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เรมต,งแต(ย3ค Information-Driven Age ต(อเน#องเร#อยม ถงนวตกรรม Government 2.0 ส(ง
ท ใหบทบ ทหน ทของรฐตองมก รเปลยนแปลง สงหนงทเหนไดชดเจน
ค#อ ก รทภ ครฐตองมก รเป%ด
ผล
เผยขอม'ลออกส'(ส ยต ส ธ รณชนเพมส'งข,น ซงถ#อเป/นหวใจหลกของก รบรห รง นภ ยใตระบอบ
ดงจะเหนไดจ ก ค กล( วซงปรประช
กฏในธปไตย
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คนป2จจ3บน น ยบ รค โอบ ม เม#อคร,งไดด รงต แหน(งในวนแรกๆ เข ไดกล( วว( “ก รเป%ด

เผยขอม'ลข( วส ร (Openness) จะไปช(วยเสรมสร งระบอบประช ธปไตยและสนบสน3นประสทธผล และ
ประสทธภ พในรฐบ ล” หร#อกรณประเทศสหร ชอ ณ จกร อดตน ยกรฐมนตร น ยกอร6ดอน บร ว6น ได
อธบ ยไวว( “ก รเพม transparency and accountability จะไปช(วยท ใหพลเม#องของประเทศส ม รถ
เปรยบเทยบบรก รของทองถนทรฐจดให รวมไปถงเล#อกผ'ใหบรก รผ( นท งเวบไซต6 ซงถ#อเป/นเคร#องม#อ
ใหม(ทมพลงอ น จในก รแลกเปลยนประสบก รณ6ขอม'ลข( วส รระหว( งล'กค ดวยกน”
รฐบ ลแคนนาดา (Ontario Sunshine on Schools) ได
มก รรวบรวม และเผยแพร(ขอม'ลเกยวกบเงนท3นสนบสน3น
ค( ใชจ( ย และผลก รส เรจก รศกษ ของนกเรยนใหแก(
คณะกรรมก รกองท3นก รศกษ ทองถนภ ครฐ

ป2จจ3บนมรฐบ ล
ของหล ยประเทศ
ไดเป%ดเผยขอม'ล
ออกส'(ส ธ รณชน
ม กข,น ดงจะเหน
ไดจ กตวอย( ง
ประเทศทไดมก ร
ปลดลอกขอม'ล
ของภ ครฐใหเป/น
ทประจกษ6แก(
ส ธ รณชน ดง
ร'ปภ พทปร กฏน,

รฐบ ลอเมร2กา (DATA.gov) เป/นหนงใน one stop
shop ส หรบก รเข ถงขอม'ลของรฐบ ลทองถน
อย( งไม(เสยค( ใชจ( ยใดๆ ท,งส,น และจดใหบรก ร
ในร'ปแบบทสะดวกส ม รถอ( นไดง( ย

รฐบ ลอ4งกฤษ (My Society) ไดมก รพฒน เวบไซต6
ซงเป%ดโอก สใหประช ชนไดเข ไปด' พรอมท,งแสดง
คว มคดเหนกลบม ยงภ ครฐไดอกดวย

คว มคดรเรมของรฐบ ลในก รทจะเป%ดเผยขอม'ลของภ ครฐออกส'(ส ธ รณชนน,น จะม3(งเนนไปท
เหต3ผล 4 ประก ร ดงต(อไปน,
1. เพ#อใหเป/นแหล(งรวมของขอม'ล
2. เพ#อท ใหขอม'ลดบต( งๆ ถ'กรวบรวมและจดเกบไวในร'ปแบบเดยวกน
3. เพ#อสนบสน3นใหผ'ใชง นส ม รถเข ถงขอม'ลของภ ครฐได
4. เพ#อก(อใหเกดประโยชน6ส'งส3ดแก(ประช ชน

ดวยเหต3น, บรษททปรกษ Deloitte จงไดท ก รศกษ และวเคร ะห6ประโยชน6ทจะไดรบ ห กรฐบ ล
มก รเป%ดโอก สใหประช ชนส ม รถเข ถงขอม'ลของภ ครฐไดอย( งไม(ป%ดบง และบดเบ#อน ซงผลจ ก
ก รศกษ ในคร,งน, เป%ดเผยว( ประโยชน6ทภ ครฐจะไดรบจ กก รเป%ดเผยขอม'ลออกส'(ส ธ รณชน
จะน ไปส'(ลกษณะทส คญของรฐบ ลใน 4 ประก รดงน,
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โดยก รกระต3นใหส ธ รณชนไดออกแบบประย3กต6ของตนเองในก รเกบเกยว
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ค3ณค( จ กขอม'ลของภ ครฐ

โดยก รน ไปส'(เคร#อข( ยสงคม (Social Network) เพ#อทจะท ใหมองเหนถง
ประสทธผลของนโยบ ยและโครงก รชดเจนข,น

โดยก รน ไปส'(เคร#อข( ยสงคม (Social Network) เพ#อทจะท ใหมองเหนถง
ประสทธผลของนโยบ ยและโครงก รชดเจนข,น

บทสร3ปของก รปลดลอกขอม'ลข( วส รของท งภ ครฐในคร,งน, จะส(งผลท ใหรฐบ ลมคว มส ม รถ
ในก รทจะหยบฉวย และใชประโยชน6จ กย3คขอม'ลข( วส รเพมม กข,น ท,งน,เพ#อใหเกดก รขบเคล#อนก ร
บรห รง นของตนใหมคว มแตกต( ง และโดดเด(น ซงจะประสบคว มส เรจหร#อลมเหลวน,น คงตองข,นอย'(
กบคว มส ม รถของรฐบ ลนนเอง
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