การสร้า้ งการรับั รูก้ ารใช้
ใ ป้ ระโยชน์
โ จ์ ากเน็ต็ ประชารัฐั และการรู้เท่า่ ทันั เทคโนโลยี
โ โ ี
กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

ความเป็ป็นมาโครงข่
โ า่ ยเน็ต็ ประชารั
ป
ฐั
 นโยบายรฐบาลในการขบเคลอนประเทศสู
นโยบายรัฐบาลในการขับเคลือ่ นปร เทศส่ Thailand
Th il d 4.0
4 0 โดยใชนวตกรรมและ
โดยใช้นวัตกรรมแล
เทคโนโลยีดิจทิ ลั
 โครงสร้
โ
้างพืืน้ ฐานดิจทิ ัลทีมี่ ีประสิทธิภาพสูง โดยการขยายโครงข่
โ
โ ายอินเทอร์์เน็็ต
ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
Th il d 4.0
Thailand
40
 ในปัจจุบัน ประชาชนในพื้นทีห่ ่างไกลยังขาดแคลนบริการอินเทอร์ความเร็วสูง
 กระทรวงดิจทิ ลั ฯ (ดศ.) จึงได้ดําเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ โดยดําเนินการร่วมกับ
สํานักงาน กสทช. ในการขยายโครงข่ายไปยังพืน้ ทีห่ ่างไกล

(แลวเสร็จ ธ.ค.60)

หมายเหตุ : สีีขาวคืือพืืน้ ทีที่ ไี่ มมี่ หี มูบ่ ้านตงอยู
ั้ ่ เปนสวนของเขื
ป็ ่
อื่ น หรือื ภูเขา

กระทรวงดิ
ร รว จิทลเ
ัลเพือเ
่อเศรษฐกิ
รษฐ จแล
จและสัสงคมม ((MDES)
S)

วิธีการสร้างการรับร้เนตประชารฐสู
วธการสรางการรบรู
น็ตประชารัฐส่ประชาชน
รอบที่ 1
พัฒนาวิทยากร
แกนนํา
สร้างการรับรู้
ผู้นําชุมชน
สร้างการรับรู้
ประชาชน

สร้างวิทยากรแกนนําจากครู กศน. และ
ภาคีจากทั่วประเทศ
รวม 1,000 คน
วิวทยากรแกนนา
ทยากรแกนนํา 1 คน รัรบผดชอบ
บผิดชอบ 25 หมู
หม่บาน
้าน
สอนผู้นําชุมชนและวิทยากรเน็ตประชารัฐ
อย่างน้อยหมู่บ้าน 4 คน
รวม 100,000 คน ได้ ครู ข 24,700 คน

วิทยากร
แกนนํา

ผู้นํา
ชุมชน
ผ้ผูนาํ
ชุมชน

ผู้นํา
ชุมชน

ผู้นํา
ชุมชน

58%

ผู้นําชุมชนและวิทยากรเน็ตประชารัฐ 1 ทีม
สอนประชาชนใช้งานเน็ตประชารัฐ
หมู่บ้านละ 30-40 คน
รวม 750,000-1,000,000 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 61

รอบที่ 2

ขั้นตอนการการสร้างการรับรู้
โครงการเน็ตประชารัฐ
พัฒนาสื่อ/
ั สตร/คู
หลกสู
/ ม่ อ/
ื/
ระบบลงทะเบียน
และรายงานผล

พัฒนาวิทยากร
บคลากร
กศน.
ุ
(ครู ก)
1,031 คน และครู
กศน. ตําบล*

คัคดเลอก/จดหากลุ
ดเลือก/จัดหากล่ม
เป้าหมาย หมู่บ้าน
ละ 4 คน

อบรมกลุ่มผู้นํา
ชุมชน 100,000 คน
(ครู ข)

- ผู้ใหญ่บ้าน
- กรรมการหมูบ่ ้าน
- อาสาสมัคร จปฐ.
- เยาวชน/นักเรียน
กศน./อสม
/

ครู ข เชิญชวน/
แนะนํา/ส่งเสริมการ
แนะนา/สงเสรมการ
ใช้งานเน็ตประชารัฐ
แก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
พัฒนาวิทยากร
รู้เท่าทันดิจิทัลให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
(ทีมตําบล)
(ทมตาบล)
8,500 คน
เพื่อสร้างการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ร่วมกับ มท. สร้าง
การรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี (ข้อ 8)
ให้แก่ทุกหมูู่บ้าน/
ชุมชนผ่านเน็ต
ประชารัฐ/
อินเทอร์เน็ต กศน.
ตําบล 8 ล้านคน

อบรมขั้นประยุกต์ใช้
งานดิจิทัลให้แก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
กลุ่มอาชีพ 2,000
โครงการ

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มเติม
ในขั้นใช้งาน ให้แก่
ประชาชนผูสู้ นใจ
ผู้ประกอบการ
กลุ่มอาชีพ
ณ เน็ตประชารัฐ
1 ล้านคน

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ

* ครู กศน. ไดรับการพัฒนาความรูเรื่องการรูเทาทันดิจิทัลแลว

ประเมิ
นผล/ ้เท่า
พัฒนาวิ
ทยากรรู
ทันสรุดิุปจ/รายงานผล
ทนดจทล
ิทัล (ครู
(คร กศน
กศน.
การสร้ตําางการรู
บล) ้เท่า
ทันเทคโนโลยี

การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ในจังหวัด

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

หม่
หมูหมู
่บา้ น
บ้า
น

กองทุนหมู่บ้าน

ผู้จัดการ

คณะทางาน
คณะทํ
างาน
ระดับจังหวัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด กรรมการ
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการ
กศน. จังหวัด กรรมการ
TOT จังหวัด
สถิติจังหวัด กรรมการและเลขานุการ

คณะทํางาน
ระดับอําเภอ

1.
2.
3.
4.
5.

นายอาเภอ
นายอํ
าเภอ ประธาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอําเภอ กรรมการ
สถานศึกษา กรรมการ
ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง
กศน. อําเภอ เลขานุการ

หม่
หมูหมู
่บา้ น
บ้า
น

หม่
หมูหมู
่บา้ น
บ้า
น

หม่
หมูหมู
่บา้ น
บ้า
น

1. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
2 กรรมการหมู
2.
กรรมการหม่บาน
้าน
3. ครู กศน. ตําบล

อสม. โรงเรียน
กล่มอาชี
กลุ
อาชพพ
กองทุนหมูบ่ ้าน

