
รัฐวสิำหกิจ และ
หน่วยงำนเอกชน) 



ภาพกจิกรรมช่องทางข่าวส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม

ภารกจิของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ข้อมูลภายในปี 2564  ดังนี ้

1. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีโครงสร้ำงหน่วยงำนกำรแบ่งส่วน 
รำชกำรท่ีปรำกฎส่วนงำนท่ีรับผิดชอบงำนดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ หลกัฐำนส่ือส่ิงพิมพแ์ละช่องทำงกำรติดต่อ
ประชำสัมพนัธ์ ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 โครงสร้ำงหน่วยงำนกำรแบ่งส่วน
รำชกำรท่ีปรำกฎส่วนงำนท่ีรับผดิชอบดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ 

2. มีภำพถ่ำย หลกัฐำนท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มี 
หน่วยงำนประชำสัมพนัธ์ ณ จุดบริกำรขอ้มูลข่ำวสำร ซ่ึงมีเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบประจ ำอยูใ่นหอ้ง One stop 
service , กลุ่มอ ำนวยกำร และกลุ่มงำนประชำสัมพนัธ์ เพื่อบริหำรขอ้มูลข่ำวสำรแก่ผูม้ำติดต่อรำชกำร 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 
 (กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์, ห้อง one stop service และป้ายท าเนียบ) 

 
รอแป๊บ......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. ส่ือประชำสัมพนัธ์บน เวบ็ไซต ์สพป.ขอนแก่น เขต 1 : https://www.kkzone1.go.th/  เพื่อเผยแพร่ 
บทบำท อ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เพื่อประชำชนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำร พระรำชกฤษฎีกำวำ่
ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และพระรำชบญัญติัขอ้มูลข่ำวสำรทำงรำชกำร 
พ.ศ.2540 ซ่ึงมีระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน ท่ีจะสำมำรถติดต่อสอบถำม 
หรือขอ้มูล หรือแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัรำชกำรของส่วนรำชกำร รวมถึงประกำศขอ้มูลเก่ียวกบั
โครงสร้ำง  และกำรจดัองค์กรในกำรด ำเนินงำน อ ำนำจหน้ำท่ีท่ีส ำคญั และวิธีด ำเนินงำน สถำนท่ีติดต่อเพื่อ
ขอรับขอ้มูลข่ำวสำร หรือค ำแนะน ำในกำรติดต่อกบัหน่วยงำน และกฎ ขอ้บงัคบั ค ำสั่ง หนงัสือเวียน ระเบียบ
แบบแผน และนโยบำยของหน่วยงำน รวมทั้งขอ้มูลข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำน เพื่อใหป้ระชำชน 
หรือผูท่ี้จะมำติดต่อรำชกำร สำมำรถเขำ้ไปตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อจดัเตรียมเอกสำรหรือส่ิงต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในกำรขอรับบริกำร ตลอดจนไดรั้บทรำบช่องทำงติดต่อ ขั้นตอน และวิธีกำร รวมทั้งระยะเวลำท่ีใชใ้น
กำรรับบริกำรดว้ย 

 

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


 
 
 

4. ส่ือประชำสัมพนัธ์บน เวบ็ไซต ์สพป.ขอนแก่น เขต 1 :  https://www.kkzone1.go.th/2021.php    ใน 
ช่อง  “ข่ำวประชำสัมพนัธ์”  เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ กิจกรรม ข่ำวสำรควำมเคล่ือนไหวของ สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 ทุกกิจกรรม ใหบุ้คคลภำยใน และบุคคลภำยนอก ไดรั้บรู้ รับทรำบ  

 
 

5. ส่ือประชำสัมพนัธ์บน facebook สพป.ขอนแก่น เขต 1 :  https://www.facebook.com/kkzone1  
เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ กิจกรรม ข่ำวสำรควำมเคล่ือนไหวของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทุกกิจกรรม ใหบุ้คคล
ภำยใน และบุคคลภำยนอก ไดรั้บรู้ รับทรำบ และสำมำรถเขำ้ล้ิงไดท่ี้เวบ็ไซต ์สพป.ขอนแก่น เขต 1 

https://www.facebook.com/kkzone1


 
6. ส่ือประชำสัมพนัธ์ผำ่นระบบ LINE : ซ่ึงมี LINE กลุ่มเครือข่ำยในส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ครอบคลุมถึงผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มเครือข่ำย
ประชำสัมพนัธ์ทัว่ประเทศ  กลุ่มผูบ้ริหำรในระดบัคสัเตอร์ กลุ่มบุคลำกรใน สพป.ขอนแก่น เขต 1 เพื่อเป็นกำร
เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์กิจกรรมหลกั และติดต่อขอ้มูลข่ำวสำร ควำมเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ เพื่อ
สร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ เขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว และทนัต่อเหตุกำรณ์ 
 

                     
 



              
 
 
 
 
 
 
 

7. ช่องทำงกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำรทำงโทรศพัท ์ บุคคลภำยใน และบุคคลภำยนอก สำมำรถสอบถำม 
ขอ้มูลข่ำวสำรผำ่นหมำยเลขโทรศพัทเ์ฉพำะ หรือระบบ Call center  หรือมีเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำนใหบ้ริกำร
ขอ้มูลตลอดเวลำท ำกำรของหน่วยงำน โดยระบบหมำยเลขโทรศพัท ์Call Center คือ 

  043 – 246663 – 5  ต่อ 0 (หรือเจ้าหน้าที)่ 
  043 – 246663 – 5  ต่อ 124 (ห้อง One stop service) 

043 – 246663 – 5  ต่อ 134 (ห้อง กลุ่มอ านวยการ) 
  043 - 236530  เคร่ืองรับโทรสารอตัโนมตัิ 

           



 
8. มีระบบเสียงตำมสำยในกำรประชำสัมพนัธ์ข่ำวภำยในส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

    
 

9. จดหมำยข่ำว ประชำสัมพนัธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เพื่อเผยแพร่ภำพกิจกรรม ข่ำวสำร ของ 
ส ำนกังำน บคุลำกรในส ำนกังำน ผู้บริหำรสถำนศกึษำ ครู บคุลกรทำงกำรศกึษำ ผลงำนนนกัเรียน  
และขำ่วเคล่ือนไหวตำ่ง ๆ ท ำเป็นจดหมำยขำ่ว เพ่ือประชำสมัพนัธ์ ทำงกลุม่ LINE: กลุ่มต่ำง ๆ ,ทำงเฟสบุค๊ : 
https://www.facebook.com/kkzone1 และผำ่นทำงเวบ็ไซต ์สพป.ขอนแก่น เขต 1 :  https://www.kkzone1.go.th/  
 

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


     



























 




