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ศูนยส์ารสนเทศยทุธศาสตรภ์าครฐั

ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ที่ Government Data Catalog

หมวดหมู่ชุดข้อมูล
ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ยินยอมเผยแพร่ใน GD Catalog ตามประเภทข้อมูล

เผยแพร่ใน GD Catalog ตามประเภทชุดข้อมูล
ความลับ
ราชการ

มั่นคง ส่วนบุคคล

Metadata ชี้แหล่งข้อมูล
ต้นทาง

ชื่อชุดข้อมูล

Metadata

ชื่อชุดข้อมูล

Agency Data Catalog Government Data 
Catalog

ลงทะเบยีน

สาธารณะ

ส่วนบุคคล

สาธารณะ

ประเภทข้อมูล

ระเบียน อื่นๆหลาก
หลาย

GISสถติิ

ระเบียน อื่นๆหลาก
หลาย

GISสถติิ
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ศูนยส์ารสนเทศยทุธศาสตรภ์าครฐั

การบูรณาการและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐร่วมกัน

ลงทะเบียน การใช้
ประโยชน์
บัญชีข้อมูล

CKAN Open-D และ
Thai GDC

CKAN API / GD API / Data API 

CKAN API /GD API /Data API

ศูนย์
ข้อมูล A

ศูนย์
ข้อมูล C

ศูนย์
ข้อมูล B

ให้บริการ

UI

API

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

Statistics 
Sharing Hub

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
GOVERNMENT DATA CATALOG
(ชุดข้อมูลที่หน่วยงานลงทะเบียน)

harvest

harvest

บูรณาการ
ร่วมกัน

บูรณาการ
ร่วมกัน

CKAN Open-D และ Thai GDC

ระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน

ระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน

ระบบบัญชี
ข้อมูลพื้นท่ี

ระบบบัญชี
ข้อมูลพื้นที่

สนับสนุนให้จัดท าบัญชีข้อมูล

Direct harvest

Upload Dataหน่วยงานยังไม่มีบัญชีข้อมูล

Direct harvest
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• จัดท าชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศหรือ
การบริการประชาชน

• การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน 
(Agency Data Catalog)
ให้ครบทุกส่วนราชการ

• ผลักดันให้ชุดข้อมูลเปิดลงทะเบียนในระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
อย่างครบถ้วน

จุดเน้น

• ประเมินคุณภาพของชุดข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปดิที่ สพร. ก าหนด  

• ประเมินผลการน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์

จุดเน้น

หมายเหตุ : * เป็นตัวชี้วัดบังคับของ 39 ส่วนราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ด าเนินการ/เป็นตัวชี้วัดในปีที่ผ่านมา แต่ไม่เป็นตัวชี้วัดบังคับส าหรับองค์การมหาชน

ตัวชี้วัด 2 (1) การพัฒนาระบบบัญชีขอ้มูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)*
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ตัวชี้วัด 2 (1) : การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ค าอธิบาย :
• บัญชีข้อมูล หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
• ค าอธิบายข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด หมายถึง ค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บังคับต้องท าการอธิบายข้อมูล ประกอบด้วยค าอธิบายข้อมูล 

จ านวน 14 รายการส าหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าและระบุรายละเอียด 
• ระบบบัญชีข้อมูล คือ ระบบงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น CKAN หรือ อื่น ๆ
• ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สามารถน าไปใช้ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
• คุณลักษณะแบบเปิด หมายถึง คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้งานหรือประมวลผลได้หลากหลายซอฟต์แวร์

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100)
• มีรายชื่อชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสามารถน าไปใช้ตอบโจทย์

การพัฒนาประเทศหรือการบริการประชาชน
• มีค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตาม

มาตรฐานที่ สพร. ก าหนด (14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล 
• มีค าอธิบายทรัพยากรข้อมูล (Resource) ของชุดข้อมูล

เปิดทั้งหมด

• มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) 
พร้อมแจ้ ง  URL ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และ
ชุดข้อมูล ค าอธิบายชุดข้อมูล ถูกน าขึ้นที่ระบบบัญชี
ข้อมูลหน่วยงาน และระบุทรัพยากรข้อมูล (Resource)
ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด (15 คะแนน)

• ชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด ถูกน ามาลงทะเบียนในระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) (10 คะแนน)

• คุณภาพทุกชุดข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะ
แบบเปิดที่ สพร. ก าหนด (20 คะแนน)

• น าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตอบโจทย์ตามประเด็นขอบเขตการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

เป้าหมายการด าเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) 

