ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8940 (วรรณมาศ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8940 (วรรณมาศ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8971 (รินมนัส)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8875 (ณิชชา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8878 (สุณี)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8940 (วรรณมาศ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8805 (ธนกิจ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8898 (วันวิสา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8830 (อนุสรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8830 (อนุสรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8805 (ธนกิจ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8805 (ธนกิจ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8982 (จิราภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8805 (ธนกิจ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8940 (วรรณมาศ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8898 (วันวิสา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8875 (ณิชชา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8898 (วันวิสา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8898 (วันวิสา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8875 (ณิชชา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8898 (วันวิสา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8875 (ณิชชา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8875 (ณิชชา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8971 (รินมนัส)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8982 (จิราภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8830 (อนุสรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8805 (ธนกิจ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8956 (สุภาภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8878 (สุณี)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8830 (อนุสรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8878 (สุณี)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8956 (สุภาภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8878 (สุณี)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8956 (สุภาภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8982 (จิราภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8982 (จิราภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน เลขาธิการคุรุสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8982 (จิราภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8982 (จิราภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8971 (รินมนัส)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8940 (วรรณมาศ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน เลขาธิการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8875 (ณิชชา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8805 (ธนกิจ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8956 (สุภาภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8805 (ธนกิจ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8805 (ธนกิจ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8830 (อนุสรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8830 (อนุสรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8875 (ณิชชา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8830 (อนุสรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8971 (รินมนัส)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติในการรับ -ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ ๘๘๙๘ (วันวิสา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8878 (สุณี)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8956 (สุภาภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8956 (สุภาภรณ์)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8940 (วรรณมาศ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8971 (รินมนัส)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติในการรับ -ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ ๘๙๔๐ (วรรณมาศ)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้ มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8878 (สุณี)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นร 1200/ว 35

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
14 กันยายน 2563

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้นำแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์การมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารั ฐ บาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติในการรับ -ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้รายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ต่อ ๘๘๙๘ (วันวิสา)
โทรสาร ๐ 2356 9910
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th
สิ่งที่ส่งมาด้วย

