
การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ความเป็นมาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
▪ นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล

▪ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 
Thailand 4.0 

▪ ในปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังขาดแคลนบริการอินเทอร์ความเร็วสูง 

▪ กระทรวงดิจิทัลฯ (ดศ.) จึงได้ด าเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ โดยด าเนินการร่วมกับ
ส านักงาน กสทช. ในการขยายโครงข่ายไปยังพื้นที่ห่างไกล



โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
• ขยายโครงข่าย Fiber Optic จาก Node ของหน่วยงานภาครัฐ (TOT) ไปยัง 24,700 

หมู่บ้านเป้าหมาย ภายในปี 2560

• ให้บริการ Wi-Fi ความเร็ว 30/10 Mbps หมู่บ้านละ 1 จุด ตลอดระยะเวลาด าเนิน
โครงการ

• โครงข่ายเน็ตประชารัฐ เป็น Open Access Network ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุก
รายที่มีใบอนุญาตจาก กสทช. สามารถเข้าใช้โครงข่ายเพ่ือ
ต่อยอดให้บริการไปยังบ้านเรือนประชาชน (Last Mile) โดยรัฐไม่เก็บค่าบริการ

• ปัจจุบันติดตั้งโครงข่ายแล้วเสร็จครบ 24,700 หมู่บ้าน



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

หมายเหตุ : สีขาวคือพ้ืนที่ที่ไม่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ เป็นส่วนของเข่ือน หรือภูเขา



วิธกีารสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐสู่ประชาชน

พัฒนาวิทยากร
แกนน า

สร้างการรับรู้
ผู้น าชุมชน

สร้างการรับรู้
ประชาชน

สร้างวิทยากรแกนน าจากครู กศน. และ
ภาคีจากทั่วประเทศ
รวม 1,000 คน

วิทยากรแกนน า 1 คน รับผิดชอบ 25 หมู่บ้าน 
สอนผู้น าชุมชนและวิทยากรเน็ตประชารัฐ 
อย่างน้อยหมู่บ้าน 4 คน
รวม 100,000 คน ได้ ครู ข 24,700 คน

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

ผู้น า
ชุมชน

ผู้น า
ชุมชน

วิทยากร
แกนน า

ผู้น า
ชุมชน

ผู้น า
ชุมชน

58%

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ก.พ. 61



การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ในจังหวัด

คณะท างาน
ระดับจังหวัด

หมู่
บ้า
น

หมู่บ้าน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หมู่
บ้า
น

หมู่บ้าน หมู่
บ้า
น

หมู่บ้าน หมู่
บ้า
น

หมู่บ้าน

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด กรรมการ
3. สถาบันอุดมศึกษา กรรมการ
4. กศน. จังหวัด กรรมการ
5. TOT จังหวัด
6. สถิติจังหวัด กรรมการและเลขานุการ

1. นายอ าเภอ ประธาน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ กรรมการ
3. สถานศึกษา กรรมการ
4. ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง
5. กศน. อ าเภอ เลขานุการ

1. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
2. กรรมการหมู่บ้าน
3. ครู กศน. ต าบล

คณะท างาน
ระดับอ าเภอ

อสม. โรงเรียน
กลุ่มอาชีพ
กองทุนหมู่บ้าน

ผู้จัดการกองทุนหมู่บ้าน



ขั้นตอนการการสร้างการรับรู้

พัฒนาวิทยากร 
บุคลากร กศน. 

(ครู ก)
1,031 คน และครู 

กศน. ต าบล*

คัดเลือก/จัดหากลุ่ม
เป้าหมาย หมู่บ้าน

ละ 4 คน

อบรมกลุ่มผู้น า
ชุมชน 100,000 

คน (ครู ข)
- ผู้ใหญ่บ้าน
- กรรมการหมู่บ้าน
- อาสาสมัคร จปฐ.
- เยาวชน/นักเรียน 
กศน./อสม

ครู ข เชิญชวน/
แนะน า/ส่งเสริม
การใช้งานเน็ต
ประชารัฐแก่
ประชาชนใน

หมู่บ้าน

พัฒนาวิทยากรรู้เท่า
ทันดิจิทัล (ครู กศน. 