แนวทางการประเมิน  
1) ส่วนราชการต้องเลือกประเด็นการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่มีชุดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อใช้ในการจัดท าบญัชีชดุข้อมูล (Data Catalog)
2) ส่วนราชการต้องจัดท าชดุข้อมูลที่สัมพันธ์กบักระบวนการท างานตามขอบเขตการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยต้องเป็นกระบวนการท างานภายใต้ภารกิจหลักที่มผีลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในระดับสูง
3) ให้มีค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด
4) ชุดข้อมูลที่ขึ้นในระบบบัญชขี้อมูลของหน่วยงาน  (Agency Data Catalog) จะเป็นชุดข้อมลูที่ สสช. ใช้ติดตามในการลงทะเบียนระบบบริการบัญชขี้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไป
5) ก าหนดให้ส่วนราชการมีระบบบญัชีข้อมูล พร้อมมีข้อมูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชีข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้เปน็ไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

ต่อสาธารณะ ร้อยละ 100 ของบัญชีข้อมูล ตามแนวทางที่ สพร. ก าหนด 
6) ชุดข้อมูลเปิด (Open data) ต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้รับบริการต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือส่วนราชการสามารถน าชุดข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการวางแผน พัฒนางานได้
7) การน าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  ประเมินจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าชุดข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการปฏิบัติงาน เช่น รายงานวิเคราะห์จากชุดข้อมูล  / การมี dashboard จากชุดข้อมูล 

เป็นต้น

เงื่อนไข
1. ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ต้องมีการจัดท าค าอธิบายข้อมูล 

(Metadata) ครบถ้วนจ านวน 14 รายการ หากส่วนราชการมีการ
จัดท ารายละเอียดไม่ครบ 14 รายการในแต่ละชุดข้อมูล จะไม่นับผล
การด าเนินงาน

2. หน่วยงานจัดท าชุดข้อมูลเปิดไม่น้อยกว่า 5 ชุดข้อมูล

ขอบเขตการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
1) แผนระดับ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ) และ แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน
• ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
• ผลการด าเนินงานตามแผนที่เกี่ยวข้อง

2) ชุดข้อมูลสนับสนุนการให้บริการประชาชน (e-Service)
3) ดัชน/ีตัวช้ีวัดระดับสากล*
4) สถิติทางการ (21 สาขา)
5) การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล หรือ มติ ครม.
6) ภารกิจหลักของหน่วยงาน

น้ าหนัก
xx

หมายเหตุ : * หน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามตัวชี้วัดการจัดท า
ชุดข้อมูลตัวชี้วัดส าหรับการรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดย IMD ให้นับเป็นชุดข้อมูลที่ต้องด าเนินการ
เพิ่มเติมจาก 5 ชุดข้อมูลที่ก าหนดตามเง่ือนไขตัวชี้วัด

กรณีที่ 1 ส่วนราชการกลุ่มเป้าหมาย 39 ส่วนราชการด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานท่ี สสช. ก าหนด ตามข้อท่ี 1 และ 2

กรณีที่ 2 ส่วนราชการอ่ืน ๆ ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ี สสช . 
ก าหนด ตามข้อท่ี 2

ส่วนราชการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ี สสช. ก าหนด ได้แก่ 
1.  หน่วยงานท่ียังไม่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ท าการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ให้

พร้อมใช้งาน ภายใน ธ.ค. 2565
2. หน่วยงานส่ง Template 1 (ช่ือชุดข้อมูล) และ Template 2 (Metadata) ให้ สสช. 

ภายใน มี.ค. 2566

KPI Template
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ตัวอย่าง : การวิเคราะห์รายชื่อชุดข้อมูลตามประเด็นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เลือกขอบเขตการน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์

2. ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงาน

3. ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการด าเนินงาน 4. กระบวนการท างาน 5. ชุดข้อมูล

ระบุรายละเอียด
1. ประเด็นการด าเนินงานภายใต้

ขอบเขตการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
โครงการส ารวจภาวะการท างาน
ของประชากร

2. เป้าหมายการน าชุดข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
• จัดท าข้อมูลพื้นฐาน เพื่อแสดง

ขนาดและโครงสร้างของก าลัง
แรงงานของประเทศ

• ประมาณการก าลังแรงงาน เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

3. หน่วยงานที่คาดว่าจะน าชุดขอ้มลู
ไปใช้ประโยชน์
• ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
• ส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภารกิจของหน่วยงาน กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย (ถ้ามี) ชุดข้อมูล

1. ภารกิจการผลิตข้อมูลสถิติ 1 ก าหนดความต้องการ 1.1 ระบุความต้องการจากผู้ใช้ข้อมูล ความต้องการในการผลิตสถติิ

....... ....... ......

...... ...... ......

