ลําดับ๐๐๑

ด่ วนทีส ุ ด

ที สทช ๕๐๑๔/ว๒๔๓๔๘

สํานัก งานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๔๐๐
๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรือ ง การจัดตังคณะกรรมการบริหารศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชน และการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที
ดูแลศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชนตามเงือ นไขการจัดตังศูนย์อนิ เทอร์เน็ต (USONET)
เรียน
อ้างถึง หนังสือสํานักงาน กสทช. ที สทช ๕๐๑๔/ว๑๘๑๙๙ ลงวันที ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
สิง ทีส่งมาด้วย ๑) ข้อมูลรายงานผลการจัดตังคณะกรรมการบริหารศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชนและการ
สรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าทีดูแลศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชนฯ
ตามหนังสือทีอ ้างถึง สํานัก งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ได้มหี นังสือติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม
ของศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชน โดยขอความร่วมมือหน่ วยงานของท่านซึงเป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบดูแล
ศูนย์อนิ เทอร์เ น็ต เพือจัดส่งรายงานผลการจัด ตังคณะกรรมการบริหารศูนย์อนิ เทอร์เ น็ตชุมชน และ
รายงานผลการคัดเลือกเจ้าหน้าทีดูแลศูนย์อนิ เทอร์เน็ต มายังสํานักงาน กสทช. แล้วนัน
สํานักงาน กสทช. ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ท่านทราบดังต่อไปนี
๑. สํ า นัก งาน กสทช. ได้ร บั ทราบผลการจ ดั ตั งคณะกรรมการบร หิ ารศูน ย์
อิน เทอร์เ น็ต ชุม ชนจากหน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบดูแ ลศูน ย์อ นิ เทอร์เ น็ต ชุม ชน จํา นวน ๑๕๖ แห่ง
จากหน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบดูแ ลทังหมด จํา นวน ๓๗๗ แห่ง ซึง ยัง มีห น่ ว ยงานทีย งั มิไ ด้ดํา เนิน การ
จํา นวน ๒๒๑ แห่ง ทังนี สํา นัก งาน กสทช. ใคร่ข อความอนุ เ คราะห์ท่า นตรวจสอบผลการจัด ตัง
คณะกรรมการบริหารศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชน รายละเอียดตามสิง ทีส่งมาด้วย ๑) หากหน่ วยงานของ
ท่านยัง มิไ ด้ดําเนินการจัด ตังคณะกรรมการชุด ดัง กล่าว ขอให้เ ร่ง ดําเนินการและส่ง รายงานผลการ
จัด ตังคณะกรรมการฯ มายัง สํ า นัก งาน กสทช.เพือ ประโยชน์ ใ นการประสานงานและติด ตาม
ประเมินผลความสําเร็จของศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชนต่อไป
๒. สํา นัก งาน กสทช. ได้ร บั ทราบผลการสรรหาและคัด เลือ กเจ้า หน้า ทีด ูแ ลศูน ย์
อิน เทอร์เ น็ต ชุม ชน จากหน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบดูแ ลศูนย์อ นิ เทอร์เ น็ต ชุม ชนแล้ว จํานวน ๑๖๒ แห่ง
จากหน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบดูแ ลทังหมด จํา นวน ๓๗๗ แห่ง ซึง ยัง มีห น่ ว ยงานทีย งั มิไ ด้ดํา เนิน การ
จํานวน ๒๑๕ แห่ง ทังนี สํานักงาน กสทช. ใคร่ขอความอนุ เคราะห์ท่านตรวจสอบผลการสรรหาและ
คัดเลือกเจ้าหน้าทีดูแลศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชน รายละเอียดตามสิง ทีส่งมาด้วย ๑) หากหน่ วยงานของ
ท่า นยัง มิไ ด้ดํา เนิน การดัง กล่า ว ขอให้เ ร่ง ดํา เนิน การและส่ง รายงานผลการสรรหาและคัด เลือ ก
เจ้า หน้า ทีด ูแ ลศูน ย์ฯ มายัง สํา นัก งาน กสทช. เพือ ประโยชน์ ใ นการจัด เตรีย มความพร้อ มในการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรดูแลศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชน ต่อไป
/อย่างไรก็...

อย่างไรก็ตามการจัดจ้างเจ้าหน้าทีดูแลศูนย์อนิ เทอร์เน็ตควรเป็ นไปตามระเบียบ
การจ้างบุคคลากรของหน่ วยงานท่าน ทังนี สํานักงาน กสทช. จะแจ้งกําหนดการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที
ดูแลศูนย์อนิ เทอร์เน็ตให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป
๓. บริษทั ผู้รบั ใบอนุ ญาตทีมภี ารกิจดําเนินการจัดตังศูนย์อ นิ เทอร์เน็ตตามที กสทช.
มอบหมายให้ดําเนินการในพืนทีร บั ผิด ชอบของท่า น จะดําเนินการส่ง เงินค่าใช้จ่า ยบางส่ว นในการ
บริห ารจัด การศูน ย์อ นิ เทอร์เ น็ต ให้แ ก่ห น่ ว ยงานของท่าน วงเงิน ๙,๕๐๐ บาทต่อ เดือ น (ค่า ไฟฟ้ า
ค่าจ้างบุคลากร ค่านํา ค่าใช้จ่ายอืนๆ กรณีทจี าํ เป็ น) โดยเงือนไขการส่งเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึนอยู่
กับ ระเบีย บบัญ ชีท างการเงิน ของแต่ล ะบริษ ทั ซึง ท่า นควรประสานข้อ มูล การส่ง เงิน ค่า ใช้จ่า ยกับ
บริษทั ผู้รบั ใบอนุ ญาตทีมภี ารกิจจัดตังศูนย์อนิ เทอร์เน็ตให้แก่พนที
ื รบั ผิดชอบของท่านโดยตรง
๔. สํานัก งาน กสทช. ได้จดั ทํากรอบแนวทางการดําเนินกิจกรรมภายหลังการเปิ ด
ให้บ ริก ารศูน ย์อ นิ เทอร์เ น็ต ชุม ชน และแบบฟอร์ม รายงานต่า งๆ ตามหน้า ทีค วามรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชน และหน่ วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์อนิ เทอร์เน็ต ซึงใช้
สําหรับรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์อ นิ เทอร์เ น็ต ชุม ชนทุก ไตรมาส มายัง สํานัก งาน กสทช.
โดยท่านสามารถ Download เอกสารต่างๆ จากเว็ปไซด์สํานักงาน กสทช. ได้ที www.nbtc.go.th
หัว ข้อ บริการ USO หากมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามได้จากคุณ วดี เพ็ชร์ศ รี และคุณกัญจน์ชยากร
เชยชม เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๔๑๖ และ ๓๙๕
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนทีเกียวข้องด้วย จะขอบพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(นายวเรศ บวรสิน)
รักษาการแทนผูอ้ ํานวยการกลุ่มงานบริการโทรคมนาคม
โดยทัวถึ
 งและเพือสังคม
ปฏิบตั กิ ารแทน เลขาธิการ กสทช.

กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทัวถึ
 งและเพือสังคม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ต่อ ๓๙๕
โทรสาร ๐ ๒ ๒๗๑ ๔๒๒๗