ต าบล)

ประเมินผล/
สรุป/รายงานผล
การสร้างการรู้เท่า

ทันเทคโนโลยี

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มเติม
ในขั้นใช้งาน ให้แก่ 
ประชาชนผู้สนใจ 
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มอาชีพ 
ณ เน็ตประชารัฐ 

1 ล้านคน

อบรมขั้น
ประยุกต์ใช้งาน
ดิจิทัลให้แก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มอาชีพ 2,000
โครงการ

ร่วมกับ มท. สร้าง
การรู้เท่าทัน

เทคโนโลยี (ข้อ 8) 
ให้แก่ทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนผ่านเน็ต

ประชารัฐ/
อินเทอร์เน็ต กศน. 
ต าบล 8 ล้านคน

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ

พัฒนาสื่อ/
หลักสูตร/คู่มือ/
ระบบลงทะเบียน
และรายงานผล

พัฒนาวิทยากร
รู้เท่าทันดิจิทัลให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
(ทีมต าบล)
8,500 คน

เพื่อสร้างการรู้เท่า
ทันเทคโนโลยี

* ครู กศน. ได้รับการพฒันาความรู้เร่ืองการรู้เท่าทนัดิจิทลัแล้ว



พัฒนาสื่อและหลกัสูตร
ส าหรับการรู้เท่าทัน

เทคโนโลยี

พัฒนาวิทยากรแกนน า
(ครู ก) และกลุ่มผู้น า

ชุมชน(ครู ข)

ครู ข เชิญชวน/แนะน า/
ส่งเสริมการใช้งานเน็ต
ประชารัฐแก่ประชาชน

ในหมู่บ้าน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มเติม/เชิงลึก

สร้างการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี (ข้อ 8)

พัฒนาวิทยากรรู้เท่าทัน
ดิจิทัลระดับต าบล
เพื่อร่วมเป็นทีมงาน
ต าบลไทยนิยมยั่งยืน

วิธกีารสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐสู่ประชาชน
เป้าหมาย

บทบาทการท างาน

- คู่มือผู้สอน 110,000 เล่ม
- คู่มือประชาชน 1.5 ล้านเล่ม
- เอกสารความรู้ 8 ล้านแผ่น
- โปสเตอร์ DVD 82,000 ชุด
- ชุดจัดนิทรรศการจังหวัด
- หลักสูตรออนไลน์ 30 วิชา
- สื่ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ

- ครู ก จาก กศน.1,031 คน
- ครู ข จากกลุ่มผู้น าชุมชน 
100,000 คน

- กลุ่มผู้น าชุมชน แนะน า
ประชาชนให้รู้จักเน็ตประชารัฐ
และใช้งานเบ้ืองต้น 1: 10 คน 
โดยประมาณ

- พัฒนาวิทยากรต าบล 
8,500 คน จาก ทีมต าบลไทย
นิยมย่ังยืน อปท./อาสาสมัคร 
เช่น ครู นักเรียน นักศึกษา 
ฯลฯ

- วิทยากรต าบลสนับสนุนทีม
ไทยนิยมยั่งยืนเพ่ือสร้างการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีในทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่ประชาชน
8 ล้านคน

- สร้างการใช้งานให้แก่ผู้สนใจ
ในหมู่บ้านท่ีมีจุดเน็ตประชารัฐ
ให้แก่ ประชาชนผู้สนใจ
1 ล้านคน
- อบรมขั้นประยุกต์ใช้งาน
ดิจิทัลให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ 
กลุ่มอาชีพ 2,000 โครงการ 

สถิติจังหวัด
- สร้างความเข้าใจ/ความรู้
เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและ
การรู้เท่าทันเทคโนโลยี
- บริหารส่ือต่างๆ
- จัดท าสื่อและเผยแพร่ข้อมูล
ความเข้าใจ
- ส่งเสริมการใช้งานดิจิทัล
ผ่านกิจกรรมของจังหวัด

สถิติจังหวัด
- ประสาน มท. และ กศน.
ในการจัดอบรมผู้น าชุมชน
มหาดไทย
- จัดหากลุ่มเป้าหมาย
กศน. 
- วิทยากรจัดอบรม
บมจ. ทีโอที
- อ านวยการจัดอบรม

สถิติจังหวัด
- ประสาน มท. ในการ
ขยายผลสร้างการรับรู้ไปยัง
ประชาชน ณ หมู่บ้านท่ีมีจุด
เน็ตประชารัฐ
มหาดไทย
- ประสานขอความร่วมมือ

สถิติจังหวัด
- จัดท าแผนงานจังหวัด
- ประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การอบรม
- จัดการอบรมในจังหวัด
มหาดไทย
- ร่วมจัดหากลุ่มเป้าหมาย 
กศน.
- วิทยากรการอบรม

สถิติจังหวัด
- ประสานทีมไทยนิยมยั่งยืน
เพ่ือสนับสนุนวิทยากรในการ
อบรมข้อ 8
มหาดไทย
- อ านวยการจัดอบรม
กศน.
- วิทยากร

สถิติจังหวัด
- จัด Workshop จ านวน 2,000 
โครงการ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
กศน. ต าบล/อ าเภอ
- จัดหากลุ่มเป้าหมาย เช่น
OTOP วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
- ประสานงานจัดอบรมใน
หมู่บ้าน
กศน.
- จัดอบรมในหมู่บ้าน (ล้านคน)

ต.ค.-มี.ค. พ.ย.-ม.ีค. ธ.ค.-มี.ค. มี.ค.-เม.ย. เม.ย.-พ.ค. พ.ค.-มิ.ย.




