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การบริหารจัดการ 

ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนต าบลดอนตะหนิน 
 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ    
(ส านักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะจัดให้มีบริการศูนย์
อินเทอร์เน็ตเพ่ือสังคม จ านวนไม่น้อยกว่า 500 แห่งทั่ว
ประเทศ เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่กลุ่มเป้าหมายทาง
สังคม ได้แก่คนพิการ เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
รายได้น้อย โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างกระบวนการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายทางสังคม
เหล่านี้ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเตอร์ เน็ต
ความเร็วสูง สามารถ เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ เป็น
ประโยชน์ได้อย่าง เท่าเทียมและท่ัวถึง 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน ได้แจ้งความ
ประสงค์ ขอรั บการจั ดตั้ ง ศู นย์ อิ น เ ตอร์ เ น็ ตชุ มชน                      
และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)                  
ได้พิจารณาคัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  
ได้รับการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน ประจ าต าบลดอน    
ตะหนิน โดยส านักงาน กสทช. จะด าเนินการสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน              
เช่น คา่น้ า คา่ไฟฟ้า ค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ กรณี
จ าเป็น ตลอดระยะเวลา 3 ปี ในการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้   
กสทช .  ได้ ให้ การสนั บสนุน เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ลู ก
ข่าย จ านวน ๑0 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน ๑ 
ชุด   พร้อมระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่จ าเป็นส าหรับ

การให้บริการ แก่ประชาชน และเปิดใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ต
ชุ มชนประจ า ต าบลดอนตะหนิ น อย่ า ง เป็ นทา งการ                            
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม   2556 
 

 วั ตถุ ปร ะ ส ง ค์ ขอ ง ศู น ย์อิ นเ ตอ ร์ เ น็ต ชุ ม ช น

ต าบลดอนตะหนิน 

1. เพ่ือกระจายบริการโทรคมนาคมให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
2. เพ่ือสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ เช่น 
คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย 
3. เพ่ือสร้างศักยภาพและทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารให้แก่คนใน
ชุมชน 
4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สามารถค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง 
 การบริหารงาน 

  การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเตอร์เน็ต
ชุมชนต าบลดอนตะหนิน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน ในฐานะ
ผู้ รั บผิ ดชอบดู แลศูนย์ อิน เตอร์ เน็ ตชุ มชน  ได้ แต่ งตั้ ง 
คณะกรรมการบริหารศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนประจ าต าบล
ดอนตะหนิน เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลกิจการทั่วไป                  
ของศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
และด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนต าบลดอนตะหนิน ประกอบด้วย 
๑. นางโชติกา  สาอุตม์  นายก อบต.ดอนตะหนินประธาน
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
๒. นายเพทาย คงพันธุ์รัตนา รองนายก อบต.ดอนตะหนิน  
รองประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 



3. นางสาวอุไร  แสงสว่าง   รองนายก อบต.ดอนตะหนิน  
รองประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
4. นายประเสริฐ  รัตนวิชัย ประธานสภา อบต.ดอนตะหนิน 
กรรมการบริหารศูนย์ฯ 
5. นายทนงศักดิ์  สาอุตม์  ครู ค.ศ. 3    
กรรมการบริหารศูนย์ฯ 
6. นางสาวดลฤดี ศรีนอก ครู ค.ศ. 3          
กรรมการบริหารศูนย์ฯ 
7. นายเนตร  ตุ้มมี  ปลัด อบต.ดอนตะหนิน 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
8. นางสาวศิริรัตน์  จ าปาศรี จนท.บริหารงานทั่วไป 
ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
 
เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนต าบลดอนตะหนิน   
       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน ได้ประกาศรับ
สมัครเพ่ือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
ต าบลดอนตะหนิน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการ     
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนต าบลดอน   
ตะหนิน คือ นางสาวณัฐณิชาพร แก้วดอนรี 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในศูนย์อินเตอร์เน็ตให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริง รวมทั้ง
ให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 
ต าบลดอนตะหนิน และจัดการฝึกอบรมทักษะการใช้ง
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น        
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 หลักเกณฑ์การให้บริการศูนย์

อินเตอร์เน็ตชุมชนต าบลดอนตะหนิน 

         เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึง
การเปิดให้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต าบลดอนตะหนิน 
และผู้เข้าใช้บริการได้ทราบระเบียบ และข้อก าหนดของทาง
ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ในการเข้าใช้บริการดังต่อไปนี้ 
 

1. การให้บริการอินเตอร์เน็ตชุมชนต าบลดอนตะหนินเปิด
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 

2.ระยะเวลาเปิดให้บริการศูนย์ฯ 
       - วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่  
เวลา 09.00 – 17.00.00  น. 
       - วันเสาร์  เปิดให้บริการตั้งแต่  
เวลา 09.00 – 17.00  น. 
       - เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

3. อัตราค่าธรรมเนียมใช้บริการศูนย์ฯ 
       - อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกศูนย์อินเทอร์เน็ต           
คนละ 100  บาท / ปี 
       - อัตราค่าใช้บริการบุคคลทั่วไป        
คนละ 10  บาท / ชั่วโมง 
       - อัตราค่าใช้บริการส าหรับสมาชิก                         
คนละ 5  บาท / ชั่วโมง 
       - อัตราค่าใช้บริการเป็นหมู่คณะ   
เหมาจ่าย 500  บาท / วัน 
 

4. บริการด้านอ่ืนๆ 
       - อัตราค่าปริ้นเอกสาร แผ่นละ  2  บาท  
       - อัตราค่าพิมพ์งานเอกสาร แผ่นละ  10  บาท 
( อัตราอาจปรับเปลี่ยนตามความยากของงานพิมพ์ ) 

 ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และข้อห้าม 

การใช้ห้องศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 
 

๑. ลงชื่อก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง 
๒. สแกนไวรัสอุปกรณ์ต่อพ่วงที่น ามาใช้ทุกครั้ง 
๓. ไม่ส่งเสียงดังหรือเปิดเสียงใดๆเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
๔. ไม่ใช้สื่อในทางที่ผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ ๒๕๕๐  
๕. ไม่น าเอาอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานในห้อง
คอมพิวเตอร์ 
๖. ห้ามมิให้ลงโปรแกรมเสริมใดๆ เนื่องจากเครื่องมีลิขสิทธิ์
ตามกฎหมาย 
๗. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพปกติ หากมีปัญหา
แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 
๘. เมื่อเลิกการใช้งานให้ปิดคอมพิวเตอร์ตามข้ันตอน 
๙. ไม่เข้าเว็บหรือไม่ใช่สื่อที่ใช้ความรุนแรง 
10. ไม่ส่งเสียงดังหรือเปิดเสียงใดๆเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
11. ห้ามผู้ใช้บริการลักขโมยอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
12. ห้ามผู้ใช้บริการเล่นเกมทุกชนิด และเข้า web site ที่
เป็นสื่อสามกในศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 
13. ผู้ใช้บริการควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังจากใช้
งานเสร็จ 
14. ไม่ใช้สื่อในทางที่ผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ ๒๕๕๐  
15. กรณีฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่งจะถูกพิจารณาให้งดใช้
บริการอินเทอร์เน็ตทันที ตามความเหมาะสม 
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