
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 
หมู่ท่ี ๑๒ ถนนลำปาง -  งาว ลป ๕๒๐๐๐

l a p /  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ลำหรับติดต่อราชการลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษาทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราฃบัญญัต ิการปฏิบ ัต ิราชการทางอิเล ็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป ็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระต่อผู้ร ับบริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏ ิบ ัต ิราชการ และมาตรา ๕ ให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานของร ัฐประกาศกำหนดซ ่องทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
ลำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จงขอแจ้งประขาสัมพันธ์ให้ท่าน 
ทราบซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สำหรับใช้ในการติดต่อราชการ รายละเอียด 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ

ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ขุด
๒. สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 

เลขที ่ ฟ ่0/๒๕๖๖ ลงวันท่ี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ขุด

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรต ิ ปงจ้นตา)
ผู้,อำนวยการลำ'นักงานพต,พื'้ร'ทีา่รศึกษา'ประถมศึกษาส์าฝๆง เขต ร)

กลุ่มอำนวยการ
โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๕๐๖๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๕๔๓๓ ๕๐๖๕



ที่/'นั้ 0 /๒๕๖๖
เร่ือง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัต ิการปฏิบ ัต ิราซการทางอิเล ็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ บัญญัติว่าในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งกำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต ้องทำเป ็นลายลักษณ ีอ ักษร เป็นหนังสือ หรือเป ็นเอกสาร ถ้าเจ้าหน้าที่ชองรัฐไต้จัดท00โดยวิธ ีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไต้ดาเนินการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งนั้นแล้ว สมควรกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำปาง เขต ๑ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำปาง เขต ๑ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้
'‘สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา 
สำปาง เขต ๑

ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าทีของสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่อยู[ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ lpgl go.th 
(๒) เว็บไซต์ http://vw vw .lpgl.go.th/
(๓) Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำปาง เขต ๑ 

https://w w w .facebook.conV L am pangl 
(๔) Line Official Account สพป สำปาง เขต ๑ ID : @576ofkic 

ข้อ ๓ คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้!ข้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖

(นายสมเกียรติ ปงจันตา)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล่าปาง เขต 6๖

http://vwvw.lpgl.go.th/
https://www.facebook.conVLampangl


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๑ 
เร่ือง ซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ลำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนง แฟงพระราชบัญญ ัต ิการปฏิบ ัต ิราชการทางอิเล ็กทรอนิกส ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประซาซนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือ 
เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงาน 
ของรัฐหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนันเข้าสู่ระษษ สมควรกำหนด
ซ่องทาง อ ิเล ็กทรอน ิกส ์สำหรับประซาซนใช ้ในการยื่นคำขอหรือต ิดต ่อสำน ักงานเซตท ืนท ีการศ ึกษา 
ประถมศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเนินการอำนวยความสะดวก 
และลดภาระแก1ประซาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิน้ตราซการ '

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราฃบัญญัติการปฏิบัติราซการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำปาง เขต ๑ จึงซอออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ให้ซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เนินซ่องทางลำหรับประซาซนยื่นคำขอหรือติดต่อ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาลำปาง เขต ๑  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ lpgl go.th 
(๒) เว็บไซต์ h ttp ://w w w .tpg l.go .th /
(๓) Facebook ลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 

https://w w w .facebook.com /L am pangl 
(๔) Line Official Account สพป.ลำปาง ใ,ขต ๑ ID : @576ofkic
ข้อ ๒ ในกรณีที่ผัยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางซ่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถามหรือ 

ขอรับคำยืนยันจากสำนักงานเขตพื้นที่ทารศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว 
ให้สอบทามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ <£๔๓๓ ๕๐๖๘

ข้อ ๓ ประซาซนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณีอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเนินหลักฐานเนี้องดันว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 
ทางซ่องทางตานข้อ ๑ แล้ว กไดั

ประกาศ ณ วันท่ี กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมเอียรติ ปงจันตา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีกวรศึกษาประสมศึกษาลำปาง เขต ®

http://www.tpgl.go.th/
https://www.facebook.com/Lampangl

