English

Thai (ไทย)

What is information policy?

นโยบายข้ อมูลคืออะไร?

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.

นโยบายข้ อมูลเป็ นนโยบายเกี่ยวกับวิธีการที่รัฐบาลจัดการแ
ละใช้ ข้อมูลที่เก็บไว้ (ข้ อมูลของภาคสาธารณชน)

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:

Australian Information Commissioner Act
2010 (Cth) กาหนดว่า Australian Information



Collected



Used



Freedom of Information Act 1982 (Cth)

บัญญัติวา่
ข้ อมูลที่รัฐบาลออสเตรเลียเก็บไว้ เป็ นทรัพยากรแห่งชาติ
และต้ องจัดการตามความประสงค์ของสาธารณชน

Commissioner (กรรมาธิการข้ อมูล)

มีหน้ าที่รายงานแก่อยั การสูงสุดถึงวิธีการที่ข้อมูลของภาคส
าธารณชน:


เก็บรวบรวม
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บริ หาร



เก็บรักษา



เข้ าถึง

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

ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ
หมายความว่าสานักกรรมาธิการข้ อมูลออสเตรเลีย
(OAIC)

ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาแก่รัฐบาลออสเตรเลียถึงวิธีการ:


เปิ ดเผย มีหลักฐานและโปร่งใสมากกว่า



ทาให้ เข้ าถึง
ค้ นหาและนาข้ อมูลของภาคสาธารณชนมาใช้ ได้



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

รวบรวม ใช้
และจัดการข้ อมูลของภาคสาธารณชนอย่างมีประ
สิทธิภาพ



ทาให้ ข้อมูลของภาคสาธารณชนมีพร้ อมให้ สาธารณ
ชนใช้ ได้ อย่างอิสระเพื่อทาให้ คณ
ุ ค่าและการนาไป
ใช้ ได้ ผลสูงสุด



ให้ โอกาสใหม่แก่พลเมืองในการเข้ าเกี่ยวข้ องและพั
ฒนาขบวนการและนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลี
ย





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

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

ข้ อมูลมากกว่าเกี่ยวกับหน้ าที่ของ OAIC และสิง่ ที่ OAIC
ปฏิบตั ิ หาดูได้ ที่ What we do
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Declaration of Open Government

ประกาศเปิ ดรัฐบาล

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:

ในเดือนกรกฎาคม 2012 รัฐบาลออสเตรเลียได้ ออก
Declaration of Open Government

ประกาศนี ้ทาให้ รัฐบาลออสเตรเลียมีพนั ธะในการส่งเสริ มใ
ห้ มีการเข้ าร่วมอย่างกว้ างขวางกว่าในระบอบประชาธิปไตย
ของออสเตรเลีย:



based on a culture of engagement



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



มีพื ้นฐานอยูบ่ นสิง่ แวดล้ อมของการดาเนินงานร่วม
กัน



sustained by the innovative use of
technology.



ยืนหยัดอยูบ่ นการเข้ าถึงและใช้ ข้อมูลที่รัฐบาลเก็บร
วบรวมไว้ ได้ ดีกว่า



ยัง่ ยืนอยูด่ ้ วยการใช้ เทคโนโลยี่อย่างก้ าวหน้ าทันสมั
ย

Principles on open public sector
information

หลักการของการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ ภาคธารณชน

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 ได้ พฒ
ั นา Principles on open public

Government 2.0 Taskforce

กองกาลัง 2.0 ของรัฐบาล (Government 2.0

sector information

เพื่อช่วยให้ หน่วยงานมีวิธีการจัดการข้ อมูลอย่างดีที่สดุ
OAIC ส่งเสริ มให้ หน่วยงานต่างๆ
ประกอบหลักการเหล่านี ้เข้ ากับนโยบายภายในและขันตอน
้
ในการจัดการข้ อมูล
ซึง่ จะช่วยสร้ างสิง่ แวดล้ อมที่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลล่วงหน้ า
ร่วมกับการมีสว่ นเกี่ยวข้ องจากชุมชน

Taskforce)
On 22 December 2012 the Government 2.0
Taskforce made recommendations about
how the Government could use new,
collaborative and interactive web (web 2.0)
tools and approaches to achieve more open,
accountable, responsive and efficient
government. Twelve of the 13
recommendations from Government 2.0
Taskforce report, Engage: Getting on with

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2012 กองกาลัง 2.0
ของรัฐบาลได้
เสนอข้ อแนะนาเกี่ยวกับวิธีการทีร่ ัฐบาลสามารถใช้ เว็บใหม่
ทีใ่ ช้ คล่องและประสานงาน (web 2.0)
เป็ นเครื่ องมือดาเนินการ
เพื่อให้ สมั ฤทธิ์ผลในการเป็ นรัฐบาลที่เปิ ดเผย มีหลักฐาน
ยินดีตอบรับ และมีประสิทธิภาพ
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Government 2.0 were accepted by the
government and have now been
implemented.

รัฐบาลได้ ยอมรับข้ อเสนอ Engage: Getting on with
Government 2.0 12 ข้ อในจานวนที่เสนอทังหมด
้
13
ข้ อจากรายงานของกองกาลัง 2.0 ของรัฐบาล
และปั จจุบนั กาลังปฏิติอยู่

Committees and Councils

คณะกรรมการและสภา

The Information Commissioner is assisted
with respect to information policy issues by
the Information Advisory Committee,
comprising senior officers from key agencies
and people from outside government who
have suitable qualifications or experience.

กรรมาธิการข้ อมูลได้ รับความช่วยเหลือในประเด็นที่เกี่ยวกั
บนโยบายข้ อมูลจาก Information Advisory

The Information Commissioner is also an ex
officio member of the Administrative Review
Council.

กรรมาธิการข้ อมูลคืออดีตสมาชิกของ Administrative

International open government movement

ขบวนการเปิ ดรั ฐบาลระหว่ างประเทศ

The implementation of effective information
policy is supported by the international open
government movement. The Open
Government Partnership is an international
initiative that seeks to make governments
more transparent, effective and
accountable. International information
policy resources can be found on the
additional information policy resources
page.

การดาเนินการตามนโยบายข้ อมูลอย่างได้ ผลดีได้ รับการสนั
บสนุนจากขบวนการเปิ ดรัฐบาลระหว่างประเทศ

Committee

ซึง่ ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่อาวุโสจากหน่วยงานสาคัญ
และผู้ที่มาจากภายนอกวงงานรัฐบาลที่มีคณ
ุ สมบัติและปร
ะสบการณ์เหมาะสม

Review Council

Open Government Partnership

เป็ นการริ เริ่มระหว่างประเทศที่มจี ดุ ประสงค์ให้ รัฐบาลของป
ระเทศต่างๆ มีความโปร่งใส สัมฤทธิ์ผล
และมีหลักฐานมากกว่า
ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายข้ อมูลระหว่างประเทศ
หาดูได้ จากหน้ า additional information policy
resources page
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