
ข�อมูลเพือ่สร�างนโยบายทีด่แีละ
นโยบายเพือ่สร�างข�อมลูทีด่ี



ภาครัฐเป�นผู�เล�นสาํคัญในเศรษฐกจิยุคข�อมลู

ภาครัฐในฐานะ
ผู�ผลิตข�อมูล

ภาครัฐในฐานะ
ผู�ใช�ข�อมูล

ภาครัฐในฐานะ
ผู�อํานวย

ความสะดวก



ภาครัฐในฐานะผู�ผลิตข�อมูล



ภาครัฐเป�นผู�ผลติข�อมลูจาํนวนมาก



มูลค�าของข�อมลูภาครฐัอยู�ทีก่ารนาํไปใช�งาน



ต�องเป�ดข�อมลูภาครฐั เพื่อให�เอกชนนาํไปต�อยอด
Open data barometer กําหนด 15 ชุดข�อมูลภาครัฐที่ทุกประเทศควรเป�ดเผยสู�สาธารณะ 

สามารถเข�าถึง
ข�อมูลได�ง�าย 

สามารถนําไปใช�งานซํ้า 
และเผยแพร�ต�อได�โดย

ไม�ติดลิขสิทธ์ิ

ทุกคนเข�าถึงข�อมูลได�
ไม�จํากัดกลุ�มบุคคล

หรือเพื่อวัตถุประสงค�ใด



ข�อมูลเชิงพาณชิย� นโยบายสงัคม ความโปร�งใสของภาครฐั

ข�อมูลที่มีมูลค�าทางธุรกิจสูง ข�อมูลที่ช�วยกําหนดนโยบาย ข�อมูลที่ช�วยให�เกิดความรับผิดชอบ

แผนที่
ตารางเวลาขนส�งสาธารณะ

การค�าระหว�างประเทศ
สัญญาว�าจ�างของภาครัฐ

การเข�าถึงบริการสาธารณะสุข
คุณภาพการศึกษา
การปล�อยมลพิษ

ข�อมูลเศรษฐกิจของประเทศ
ข�อมูลอาชญากรรม

งบประมาณภาครฐั
ค�าใช�จ�ายภาครัฐรายโครงการ

กรรมสิทธ์ิที่ดิน
รายชื่อธุรกิจจดทะเบียน

ฐานข�อมูลกฎหมาย
ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง



ประเทศไทยมขี�อมลูอยู�มาก 
แต�ไม�ค�อยพร�อมนาํไปใช�งานเท�าไหร�



ข�อมูล
ราชการ

มี

เข�าถึงได�

พร�อมใช�
งาน

ไม�พร�อม
ใช�งาน

เข�าถึง
ไม�ได�

ไม�มี

14 1

11 3

3
8

คุณภาพโรงเรยีน

แผนที่
กรรมสทิธิท์ีด่นิ
รายจ�ายภาครฐัรายโครงการ

ข�อมลูเศรษฐกจิ
การค�าระหว�างประเทศ
การเข�าถงึบรกิารสาธารณสขุ



อุปสรรคในการเป�ดเผยข�อมลู

ไม�อยากรับผิดชอบ

ต�อคุณภาพผลงาน ต�อคุณภาพของข�อมูล ต�อต�อกฎหมาย



เจ�าหน�าที่ภาครัฐอาจรู�สึก
อับอายจากการเป�ดเผยข�อมูล
เพราะข�อมูลอาจแสดงให�เห็นถึง

ความผิดพลาดและความล�มเหลว 
หรืออาจจะเพราะกลัวกันไปเอง



Open government initiative - US

รัฐบาลที่โปร�งใสมากที่สุด

ในประวัติศาสตร� 

รัฐบาลที่
ประชาชนไว�ใจ

ปรับปรุงการใช� Freedom of Information Act (FOIA) 
Presumption of Openness 
Proactive disclosure 
“Release to one is a release to all” presumption





