
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๓๙/449                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
             ๓๓๓ หมู่ ๔   ต ำบลผักปัง    อ ำเภอภูเขียว    
                จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

                    7   กุมภำพันธ์  2566 

เรื่อง   กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั่วประเทศ 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ค ำสั่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง ระบบส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
      โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์        จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
      2. ประกำศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ 
        ติดต่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พ.ศ. 2566    จ ำนวน  1  ฉบับ 
 

   ตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 มำตรำ 20 ให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐประกำศก ำหนดช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับประชำชนติดต่อรำชกำร เพ่ือเปนนกำรอ ำนวย            
ควำมสะดวกและลดภำระแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดท ำค ำสั่งและประกำศ
ตำมแนวทำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนั้น จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนได้โปรดประชำสัมพันธ์ให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบโดยทั่วกัน  
 
 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 
                                      ขอแสดงควำมนับถือ 

                 
                       (นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
 
 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
โทร 044 861931-2 ต่อ 22  
โทรสำร  044 861303   
นำงศุภลักษณ์ ไปนำน ผู้ปฏิบัติ       



 

 
 

ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
ที่     38 /2566 

เรื่อง ระบบส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
   

 

โดยที่มำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติว่ำในกรณีที่มีกฎหมำย กฎ มติ หรือค ำสั่งก ำหนดให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ของรั ฐต้องท ำ เป็นลำยลั กษณ์ อักษร เป็นหนั งสื อ  หรื อ เป็น เอกสำร  ถ้ ำ เจ้ ำหน้ ำที่ ขอ งรั ฐ  
ได้จัดท ำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมระบบที่หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐได้ด ำเนินกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย กฎ มติ หรือค ำสั่งนั้นแล้ว  สมควรก ำหนดระบบส ำหรับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ โดยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ตำมบทบัญญัติดังกล่ำว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒             
จึงมีค ำสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ในค ำสั่งนี้ 
“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 

                     ข้อ ๒  ให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  
(๑) My Office  ระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิคส์ 
(๒) ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  (อีเมล) ชื่อโดเมน cpm2@chaiyaphum2.go.th        

ที่ส ำนักงำนจัดสรรให้ 
ข้อ ๓  ค ำสั่งใดขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้ ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน  
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  
 

    สั่ง ณ วันที่    7    กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

        
        (นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 

               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 



 

 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับติดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  

พ.ศ.๒๕๖๖ 
****************************************** 

โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาค าขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงาน 
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศก าหนด 
ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่ค าขออนุญาตหรือการติดต่อ
นั้นเข้าสู่ระบบ  สมควรก าหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประชาชนใช้ในการยื่นค าขอหรือติดต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางส าหรับประชาชนยื่นค าขอ  
หรือติดต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ หรือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpm2@chaiyaphum2.go.th 
(๒) เว็บไซต์ www.chaiyaphum2.go.th 
(๓) Facebook : https://www.facebook.com/cpm2.obec 

ข้อ ๒  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถาม
หรือขอรับค ายืนยันจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ว่าได้รับค าขอหรือ
การติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๔๘๖-๑๙๓๐ ถึง ๒ 

ข้อ ๓  ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นค าขอหรือติดต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 หรือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒    
ทางช่องทางตามข้อ ๑ แล้ว ก็ได้ 

 
    ประกาศ ณ วันที่    7     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

            
  (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 

         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 


