
การขับเคลื่อน
ดิจิทัลกับสังคม

กองขับเคลื่อนดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (สค.)
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580

แผนพัฒนาสังคมเฉพาะด้าน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2563-2565)

แผนพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับคน
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และ

สตรี ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

แผนปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2564)

e-Finance
การเงิน

e-Education
การศึกษา

e-Agriculture
การเกษตร

e-Health
สาธารณสุข

ดิจิทัลกับสังคม ดิจิทัลกับ
เศรษฐกิจ

ดิจิทัลกับความ
มั่นคงปลอดภัย

B
ประชาชน

เด็กและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ
คนพิการ

สตรี

ผู้ประกอบการชุมชน
วิสาหกิจชุมชน

ผู้ประกอบการ OTOP

ขับเคลื่อน

SMEs
Company

เกษตรกร
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als โครงสร้างพื้นฐาน 
(Digital Infrastructure)

บริการและเนื้อหาดิจิทัล
(Digital Service & Content)

พลเมืองดิจิทัล
(Digital Citizens)

เป้าหมายการขับเคลื่อนดิจิทัลกบัสังคม

1) ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ในระดับ
ชุมชน 100,000 ราย

2) ผู้ประกอบการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น 10,000 
ร้านค้าออนไลน์ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 200 ล้านบาท

3) เกษตรกรยุคใหม่ เข้าสู่ระบบนิเวศการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ 
(Smart Farm Eco Systems - IoT) จ านวน 1,000 ราย

4) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเด็กและเยาวชน 
สร้างภูมิคุ้มกันการรังแกและกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ 
จ านวน 10,000 คน

5) คนพิการได้รับอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 20 จากปปีัจจุบัน

1) ศูนย์เฝ้าระวังภัยจากสื่อออนไลน์ 
(Thailand Fact-Checking 
Network)

2) การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
3) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับ

ชุมชน (Village E-Commerce)

1) ศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัดและ
ชุมชน ให้บริการประชาชนไม่น้อย
กว่า 770,000 ราย/ปี

2) ประชาชน/ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตร่วมใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
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1) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบ ขับเคลื่อนพื้นที่สนับสนุนดิจิทัลระดับจังหวัด 
ผ่านศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัดและชุมชน ผ่านสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น

2) เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด (DE จังหวัด) ขับเคลื่อนกิจกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามภารกิจและบทบาทเพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดดิจิทัล (Thailand Digital 
Workforce for The New S-Curve) พัฒนาทักษะความรู้แรงงานดิจิทัลสนับสนุนอุตสาหกรรมอนาคต

4) กิจกรรมการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับชุมชน (Village E-Commerce) ผ่านการฝึกอบรม
และการผลักดันนโยบายทางด้านภาษี พร้อมส่งเสริมระบบนิเวศการค้าออนไลน์ 

5) ศูนย์เฝ้าระวังภัยจากสื่อออนไลน์ (Thailand Fact-Checking Network) พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและ
รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องตาม มาตรฐานสากล

6) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 
ในหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

7) สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัลส าหรับคนพิการ เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของคนพิการ
8) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เน็ตประชารัฐและอินเทอร์เน็ตชุมชน
9) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรยุคใหม่เข้าสู่ระบบนิเวศการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ 

(Smart Farm Eco Systems - IoT) 
10) โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและ

ส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ (Child Online Protection)

Quick Win - ดิจิทัลกับสังคม

Full Digital 
TransformationDigital Inclusion

e-Finance
การเงิน

e-Health
สาธารณสุข

e-Agriculture
การเกษตร

e-Education
การศึกษา
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โครงการพัฒนาทักษะความรู้แรงงานดิจิทัลสนับสนุน
อุตสาหกรรมอนาคต (Thailand Digital Workforce 

for The New S-Curve)
บุคลากรในตลาดแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทัลส าหรับอนาคต 

โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
-ท าความร่วมมือ ISP เพ่ือร่วมใช้ประโยชนจ์ากโครงข่าย

-ท าการตลาดดิจิทัล/ออฟไลน ์เพ่ือการติดต้ังใช้บริการของประชาชน

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัดและชุมชน ระยะที่ 1
- จัดต้ังศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัดและชุมชนร่วมกบัสถาบนัอดุมศึกษา

- ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ดิจิทลัเพ่ือพัฒนาจังหวัดดิจิทัลร่วมกบัหนว่ยงานระดับทอ้งถิ่น

เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด (DE จังหวัด)
เจ้าหน้าทีขั่บเคลือ่นกจิกรรมดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม

