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พลิกโฉมการให้บริการดิจิทัลสู่ Inclusive Innovation

สุธี วงศ์ประไพ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั 
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1. บทสรุปของผู้บริหำร
2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงำน
3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรท่ีน ำเสนอ" 
4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่ 
6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน และประโยชน์ท่ีได้รับ
7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข
8. ควำมท้ำทำยต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมย่ังยืน 

หัวข้อน าเสนอ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

TechHunt

รวดเร็ว

แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใน
การเลือกใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 

(Tech Hunt)
- end to end process
- one stop service 
- เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
- เพ่ิมประสิทธิภำพช่องทำงกำรเข้ำถึง 
เช่น line OA, chatbot
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน

ท างานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นน าของโลก
We work smart every day to build a world-class digital economy 
and to help people, perform better, think faster and live better

➢ คณะอนุกรรมกำรก ำกับ สศด. ด้ำนกำรเงินและทรพัย์สิน
➢ คณะอนุุกรรมกำรก ำกับ สศด. ด้ำนกำรควบคุมและตรวจสอบ
➢ คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงองค์กร
➢ คณะอนุกรรมกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
➢ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรส่งเสรมิและสนับสนุน

คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ยึดหลัก 
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
o กลุ่มนโยบำย กำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรก ำกบัดูแล
o กลุ่มพันธมิตร
o กลุ่มลูกค้ำทีใ่ช้บริกำร 
o กลุ่มประชำชนทัว่ไป
o บุคลากรของ สศด.

รางวัล

ระดับ AA 
(98.61 คะแนน)

นำนำชำติ

รางวัลเลิศรัฐ 
4 รางวัล

- ระดับเกียรติยศ
- ระดับดี (3)

รางวัลอื่น ๆ 4 รางวัล
- องค์กรต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชน
- องค์กรที่ส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้ำ
- กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
- กำรเชิดชูเกียรติสถำนประกอบกำร
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

เช่ือมโยงระบบแบบ 
end to end process

ต้ังคณะท ำงำน

ตรวจสอบ
กระบวนกำรท ำงำนเดิม

พัฒนำระบบกำรท ำงำน
Internal Process 

ในรูปแบบดิจิทัล 100%

เรียนรู้จำก
ผู้เช่ียวชำญ

ระดมควำมเห็น

ออกแบบและพัฒนำ 
platform
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กำรสมัครขอรับกำรส่งเสริม กระดำษ ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด

ช่องทำงกำรติดต่อ ตำมช่องทำงท่ีแต่ละบริกำรก ำหนด 

กำรเลือกใช้เทคโนโลยี ไม่มีแหล่งรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล

กระบวนกำรพิจำรณำ หลำยข้ันตอน และใช้เวลำนำน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

 พัฒนำแพลตฟอร์มรวบรวมเทคโนโลยี
ดิจิทัล (TECHHUNT)

 พัฒนำรูปแบบระบบบริกำรเชิงบูรณำกำรท่ี
สำมำรถเชื่อมโยงกับหนว่ยงานอืน่

 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรใน
รูปแบบ one stop service

 เพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงผ่ำนระบบ
Line Application : @depa Thailand

ยกระดับการให้บริการและ
กระบวนการท างาน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ประชำชนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงบริกำรและข้อมูล
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ผู้รับบริกำรสำมำรถค้นหาเทคโนโลยดีิจิทัล
ท่ีเหมำะสมกับตนเอง และมีมำตรฐำน  

ผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีได้รับมำตรฐำน
มีช่องทางการตลาด และจัดจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึน

สร้างความเชื่อมั่นให้กับภำคอุตสำหกรรมและ
ประชำชนท่ีต้องกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร

ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

1124

5488

6652

8425

ไตรมำส 1/65 ไตรมำส 2/65 ไตรมำส 3/65 ไตรมำส 4/65

จ านวนการใช้บริการ
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

เป็นระบบใหม่ท ำให้เกิดปัญหำ
ในกำรใช้งำน

- จัดอบรม 
- ท ำคู่มือกำรใช้งำน

ประชำชนบำงกลุ่มไม่เข้ำใจ
ข้ันตอนกำรใช้งำน

- น ำเสนอข้ันตอนในรูปแบบ 
infographic

- มีเจ้ำหน้ำท่ีช้ีแจงและตอบค ำถำม
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8. ความท้าทายต่อไป 

เชื่อมโยงกับ
ระบบติดตามและประเมินผล

- ข้อมูลโครงกำรตำมมำตรกำร
- สถำนะโครงกำร/กำรบริหำรโครงกำร
- ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความย่ังยืน 

➢ ถ่ำยทอดแนวทำงและกระบวนกำรด ำเนินงำนต่อหน่วย
ร่วมด ำเนินงำน ผู้ประกอบกำรดิจิทัล 

➢ ส่ือสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ และประชำสัมพันธ์อย่ำง
สม ่ำเสมอ 
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แนะน า Tech Hunt
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ถาม - ตอบ