ผลลัพธ�
• การเป�ดเผยข�อมูลเกือบสองแสนชุดผ�าน Data.gov

• จัดการกับคําร�องเป�ดเผยข�อมูลได�มากกว�าสี่ล�านเรื่อง 

• Declassify ชุดข�อมูลที่เคยเป�นความลับ

• Logo CIA



การผลกัดนัให�ได�ผล



• เกิดจากการเรียกร�องของประชาชน

• มีมติ ครม. ในปลายป� 2012

• สั่งให�หน�วยงานราชการเป�ดเผยข�อมูล 
และให�ประชาชนมีส�วนร�วม

• ป�จจุบัน ประเทศไต�หวนัสามารถเป�ดเผย
ข�อมูลกว�า 6 พันชุด กระโดดขึ้นมาเป�นหนึ่ง
ในประเทศที่มีข�อมูลเป�ดมากที่สดุของโลก



ประเทศไทยมคีวามพยายามเป�ดข�อมลู
แต�ยังต�องทาํอกีมาก



ภาครัฐในฐานะผู�ใช�ข�อมูล



การทํางานทีด่ขีองภาครฐั
ควรรู�จกัประชาชนให�ถ�องแท�

ถ�านําข�อมูลมาเช่ือมโยงกันได� จะช�วยพัฒนาการกําหนดนโยบายได�มาก



ภาครัฐต�องเชือ่มโยงข�อมลู
เพื่อพฒันานโยบายและการบริการ

ให�บริการขนส�งสาธารณะ

การวางแผนกําลังคน และ
การพัฒนาระบบการศกึษา

นโยบายคุ�มครองแรงงาน

สวัสดิการช�วยเหลือคนจน

ที่อยู�อาศัย

การศึกษา

การทํางาน/ธุรกิจ

การทํางาน/ธุรกิจ

การทํางาน/ธุรกิจ

การทํางาน/ธุรกิจ

การรักษาพยาบาล การเสียชีวิต

สวัสดิการ ทรัพย�สิน ภาษี ที่อยู�อาศัย



ข�อมูลไม�เชื่อมโยงลดประสิทธิภาพบริการภาครัฐ

สิ่งที่คิด

ประวัติการย�ายที่อยู�
ข�อมูลต�างๆ

บัตรประชาชน
Smart card

สุขภาพ

อาชีพ

การศึกษา



ป�ญหาเกิดจาก 2 เรื่อง

x xxxx xxxxx xx x

งอ�ตก◌ูถานเ◌ําส

ความเป�นจรงิ

ต�องกรอกแบบฟอร�ม
ที่ขอข�อมูลซํ้า ๆ 

พร�อมถ�ายสําเนา 
smart cards และ
เซ็นรับรองเอกสารถูกต�อง

ไม�ได�เตรียมพร�อมระบบ
เชื่อมโยงฐานข�อมูลของ
หน�วยงานภาครัฐ

การไม�ยอมรับการยืนยัน
ข�อมูลแบบ digital



ข�อมูลท่ีไม�เชื่อมโยงอาจทําให�นโยบายท่ีต้ังใจดี 
ส�งผลร�ายได�เช�นกัน

• หลายหน�วยงานมีอํานาจในการออกเอกสารสิทธิ
• แต�ละหน�วยงาน มีแผนที่เอกสารสิทธิของตนเอง
• ไม�มีแผนที่ที่เป�นฐานเพื่อเชื่อมโยงข�อมูล 
• อาจทําให�การช�วยเหลือผู�ยากไร�

กลับกลายเป�นการซ้ําเติมป�ญหา



อําเภอพร�าว
จังหวัดเชียงใหม�

ที่มา: ข�อมลูจากบริษัท จไีอเอส จํากัด

ประกาศเขตนิคมสหกรณ�พร�าว
2513

2497 2545

ประกาศเขตป�าสงวนฯ ป�าแม�งัด
2515

ประกาศเขตอนุรักษ�อุทยานแห�งชาติศรีลานนา
2532

นิคมสหกรณ�พร�าว

แปลงนิคม

เขตป�าสงวน

เขตอุทยาน
(อนุรักษ�)

