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กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
มกราคม 2562

คานา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 ข้อ 6 แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เป็น 10 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอานวยการ 2. กลุ่มนโยบายและแผน 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 6. กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่ ว ยตรวจสอบภายใน 10. กฎหมายและคดี เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การซึ่งได้วิเคราะห์อานาจหน้าที่ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 7
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่ประกอบด้วย
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้ได้คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานงานที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัย การวิพากษ์ ตรวจสอบ แก้ไขจากผู้ที่มีความรู้ ความเชียวชาญใน
แต่ละงาน เพื่อให้คู่มือ มีความถูกต้องสมบูรณ์และครอบคลุมภารกิจงานต่อไป
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอขอบพระคุณผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
3 และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ให้การเสนอแนะการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการทางานของเจ้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความชัดเจน สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มอานวยการทุกท่านที่ดาเนินการจัดทา (ร่าง)
คู่มือการปฏิบั ติงาน กลุ่ มส่ งเสริ มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
มกราคม 2562

คู่มือสาหรับประชาชน เรื่อง การให้บริการอินเทอร์เน็ต
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ซ่องทางการให้บริการ

การให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ประซาซนทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ระยะเวลาเปีดให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการ
หลักเกณฑ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานเขตพื้นทีการศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาให้มี
ความรู้เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อ ด้นคว้าข้อมูล ต่อยอดความรู้และส่งเสริม การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเปิดให้บริการ
อินเตอร์เน็ตพ่รีแก่ประซาชนทั่วไป โดยมีเงื่อนไขการให้บริการ
ผู้มาขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ต้องปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อย่างเคร่งครัด
ดังนี้
มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการ นัน้
มิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทาขึ้นเป็นการเฉพาะถ้าน่า
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิซอบในประการทีน่ ่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิซอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ทมี่ มี าตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการ
นั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘ ผู้ใดกระทาด้วยประการใดโดยมิซอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ซองผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย แก่ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ซองผู้อื่นโดยมิซอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทางานซองระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ
ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๑๑ ผู้ไดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลง
แหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือ ในภายหลังและ
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) เป็นการกระทาโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ ประเทศ
หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อ ประโยซน์สาธารณะ
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตัง้ แต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถ้าการ กระทาความผิดตาม (๒)
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
มาตรา ๑๔ ผู้ไดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) น่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่นา่ จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) น่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่นา่ จะเกิดความเสียหาย
ต่อความมั่นคงซองประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) น่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) น่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๔) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)
มาตรา ๑๖ ผู้ไดน่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏ
เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึน้ ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นนัน้ เสียซื่อเสียง ถูกดูหมื่น ถูกเกลียดซัง หรือได้รับความอับอาย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน

๑. นาเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนยืน่ แจ้งความประสงค์ขอรับรหัสใช้สัญญาณ wifi free
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจเซ็คเอกสาร และทาการลงทะเบียนผู้มาขอไข้บริการอินเตอร์เน็ต
๓. ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก้ผู้ขอ ๑ user (ดาเนินการให้บริการทันที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสาร หลักฐานประกอบ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ค่าธรรมเนียม ______________________________________________________________
- ไม่มี

การรับเรื่องร้องเรียน _________________________________________________________
- ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

