
 

English Thai (ไทย) 

What is information policy? นโยบายข้อมูลคืออะไร? 

Information policy is about how government 
handles and uses the information that it 
holds (public sector information). The 
Freedom of Information Act 1982 (Cth) 
states that information held by the 
Australian Government is a national 
resource, and is to be managed for public 
purposes. 

นโยบายข้อมลูเป็นนโยบายเก่ียวกบัวิธีการท่ีรัฐบาลจดัการแ

ละใช้ข้อมลูท่ีเก็บไว้  (ข้อมลูของภาคสาธารณชน) 
Freedom of Information Act 1982 (Cth) 
บญัญติัวา่ 
ข้อมลูท่ีรัฐบาลออสเตรเลียเก็บไว้เป็นทรัพยากรแหง่ชาติ 
และต้องจดัการตามความประสงค์ของสาธารณชน 

The Australian Information Commissioner 
Act 2010 (Cth) provides that the Australian 
Information Commissioner (Information 
Commissioner) has the function of reporting 
to the Attorney-General on how public 
sector information is: 

• Collected 

• Used 

• Disclosed 

• Managed 

• Administered 

• Stored 

• accessed. 

Australian Information Commissioner Act 
2010 (Cth) กําหนดวา่ Australian Information 

Commissioner (กรรมาธิการข้อมลู) 
มีหน้าท่ีรายงานแก่อยัการสงูสดุถงึวิธีการท่ีข้อมลูของภาคส

าธารณชน: 

• เก็บรวบรวม 

• นําไปใช้ 

• เปิดเผย 

• จดัการ 

• บริหาร 

• เก็บรักษา 

• เข้าถงึ 

https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A02562
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A02562
https://www.legislation.gov.au/Series/C2010A00052
https://www.legislation.gov.au/Series/C2010A00052
https://www.legislation.gov.au/Series/C2010A00052
https://www.legislation.gov.au/Series/C2010A00052
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In practice, this means that the Office of the 
Australian Information Commissioner (OAIC) 
advises the Australian Government on how 
to: 

• be more open, accountable and 
transparent 

• make public sector information 
accessible, discoverable and useable 

• collect, use and manage public sector 
information efficiently 

• make public sector information more 
readily and freely available to the 
public to maximise its reuse and 
value 

• give citizens new opportunities to 
engage in, and develop, Australian 
Government processes and policies. 

ซึง่ในทางปฏิบติั 
หมายความวา่สํานกักรรมาธิการข้อมลูออสเตรเลีย  
(OAIC) 
ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําแก่รัฐบาลออสเตรเลียถงึวิธีการ: 

• เปิดเผย  มีหลกัฐานและโปร่งใสมากกวา่  

• ทําให้เข้าถงึ  
ค้นหาและนําข้อมลูของภาคสาธารณชนมาใช้ได้ 

• รวบรวม  ใช้   
และจดัการข้อมลูของภาคสาธารณชนอยา่งมีประ

สทิธิภาพ 

• ทําให้ข้อมลูของภาคสาธารณชนมีพร้อมให้สาธารณ

ชนใช้ได้อยา่งอิสระเพ่ือทําให้คณุคา่และการนําไป

ใช้ได้ผลสงูสดุ 

• ให้โอกาสใหมแ่ก่พลเมืองในการเข้าเก่ียวข้องและพั

ฒนาขบวนการและนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลี

ย 

More information about the functions of the 
OAIC and what the OAIC does can be found 
on What we do. 

ข้อมลูมากกวา่เก่ียวกบัหน้าท่ีของ OAIC  และสิง่ท่ี OAIC 
ปฏิบติั หาดไูด้ท่ี What we do 

https://www.oaic.gov.au/about-us/what-we-do
https://www.oaic.gov.au/about-us/what-we-do
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Declaration of Open Government ประกาศเปิดรัฐบาล 

In July 2012, the Australian Government 
made the Declaration of Open Government. 
This Declaration committed the Australian 
Government to promoting greater 
participation in Australia’s democracy: 

• based on a culture of engagement 

• built on better access to, and use of, 
government held information 

• sustained by the innovative use of 
technology. 

ในเดือนกรกฎาคม 2012 รัฐบาลออสเตรเลียได้ออก 
Declaration of Open Government   
ประกาศนีทํ้าให้รัฐบาลออสเตรเลียมีพนัธะในการสง่เสริมใ

ห้มีการเข้าร่วมอยา่งกว้างขวางกวา่ในระบอบประชาธิปไตย

ของออสเตรเลีย: 

• มีพืน้ฐานอยูบ่นสิง่แวดล้อมของการดําเนินงานร่วม

กนั 

• ยืนหยดัอยูบ่นการเข้าถงึและใช้ข้อมลูท่ีรัฐบาลเก็บร

วบรวมไว้ได้ดีกว่า  

• ยัง่ยืนอยูด้่วยการใช้เทคโนโลย่ีอยา่งก้าวหน้าทนัสมั

ย 

Principles on open public sector 
information 

หลักการของการเปิดเผยข้อมูลแก่ภาคธารณชน 

The OAIC has developed the Principles on 
open public sector information to assist 
agencies implement best practice 
information management. The OAIC 
encourages agencies to embed these 
principles in their internal policies and 
procedures on information management. 
This will help build a culture of proactive 
information disclosure and community 
engagement. 

OAIC ได้พฒันา Principles on open public 
sector information  
เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีวิธีการจดัการข้อมลูอยา่งดีท่ีสดุ   
OAIC สง่เสริมให้หน่วยงานตา่งๆ 
ประกอบหลกัการเหลา่นีเ้ข้ากบันโยบายภายในและขัน้ตอน

ในการจดัการข้อมลู   
ซึง่จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปิดเผยข้อมลูลว่งหน้า 
ร่วมกบัการมีสว่นเก่ียวข้องจากชมุชน 

 

https://www.oaic.gov.au/information-policy/information-policy-resources/principles-on-open-public-sector-information
https://www.oaic.gov.au/information-policy/information-policy-resources/principles-on-open-public-sector-information
http://www.oaic.gov.au/information-policy/information-policy-resources/information-policy-agency-resources/principles-on-open-public-sector-information
http://www.oaic.gov.au/information-policy/information-policy-resources/information-policy-agency-resources/principles-on-open-public-sector-information
http://www.oaic.gov.au/information-policy/information-policy-resources/information-policy-agency-resources/principles-on-open-public-sector-information
http://www.oaic.gov.au/information-policy/information-policy-resources/information-policy-agency-resources/principles-on-open-public-sector-information
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