ตามภารกจิและบทบาทเพ่ือเปา้หมายการพัฒนาประเทศ

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และรับผิดชอบต่อสังคม ในหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 

ฝึกอบรม/จัดท าสื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชน์ในชวีิตประจ าวัน
และการเรียนรู้ในระบบการศึกษา พร้อมสร้างโอกาสและรายได้ใหป้ระชาชน

กิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับชุมชน (Village E-Commerce)
ส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การด าเนนิการพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์

ผ่านการฝกึอบรมและการผลกัดันนโยบายทางด้านภาษ ีพร้อมส่งเสริมระบบนเิวศ
การค้าออนไลน ์อาทิ การขนส่ง การเงินธนาคาร การตลาดดิจิทัล

อุปกรณ์ดิจิทัลส าหรับคนพิการ
เพ่ิมช่องทางดิจิทัลและปรับปรุงระเบียบเพ่ือขอยืม/ขอรับ 

อุปกรณ์ดิจิทัล พร้อมเพ่ิมจุดให้บริการ เพ่ือโอกาสในการเข้าถงึของคนพิการ

ศูนย์เฝ้าระวังภัยจากสื่อออนไลน์ 
(Thailand Fact-Checking Network)
พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและรับมอืภยัคุกคามไซเบอร์

ที่เหมาะสมและสอดคล้องตาม มาตรฐานสากล

โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อป้องกันและส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็ก

และเยาวชนจากภัยออนไลน์
สร้างภูมิคุ้มกนัภัยออนไลนใ์หเ้ด็กและเยาวชนส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพจิต

ส่งเสริมเกษตรกรยุคใหม่เข้าสู่ระบบนิเวศการพัฒนาฟาร์ม
อัจฉริยะ (Smart Farm Eco Systems - IoT) 

ขับเคลื่อน Young Smart Farmer พัฒนา Smart Farm
โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัดและชมุชน
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โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์
ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัดและชุมชน 

ระยะที่ 1
กิจกรรม

1.1 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบ
1.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดดิจิทัล
1.3 กิจกรรมการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน

ระดับชุมชน (Village E-Commerce)

เป้าหมาย
1. ศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัดและชุมชน 76 ศูนย์
2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากศูนย์ฯ 770,000 คน

3. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านดิจิทัล 46,800 คน

4. ผู้ประกอบการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม
มากขึ้น 10,000 ร้านค้าออนไลน์ มูลค่าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 200 ล้านบาท

ศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัดและชุมชน

234.01 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และรับผิดชอบต่อสังคม ในหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 

ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้ในระดับชุมชน 100,000 ราย

ศูนย์เฝ้าระวังภัยจากสื่อออนไลน์ 
(Thailand Fact-Checking Network)

โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
-ประชาชน/ผู้ใหบ้ริการอินเทอร์เนต็ร่วมใช้ประโยชนจ์าก

โครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20

อุปกรณ์ดิจิทัลส าหรับคนพิการ
คนพิการได้รับอุปกรณ์เพ่ิมมากข้ึน 

ร้อยละ 20 จากปีปัจจุบัน

ส่งเสริมเกษตรกรยุคใหม่เข้าสู่ระบบนิเวศการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ 
(Smart Farm Eco Systems - IoT) 

เกษตรกรยุคใหม ่เข้าสู่ระบบนิเวศการพัฒนาฟาร์มอจัฉริยะ 
|(Smart Farm Eco Systems - IoT) จ านวน 1,000 ราย

โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และ
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกัน

และส่งเสริมการตระหนักรู้
ของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์

180.70 ล้านบาท

414.71 ล้านบาทงบประมาณสนับสนุนดิจิทัลกับสังคมในระยะ Quick win รวมทั้งสิ้น



Digital Inclusion Full Digital Transformation

เป้าหมาย 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2,277 แห่ง

ศูนย์ กศน. ต าบล
600 แห่ง
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จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ
24,700 จุด

จุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่
ชุมชน หรือ Free WiFi 10,000 จุด
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เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
24,700 คน

ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2,277 คน

ประชาชนในพื้นที่

โครงข่ายไร้สายประสิทธิภาพ
(Mobile Broadband Access) 5G,6G

ความจ าเป็นใช้
ผู้เชี่ยวชาญ
(Expert)

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน*
600 แห่ง (งบ USO)

ผู้ดูแลศูนย์
ดิจิทัลชุมชน 
2 คน/ศูนย์

ภูมิทัศน์การพัฒนาศูนยข์ับเคลื่อนดิจิทัลจังหวดัและชมุชน

อาสาสมัคร
ดิจิทัล
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Citizensกลุ่มเฉพาะทาง