251325152532



เด๋ียวนี้เอกชนรู�ข�อมลูมาก และเร็วกว�าภาครัฐ

นอกจากจะใช�ข�อมูลแล�ว 
ควรนําความรู�ของ
เอกชนมาใช�ด�วย





Gov.uk: #1 in 
e-Participation Ranking









กรณีศึกษา พรบ. คอมพ�ฯ

การเรียกร�อง
จากประชาชน

กระทรวง ICT มติ ครม. เข�า สนช. ออกกฎหมาย



http://www.lawamendment.go.th/

http://www.lawamendment.go.th/


http://soc.soc.go.th/draft-bill_mati.htm

http://soc.soc.go.th/draft-bill_mati.htm


http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html




ภาครัฐในฐานะ
ผู�อํานวยความสะดวก



การให�และการใช�ข�อมูลต�องถ�วงดุลให�ดี
ระหว�างประโยชน�และความเสี่ยง

การป�องกนั
ข�อมูลส�วนบคุคล

การนําข�อมลู
ไปใช�ประโยชน�

การกํากับดูแลการใช�ข�อมูล



ความคุ�มครองข�อมลูส�วนบุคคลไม�ชัดเจน 
ทําลายความไว�ใจและประโยชน�จากการใช�ข�อมูล

ภาครัฐอ�าง privacy เวลาไม�เป�ดเผยข�อมูลต�อประชาชน และให�ข�อมูล
ข�ามหน�วยงาน แต�เวลาภาครัฐต�องการสืบข�อมูล ก็ละเลย privacy

7 สนช. ขาดประชุมบ�อยจนอาจส้ินสภาพ องค�กรตรวจสอบความปลอดภัย
ในการใช�งานอินเทอร�เน็ต

เจ�าหน�าที่แจ�งว�าไม�สามารถเป�ดเผยข�อมูล
การลาประชุม เนื่องจากข�อมูลที่ขอ
เป�นความลับของทางราชการ (iLaw)

ไมโครซอฟท�ช�วยรฐับาลไทย เข�าถงึข�อมลูส�วนบคุคล



การปรับปรุงนโยบายส�วนบุคคล
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Recommendations

นโยบายในการสร�างข�อมูล

นโยบายในการใช�ข�อมูล

นโยบายในการอํานวยความสะดวก
ให�สามารถนําข�อมูลไปใช�งาน



นโยบายในการสร�างข�อมลู

ข�อมูลท่ีดี

i LDMu]
h6bpXAbXl?
B\D- ]N> @X3l?L]@N; ]D

สุ�มตัวอย�าง
ประมวลผลข�อมูล
ความถ่ีในการเก็บ
การจัดกลุ�ม/ประเภท

สิ่งที่ต�องทํา • สํานักงานสถิติ กําหนดมาตรฐานข�อมูล
หน�วยงานราชการ

• ให�ภาคส�วนต�างๆ ที่ใช�ข�อมูลมีส�วนร�วม
กําหนดมาตรฐาน



นโยบายในการใช�ข�อมลู

V\Rk4Uu]0\¶ 0bX- ]Nh6bpXLjM3
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การบริหารข�อมูลภาครฐัในสหราชอาณาจักร



กฎหมาย Digital Economy (UK)
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สิ่งที่ต�องทํา

นโยบายการใช�ด�านข�อมูล

ข�อมูลสถิติ ความคิดเห็นของ
ประชาชน

+



นโยบายในการใช�ข�อมูลในการกําหนดนโยบาย

สิ่งที่ต�องทํา • ปรับปรุงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว�าด�วยการรับ
ฟ�งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

การรับฟ�งความคิดเห็น
ต�องไม�มีข�อยกเว�นใดๆ

ประชาชนทุกคน
สามารถเข�าร�วมได�

หน�วยงานต�องตอบเป�น
ลายลักษณ�อักษรต�อ
ทั้งผู�ถามและสาธารณะ

ต�องมีมาตรฐานในการ
ดําเนินการในรูปของ “ คู�มือ”

ข�อคิดเห็นที่ได�รับต�องบันทึกไว�
และเผยแพร�ต�อสาธารณะ

มีหน�วยงานกลางที่ตรวจสอบ
คุณภาพของการรับฟ�ง
ความเห็นสาธารณะ  



นโยบายในการอํานวยความสะดวก
ให�สามารถนําข�อมลูไปใช�งาน

ข�อมูลสถิติ
ตัวตัดสินขีดความสามารถ

การแข�งขันของ ป�จเจก ธุรกิจ ประเทศ

สิ่งที่ต�องทํา
• ประกาศนโยบายเป�ดเผยข�อมลู
• แก�กฎหมายข�อมูลข�าวสารราชการ ให�การเป�ดเผย

hF⁰DVP\- "F- F?hF⁰D. XM- hRD
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