
 
 
 

 
 

 
 

ท่ี  ศธ 04073/ ว 473                                           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    นครสวรรค เขต 1 
                   ถนนสวรรควิถี  นครสวรรค  60000 
 

                                                                10  กุมภาพันธ  2566 
 

เรื่อง   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 

 
 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 
 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1        จํานวน 1 ชุด 
                        ท่ี   53/2566  ลงวันท่ี  10  กุมภาพันธ  2566 
                        เรื่อง  ระบบสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                    2. ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1      จํานวน 1 ชุด 
                        เรื่อง  ชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับติดตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                         ประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 พ.ศ. 2566       
 

  ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 ใหหนวยงานราชการ
กําหนดชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาชนติดตอราชการ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก และลดภาระ
แกผูมาติดตอราชการ ความละเอียดแจงแลวนั้น 

   
  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 ไดดําเนินการจัดทําคําสั่ง และ
ประกาศ ชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับติดตอ ระบบสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหประชาชนในการติดตอราชการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 ท่ีกําหนดเรียบรอยแลว จึงขอความอนุเคราะหแจงประชาสัมพันธใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดเอกสารแนบทายนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจงใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
  

              
 
 
 
 
 
 
กลุมอํานวยการ   
โทร. 0 5622 2530 ตอ 102  โทรสาร 0 5622 6187 
เจาของเรื่อง  นางวาสนา  ก่ิงสุคนธ  โทร. 08 1853 2772 



 

 

 
  

 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1  
ท่ี   53/2566 

เรื่อง  ระบบสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 

 

โดยท่ีมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส                   
พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติวาในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ มติ หรือคําสั่งกําหนดใหการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ
ตองทําเปนลายลักษณอักษร เปนหนังสือ หรือเปนเอกสาร ถาเจาหนาท่ีของรัฐไดจัดทําโดยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกสตามระบบท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐไดดําเนินการโดยชอบ
ดวยกฎหมาย กฎ มติ หรือคําสั่งนั้นแลว  สมควรกําหนดระบบสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามบทบัญญัติดังกลาว                 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๕  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1  จึงมีคําสั่ง 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในคําสั่งนี้ 
“สํานักงาน” (หรือ “กรม” ฯลฯ) หมายความวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 1 
ขอ ๒  ใหเจาหนาท่ีของสํานักงานปฏิบัติหนาท่ีในระบบอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้  
  (1) เว็บไซต www.nsw1.go.th 
 (2) ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) nsw1@cl18.obecmail.org 
 (๓) เพจ facebook : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  

เขต 1 
(๔) กลุมไลนภายในของสํานักงาน ไดแก OBEC LINE จนท.สพป.นว.1, OBEC LINE 

ผอ.รร..สพป.นว.1, OBEC LINE ธุรการ.สพป.นว.1 
ขอ ๓  คําสั่งใดขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน 
 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี   10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 
 
 



 

 

 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
เรื่อง  ชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับติดตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 

             พ.ศ. 2566 
 
 

โดยท่ีมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
๒๕๖๕ บัญญัติ ใหบรรดา คําขออนุญาตหรือการติดตอ ใด  ๆ ท่ีประชาชนส งหรือ มี ถึ งหนวยงาน 
ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของทางชองทางอิเล็กทรอนิกสท่ีหนวยงานของรัฐประกาศกําหนด ใหถือวา
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นไดรับตามวันและเวลาท่ีคําขออนุญาตหรือการติดตอนั้นเขาสูระบบ  
สมควรกําหนดชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาชนใชในการยื่นคําขอหรือติดตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก
และลดภาระแกประชาชน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๕  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 ออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ใหชองทางอิเล็กทรอนิกสตอไปนี้  เปนชองทางสําหรับประชาชนยื่น คําขอ 
หรือติดตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  (1) ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) nsw1@cl18.obecmail.org 
   (2) เว็บไซต www.nsw1.go.th  
  (๓) เพจ facebook : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1  
 

ขอ ๒  ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอหรือติดตอมาทางชองทางตามขอ ๑ ประสงคจะสอบถามหรือ
ขอรับคํายนืยันจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 วาไดรับคําขอหรือการติดตอ
แลว ใหสอบถามในวันและเวลาราชการไดท่ีหมายเลขโทรศัพท ดังตอไปนี้ 

(๑) เจาหนาท่ีสารบรรณของหนวยงาน เบอรโทรศัพท 0 5622 2530 
(๒) หมายเลขโทรศัพทเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของของหนวยงาน 
 - กลุมอํานวยการ      08 8286 1612  
 - งานชวยอํานวยการ   08 6445 9073 
          ผูอํานวยการ สพป.นครสวรรค เขต 1  

- กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 08 6445 9070 
 - กลุมนโยบายและแผน   08 6445 9076 

/ - หนวยตรวจสอบภายใน… 
 

 - หนวยตรวจสอบภายใน   08 6445 9071 



๒ 

 

 - กลุมบริหารงานบุคคล   08 6445 9072  
 - กลุมกฎหมายและคดี   08 0261 5465 

- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  08 6445 9074 
       - กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี    08 6445 9074 
         สารสนเทศและการสื่อสาร 
 - กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  08 6445 9075 
         การจัดการศึกษา  
       - กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี    08 6445 9074 
         สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ขอ ๓  ประชาชนอาจใชวิธีการบันทึกภาพจากหนาจอคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือเปนหลักฐานเบื้องตนวาไดมีการยื่นคําขอหรือติดตอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 1 หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 ทางชองทางตามขอ ๑                  
แลวก็ได 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 
 
 