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มทั่วไป
เกษตรกร ผู้ประกอบ-
การชุมชน ประชาชน

1,000,000 ราย
ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลกลุ่มการศึกษา

ใน/นอกระบบการศึกษา
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และผู้เรียนรู้

เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด (DE จังหวัด)

ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
ในสถาบันการศึกษา

จุดให้บริการยืม/คืน
อุปกรณ์คนพิการ

จุดให้บริการภาครัฐ/
จุดพัฒนาองค์ความรู้ดิจิทัล

ศูนย์ขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัดและชุมชน 76 
จังหวัด



ผู้ก ำกับดูแลส่ือ ผู้ส่งเสริมกำรใช้ส่ือ ผู้ผลิตส่ือ ผู้กระจำยส่ือ ผู้บริโภคส่ือ
Digital 
Media 

Monitor 

มำตรฐำน/
ระเบียบ

Community/
Partnership/

Funds

Platform

Digital
Media

Digital Media Watchdog Systems
Artificial Intelligence Content Detector

ICT Law - The Thailand General Data Protection Regulation

ศูนย์เฝ้ำระวังข่ำวลวงจำกส่ือออนไลน์ (Fake NEWS Center)

e-Participation

Media and 
Information Literacy

Thailand Fact-Checking Network Community : TFCN

Fact & Creative Media Promotion

MediaWise
Creative Content 

Repository

Digital Content 
Official Portal 

Digital Content 
Management 

Content Request & 
Feedback Systems

Media and Information Literacy Center : MILC

Soft Law : Social Media Platform Agreement

Preventive Action

Corrective Action

Case-Sensitive Sentiment Analysis Systems

Volunteer 
Coordination

Content Rating Reliability



https://dlbaseline.wixsite.com/home
https://dlbaseline.wixsite.com/home


Application 

“ตาด”ี
e-

Visionear

Application 

“ดีดี”
(Digital for Digital 

Citizens)

Web 

“ดีดี”
(Digital for Digital 

Citizens)

KIOSK Set

“เร็วด”ี





บริการดิจิทัลสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
(Healthcare)

ด้านสาธารณสุขเป็นด้านที่ประชาชนมีความต้องการมากบริการมากที่สุด 

ซึ่งต้องการเรื่องความรวดเร็วในการตรวจสอบสิทธิ์การเข้ารับบริการของ

โรงพยาบาลภารัฐ และการบริหารจัดการการเข้ารับบริการอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญที่ประชาชนให้ความต้องการ

e-
Queue

for Local 
Hospital Que 
Management



จอแสดงผลสถานการณร์อคอย

อุปกรณ์บริหารจัดการควิ (Tablet) 

ตู้ให้บริการคิวและการตรวจสอบสิทธิ์ (Kiosk) e-
Queue

for Local 
Hospital Que 
Management



องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการแถวคอย



บริการดิจิทัลสนับสนุนด้านสวัสดิการพลเมือง 
(Citizenship)

e-
Annou

nce
for Local 

Government 
Local NEWS

ระบบประกาศข่าวในระดับท้องถิ่น 
(e-Announce for Local 
Government Local NEWS)

ONDE



e-
Announ

ce
for Local 

Government 
Local NEWS



ตาดี

บริการดิจิทัลสนับสนุนด้านคมนาคมขนส่ง (Transportation)

e-
Visione

ar
Image 

Recognition 
for Blind



องค์ประกอบของระบบวิเคราะห์ภาพส าหรับคนพิการทางสายตา

วิเคราะห์ภาพสายรถประจ าทาง
และบอกเลขที่สาย พร้อมเส้นทางจากต้นทางไปปลายทาง

วิเคราะห์ภาพ โดยบอกถึงสี และวิเคราะห์ธนบัตร
โดยบอกเป็นสีและบอกถงึมูลคา่ของธนบตัร

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์จากบาร์โค้ท
ของผลิตภัณฑ์และบอกถึงชื่อผลิตภัณฑ์



บริการดจิิทัลสนบัสนุนดา้นการศึกษา 
(Education)

ด้านการศึกษา การบริการหลักของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน ที่มุ่งพัฒนาประชาชนให้มี

ศักยภาพทางด้านดิจิทัล โดยในอดีตมีการ
ด าเนินการในรูปแบบการฝึกอบรมผ่าน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

e-KM
Sustainable
Training & 
Knowledge 
Transfers

ONDE



องค์ประกอบของระบบส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์

เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

เก็บข้อมูลการเรียนรู้

เชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากการเรียนรู้




