
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เร่ือง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จำนวน ๑ ฉบับ
ตามพระราชบ ัญ ญ ัต ิการปฏ ิบ ัต ิราชการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๒๐ 

กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประซาขนติดต่อราชการ 
ตามมาตรา ๑ ๐  รวมท ั้งกำหนดระบบสำหร ับการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ของเจ ้าหน ้าท ี่ของร ัฐโดยว ิธ ีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๖ น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน 
ของท่าน แจ้งประซาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้มาติดต่อราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอำนาจเจรญิ
ถ.สขุาภบิาล ๑ ต.บุง่ อ.เมอืง จ.อำนาจเจรญิ ๓๗๐๐๐

ขอแสดงความนับถือ 

(นายสมพัก$ ชุ}แส์อ)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร. ๐๙ ๑๘๓๒ ๑๐๒๙



ประกาศสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอำนาจเจรญิ
เร่ือง ซอ่งทางอเิลก็ทรอนกิสส์ำหรบัตดิตอ่สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอำนาจเจรญิ พ.ศ. ๒<£๖>๖

โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการปฏินัติราขการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒(£๖๕ 
บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด  ๆ ที,ประซาขนส่งหรือมีถีงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนดให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดซ่องทาง 
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับประขาซนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อ(ระบุขื่อหน่วยงาน) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ เพื่อเนินการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประซาขน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราขการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราขบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ให้ซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เนินซ่องทางสำหรับประขาซนยืนคำขอหรือติดต่อ 
สำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ หรือผู้อำนวยการสำน ักงานเขตพื้นท ี่การศึกษา 
ประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ofFice@amnat-ed.go.th
(๒) เว็บไซต์ : h ttps://w w w .am nat-ed .go.th
(๓) เฟซบุ้กแฟนเพจ h ttp s://w w w .facebook .com /p ram nated /
ข้อ ๒ ในกรณีที,ผู้ย ื่นคำขอหรือติดต่อมาทางซ่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถามหรือ 

ขอรับคำยืนยันจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว 
ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔<£<£๑-๑๐๑๙ ต่อ ๑๐๑

ข้อ ๓ ประซาซนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเนินหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 
หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ทางซ่องทางตามข้อ ๑ แล้ว ก็ได้

ประกาศ ณ วันท่ี กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

{นายสมสักแ สุลเข่ือ)
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คำสั่งสำใ!กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 
ท 3  ช<ๆ )/๒๕๖๖

เร่ือง ระบบสำหรับการปฏิษัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยที,มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห ่งพระราชบัญญัติการปฏิบ ัต ิราชการทางอิเล ็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญ้ติว่าในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งกำหนดให้การปฏิบ้ติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชองรัฐ 
ต ้องทำเป ็นลายลักษณ ์อ ักษร เป็นหนังสือ หรือเป็นเอกสาร ถ ้าเจ ้าหน้าท ี่ชองรัฐได้จ ัดทำโดยวิธ ีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งนั้นแล้ว สมควรกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จีงมีคำสั่ง 
ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ในคำ ส่ังน้ี
"สำนักงาน" (หรือ "กรม" ฯลฯ) หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อำนาจเจริญ
ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
(๑) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : office@ am nat-ed.go.th
(๒) เว็บไซต์ ะ https://w w w .am nat-ed .go.th
(๓) เฟซ'บุกแฟนเพ'จ h ttp s://w w w .facebook .com /p ram nated /
ข้อ ๓ คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำส่ังน้ีแทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ พ  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วัน ท่ี พ  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

{นายสมดักft ธแุสอ์)
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