
ยุติธรรมเพื่อประช�ชน
ประคอง ตรีศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ  

ส�านักงานกองทุนยุติธรรม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) ซ่ึงได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2559 มีเป้าหมาย  
4 ประการ คือ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือหลัก 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 2) สร้างโอกาสทางสงัคม
อย่างเท่าเทียมด้านข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล 
เพื่อยกระดบัคุณภาพชวิีตของประชาชน 3) เตรียมความพร้อมให้บคุลากร
ทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพในยุคดจิิทลั และ 4) ปฏรูิปกระบวนทัศน์การท�างานและการให้บริการ
ของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให ้
การปฏบิติังานเกดิความโปร่งใส มีประสทิธภิาพ และประสทิธผิล  

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

Tha i land 4 .0 โมเดลขับ เคลื่ อน
ประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง ม่ันคง และยั่งยืน 
น�าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล�้า และ
กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆ 
กับปฏิรูปประเทศไทยสู่ความม่ังคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้าง
ความเข ้มแข็ งจากภายใน ขับ เค ล่ือน 
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่านกลไกประชารฐั จนสามารถเป็นประเทศ
โลกที่หนึ่ ง ในศตวรรษที่  21 ในขณะท่ี 
การปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 โดยยึดหลักธรรมภิบาล 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
(Better Governance, Happier Citizens) 
ด้วยคุณลักษณะ 1) เปิดกว้างและเชื่อมโยง 
(Open and Connected Government)  

เข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง 
(Legal Aid can be Access Multiple Ways) 
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มีความโปร่งใส เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล  
ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารภาครฐั 
ได้มากขึ้น 2) ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-Centric Government) มุ่งเน้น 
แก้ป ัญหาและตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในเชิงรุก อ�านวยความสะดวก
โดยการให้บรกิารในจดุเดยีว 3) มคีวามฉลาด
และความคดิรเิริม่ (Smart and Innovative 
Government) เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง
และปรับตวัเข้ารัฐบาลดิจทิลั สร้างนวตักรรม
หรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้
เพื่อสร้างคุณค่า 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน�า
เทคโนโลยีดิ จิทัลมาใช ้ ในการปรับปรุง
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของหน่วยงาน 
รัฐทั้งส ่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมี 
แบบแผนและเป ็นระบบ มี เป ้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ 1) บริการภาครัฐตอบสนอง
ประชาชนผูป้ระกอบการทกุภาคส่วนได้อย่าง
สะดวก รวดเรว็ และแม่นย�า 2) ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม 
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 3) มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูล 
ที่บูรณาการไม ่ซ�้าซ ้อน สามารถรองรับ 
การเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน 
และให้บริการประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างส�าคัญต่อ
พฤติกรรมของผู ้ คน ในขณะเดียว กัน
พฤติกรรมของผู้คนก็เป็นตัวก�าหนดให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของสังคม การรับรู้ข่าวสาร
เปลี่ยนจากการนั่งรอเวลาดูข่าวที่หน้าจอทีวี
เป็นการติดตามข่าวสารจากสังคมออนไลน์ 
คลิปที่แชร์ในเฟซบุ๊คมีผู้ติดตามมากกว่าผู้ชม
ในโทรทัศน์ช่องดัง เหมือนกับการไลฟ์ของ 
ผูป้ระกาศข่าวชือ่ดงัมคีนเข้าชมมากกว่าละคร
ดังในช่วงไพร์มไทม์ (Prime Time) รวมถึง 
รายการดงั The Mask Singer รอบชงิชนะเลิศ 
มีผู้ชมผ่าน Facebook Live พร้อมกันสูงสุด
ถงึ 837,000 คน มผีูช้มทัง้หมดถงึ 10 ล้านคน 
และมีการแชร์ไปกว่า 358,000 ครัง้

ทกุวนันีพ้ฤตกิรรมผู้บรโิภคก�าลังเปล่ียนไป 
เราก�าลงัอยูใ่นยคุของ “4 Screen” ทีผู้่บรโิภค 
ส่วนใหญ่จะเกาะติดและรับข้อมูลจากหลาย
หน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป/
พซี ีแท็บเลต็ และโทรทศัน์ ในรูปแบบ Multi  
Screen โดยแต่ละหน้าจอจะมีหน้าที่และ 
รูปแบบการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป 

(อริยะ พนมยงค์, หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Google 
ประเทศไทย) มข้ีอมลูสนบัสนนุจากผลส�ารวจ
จาก Nielsen SEA Digital Consumer 20 
ออกมาระบุว่า 82% ของคนไทยรับข้อมูล
จากทั้ง 4 จอ และใช้เวลาอยู่กับทั้ง 4 จอ  
มากถึง 9.8 ชั่วโมงต่อวัน มีเพียง 18%  
รบัข้อมลูจากวทิย/ุหนงัสือพมิพ์และนติยสาร 

ในเวลาอันใกล้ ผู ้คนจะเคยชินกับ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีหลายหน้าจอ 
ส�านักงานกองทุนยุติธรรมจึงจ�าเป็นต้อง 
คดิค้นกลยทุธ์ในการทีจ่ะปรบัเปลีย่นรปูแบบ 
การให้บริการให้มีหลากหลาย สอดรับกับ
พฤติกรรมของผู ้ คน และเทคโนโลย ี
ที่ เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อตอบสนอง
นโยบายประชาชนเป็นศนูย์กลาง ประกอบกบั 
เพื่อตอบสนองเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของรฐับาล ส�านกังานกองทนุยตุธิรรมจึงได้ 
วางแผนท่ีจะน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา
งานภารกิจกองทุนยุติธรรมด้วยการน�า
บริการอัจฉริยะ (Smart Serv ice)  
ผ่านเทคโนโลยี 4 Screen เพื่อพัฒนา
บริการที่อ�านวยความสะดวกต่อประชาชน 
โดยความต้องการของประชาชนหรือ 
ผูใ้ช้บรกิาร สนับสนุนการอ�านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาต การยกเลิก 
การอนุญาตหรอืกรณกีารจดัให้มีมาตรการอืน่ 
แทนการอนุญาตของทางราชการ รวมถึง 
เพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัยของการ 
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในที่สุด 
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