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บทนำ

โครงการการพัฒนาเครือข/ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โครงการการพัฒนา

อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เป=นการพัฒนาประชาชนที่มีจิตอาสาที่มีความสนใจดEาน
ดิจิทัล เพื่อเป=นตัวแทนในการทำหนEาที่ช/วยเหลือใหEคำแนะนำภารกิจที่สำคัญของ
กระทรวงฯ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี และการใชEงานดEานดิจิทัลท่ีถูกตEอง

ในระยะเริ ่มตEน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดEวางกรอบการ
ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในระยะเวลา 2 ปUแรก โดยเริ่มตEนจากการกำหนด

สมรรถนะที่เหมาะสมเพื่อจัดทำเป=นหลักสูตร “การพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล” โดย
แบ/งเป=นสมรรถนะพื้นฐาน และสมรรถนะดEานดิจิทัลต/างๆ ซึ่งสมรรถนะพื้นฐานที่ 
“อาสาสมัครดิจิทัล” จำเป=นตEองทราบคือ ภารกิจและโครงการสำคัญของหน/วยงาน
ในสังกัดกระทรวงฯ โดยเฉพาะที่ดำเนินการในส/วนภูมิภาค และอาสาสมัครดิจิทัล 
(อสด.) จำเป=นตEองทราบถึงบทบาทที่จะสามารถช/วยเหลือใหEคำแนะนำรวมทั้งทราบ

ถึงช/องทางในการประสานงาน และสืบคEนขEอมูลเพิ่มเติมไดEอย/างถูกตEองในส/วนของ
สมรรถนะดEานดิจิทัลต/างๆ ที่ควรตEองมี อาทิการรูEเท/าทันดิจิทัล การใชEดิจิทัลในการ 
แกEไขป\ญหาและสรEางโอกาส รวมถึงการปรับใชEดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

โดยไดEจัดทำเป=นโปรแกรมการอบรม “อาสาสมัครดิจิทัล” ภายหลังการอบรม
จะไดEรับวุฒิบัตรเพื่อแสดงถึงการเป=น “อาสาสมัครดิจิทัล” ใหEสามารถไปปฏิบัติ

หนEาที่เป=นตัวแทนของกระทรวงในการช/วยเหลือใหEคำแนะนำการใชEประโยชน_จาก
ดิจิทัลใหEกับประชาชนต/อไป
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การพัฒนาเครือข-ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด)



ทั้งนี ้กระทรวงฯ ไดEพัฒนาแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครดิจิทัล” เพื ่อเป=น

เครื่องมือสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) อีกทั้งยังมีองค_ความรูEที่
สามารถศึกษาไดEดEวยตนเอง เพื ่อพัฒนาต/อยอดในดEานที ่สนใจต/อไป และยังมี
ช /องทางในการติดต/อประสานงาน รับทราบขEอมูลข/าวสารผ/านทางเว็บไซต_ 

“อาสาสมัครดิจิทัล” Facebook “อาสาสมัครดิจิทัล” และ Line Open Chat 
“อาสาสมัครดิจิทัล”

ในปU 2563 เป=นกEาวแรกของการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล กระทรวงฯ จึงไดE
สรEาง “แกนนำอาสาสมัครดิจิทัล” เพื่อใหEเป=นแกนนำหรือผูEประสานงานในระดับ
จังหวัด/อำเภอ เปรียบเสมือนโซ/ขEอกลางในการขับเคลื่อนภารกิจ จำนวน 880 คน 

(5 ภาค) โดยเป=นเจEาหนEาที ่จากสำนักงานสถิติจังหวัดเป=นแกนหลัก ร/วมดEวย
เจEาหนEาท่ีทีโอทีในพ้ืนท่ี การท่ีเชิญเจEาหนEาท่ีในระดับจังหวัดมาอบรมใหEเป=น    “แกน

นำอาสาสมัครดิจิทัล” เป=นการเพ่ิมองค_ความรูEใหEกับเจEาหนEาที่ฯ ใหEมีความรอบรูEดEาน
ดิจิทัลที่ถูกตEองและเป=นป\จจุบัน เสมือนเป=นการติดอาวุธความรูEเพิ ่มเติมใหEกับ
บุคลากร เพื่อจะไดEช/วยเหลือและใหEคำแนะนำการใชEงานดEานดิจิทัลแก/ประชาชนไดE

อย/างถูกตEอง รวดเร็ว ทันเหตุการณ_ และช/วยสนับสนุนการคัดเลือกประชาชนที่มี
ความสนใจดEานดิจิทัลมารับการอบรมใหEเป=น อสด. ระดับหมู/บEานในปU 2564 และใน

ระยะต/อไป

2

บทนำ (ต'อ)



ปU 2564 สำนักงานสถิติจังหวัดน/าน ในฐานะที่เป=นหน/วยงานภายใตEสังกัด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดEมีการจัดทำคู/มือการพัฒนาเครือข/าย
อาสาสมัครดิจ ิท ัลและการใช Eงานแอปพลิเคช ัน อสด. เพื ่อใช Eเป =นส ื ่อในการ
ประชาสัมพันธ_ใหEกับคนในพื้นที่ชุมชน โดยพนักงานราชการเฉพราะกิจและเจEาหนEาที่
จากสำนักงานสถิติจังหวัดน/าน เป=นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง 
เพื่อเพิ่มความรูEใหEกับประชาชน ซึ่งจะไดEรับความรูEดEานดิจิทัลเพื่อใชEประโยชน_ดEานอื่น ๆ

เช/น นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพลิกแพลงประยุกต_ใชEในการแกEป\ญหา นำเสนองาน และ
บริหารจัดการงานต/างๆไดE นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปช/วยสรEางโอกาส สรEางอาชีพ และ
สรEางรายไดEเพิ่ม ใชEในชีวิตประจำวัน เช/น หาความรูEเพิ่มเติมและ Update ขEอมูล
ข/าวสารใหEทันยุคทันสมัย ใชEเทคโนโลยีดิจิทัลต/อยอดพัฒนาตนเอง โดยการเขEาเรียน
หลักสูตรออนไลน_เพื่อสรEางทักษะสำหรับอนาคต เพื่อส/งเสริมการใชEดิจิทัลในพื้นที่ 

รวมถึงประสานงานและใหEความรูEดEานดิจิทัลกับชุมชน
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- สื่อสาร นำเสนอ และบริหารจัดการข7อมูล

- สร7างอาชีพและเพิ่มโอกาสหารายได7 เชAน การค7าขายออนไลนC 

(e-Commerce) การเกษตร (e-Agriculture) หรือสAงเสริม
การทAองเท่ียว (e-Tourism)

- ใช7ในชีวิตประจำวัน เชAน หาความรู7เพิ่มเติม (e-Education) 

สุขภาพ (e-Health) และใช7บริการภาครัฐ (e-Government)

- พัฒนาทักษะท่ีจำเปfน เชAน เรียนรู7ผAานชAองทางออนไลนC 

ThaiMOOC หรือ DepaMOOC

มารู8จัก (อาสาสมัครดิจิทัล) กันดีกว?า

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ต7องการสร7างอาสาสมัครท่ีให7คำแนะนำ

การใช7งานเทคโนโลยีท่ีถูกต7อง

ความรู7เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวง 3 ด7าน

โดยจะอบรมให6มีความรู6

ทักษะด6านเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อใช8ประโยชนLด6านตBางๆ

ให#คำแนะนำการ
ใช#เทคโนโลยีดิจิทัล
และแอปพลิเคชัน

ของหน<วยงาน

ถ<ายทอดบทบาท
และภารกิจ

ให#ประชาชนในพ้ืนท่ี
ให#เข#าใจ

แนะนำช<องทาง
สืบค#นข#อมูล รวมถึง
การใช#แอปพลิเคชัน

ให#ประชาชน
นำไปใช#งานได#จริง

ส<งเสริมการใช#ดิจิทัลในพ้ืนท่ี

ประสานงานและให#ความรู#
ด#านดิจิทัลกับชุมชน
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เป#นตัวแทน MDES และ
หน2วยงานในสังกัด ติดต2อ 
ประสานงาน ให=ความรู= 
และคำแนะนำแก2 อสด. 

ประจำหมู2บ=าน

เป#นพี่เล้ียงให=คำปรึกษา
เก่ียวกับเน็ตประชารัฐ และ
เทคโนโลยี/ ช2องทางดิจิทัล
แก2 อสด. ประจำหมู2บ=านได=

ถ2ายทอดความรู=เก่ียวกับการใช=งานช2องทางเครื่องมือ
ของหน2วยงานแก2 อสด. ประจำหมู2บ=าน 
ให=สามารถใช=งานได=อย2างมีประสิทธิภาพ

ความรู0พ้ืนฐานของแกนนำ สำคัญอย'างไร
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สัญลักษณL “อสด” เป]นสีของพ้ืนดินและความอุดมสมบูรณL

ของธรรมชาติ สีเหลืองรูปคนหมายถึง คนท่ีมีความอบอุ?น

สร8างความสุข และ ความหวัง “เปรียบเสมือนโซ?ข8อกลาง ใน
การขับเคล่ือนภารกิจ” 

สัญลักษณL “กระรอก” แสดงถึงความคล?องแคล?ว 

ปราดเปรียว ว?องไว ถือโทรศัพทLมือถือ บ?งบอกถึง 

ความพร8อม ในการขับเคล่ือนภารกิจด8านดิจิทัล 

สัญลักษณL “คนรุ'นใหม'” แสดงถึงคนรุ?นใหม?

ท่ีมีความสนใจ และใฝdรู8ด8านเทคโนโลยีดิจิทัล

พร8อมท่ีจะให8คำแนะนำ ช?วยเหลือผู8อื่น
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ของแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล 
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จึงเป&นศูนย+กลางในการเชื่อมโยง

เครือข9ายอาสาสมัครทั่วประเทศ เพ่ือร9วมดำเนินกิจกรรมใน
การพัฒนาดิจิทัลในระดับทFองถ่ินใหFบรรลุเปJาหมาย 

14



15



16



17



18



19



20



21



22



saraban_nan@nso.mail.go.th

nan.nso.go.th

0-5471-6430

สำนักงานสถิติจังหวัดน2าน
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ตำบลไชยสถาน ถนนน9าน-พะเยา

อำเภอเมืองน9าน จังหวัดน9าน 55000

mailto:saraban_nan@nso.mail.go.th