8. ประเมิน 8.1 ปัจจัยในการประเมินคุณภาพ การประเมินคุณภาพโครงการ

8.3 คุณภาพของกระบวนการจัดท าสถิติ รายงานผลการประเมินคุณภาพโครงการ

8.3  การติดตามผลการประเมิน แผนปฏิบัติการในการจัดท าสถติิในรอบต่อไป

9. ข้อมูลสถิติ - ลักษณะของก าลังแรงงาน
การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน
ก าลังแรงงานท่ีเป็นผู้มีงานท า
ช่ัวโมงท างาน
การว่างงาน
ลักณณะของก าลังแรงงานท่ีว่างงาน
ค่าจ้างและเงินเดือน
ผลประโยชน์เพิ่มเติม

10. ข้อมูลระดับย่อย - ส ารวจภาวะการท างานของประชากร

2. ภารกิจการบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

- - -

3. ภารกิจการบริการ - - -

มีหน่วยงาน
น าไปใช้ประโยชน์

16

ขอบเขตการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
1) แผนระดับ 2 (แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ) และ แผนระดับ 3 ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
• ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
• ผลการด าเนินงานตามแผนที่

เกี่ยวข้อง
2) ชุดข้อมูลสนับสนุนการให้บริการ

ประชาชน (e-Service)
3) ดัชน/ีตัวช้ีวัดระดับสากล*
4) สถิติทางการ (21 สาขา)
5) การด าเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาล หรือ มติ ครม.
6) ภารกิจหลักของหน่วยงาน



ศูนยส์ารสนเทศยทุธศาสตรภ์าครฐั

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (50)
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ศูนยส์ารสนเทศยทุธศาสตรภ์าครฐั

Metadata รายการที่ 14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล  แบ่งออกเป็น 7 ประเภท

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (50)

27



รายละเอียด 14 ค าอธิบาย (Metadata) ข้อมูลสว่นหลัก (Mandatory) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ

No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง

ข้อมูลระเบียน ข้อมูลสถิติ
1 ประเภทข้อมูล data_type ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประเภทใด ดูรายละเอียด “ค าอธิบาย” ข้อมูลระเบียน ข้อมูลสถิติ
2 ชื่อชุดข้อมูล title ชื่อของชุดข้อมูลที่ก าหนดโดย

องค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล
Text รายได้จากการท่องเที่ยว จ านวนก าลังแรงงานรวม

3 องค์กร owner_org ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล Text ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

4 ชื่อผู้ติดต่อ maintainer ชื่อกอง ส านัก หรือ ฝ่ายที่ได้รับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล

Text กลุ่มสารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจ 

กองสถิติสังคม

5 อีเมลผู้ติดต่อ maintainer_email อีเมลกอง ส านัก หรือ ฝ่ายที่ได้รับ
การมอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล

Email address policy@mots.go.th slaborfs@nso.go.th

6 ค าส าคัญ tag_string หัวข้อ ค า วลี หรือแท็ก (tag) ที่ใช้
ระบุค าส าคัญในชุดข้อมูล

Text แยกแต่ละ 
keywords ด้วย 
“,”(comma)

รายได้, ท่องเที่ยว, จังหวัด แรงงาน, ก าลังแรงงาน

7 รายละเอียด notes ค าอธิบายรายละเอียดที่ส าคัญของ
ชุดข้อมูลอย่างส้ัน เช่น 
ค านิยาม ชุดข้อมูลเกี่ยวกับอะไร มี
วิธีการจัดเก็บแบบใด กลุม่เป้าหมาย
ผู้ใช้งานข้อมูลเป็นใคร

Text รายได้จากการท่องเที่ยว 
จ าแนกรายจังหวัด

ก าลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุก
คนที่มี อายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่ง
การส ารวจเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
ปัจจุบัน และเป็นผู้ถูกจัดจ าแนกอยู่ใน
ประเภทก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล

เป้าหมายขั้นต้น (50)

28



รายละเอียด 14 ค าอธิบาย (Metadata) ข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ (ต่อ)

No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / 
รูปแบบ

ตัวอย่าง

ข้อมูลระเบียน ข้อมูลสถิติ
8 วัตถุประสงค์ objective อธิบายที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดท าชุดข้อมูล 

เช่น กฎหมาย ภารกิจ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือตอบโจทย์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ในเรื่องใดที่ผู้ใช้ต้องการ 

ดูรายละเอียด 
“ค าอธิบาย” 

- เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

- แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2560-2564) 

- พันธกิจของ สป.กก.

- เพื่อประมาณจ านวนและ
ลักษณะของก าลังแรงงาน
ภายในประเทศ 

- กฎกระทรวง 
- พันธกิจของ สสช.

9.1 หน่วยความถี่ของ
การปรับปรุงข้อมูล

update_frequency
_unit

ส าหรับข้อมูลทั่วไป : ความถี่ ที่ข้อมูลในระบบ
คลังข้อมูลถูกปรับปรุง/เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง
ส าหรับข้อมูลสถิติ : ความถี่
ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่ผู้ใช้ข้อมูล

ดูรายละเอียด 
“ค าอธิบาย”

รายปี รายเดือน

9.2 ค่าความถี่ของการ
ปรับปรุงข้อมูล

update_frequency
_ interval

ใช้คุณสมบัตินี้ประกอบกับหน่วยความถี่ในการ
อัพเดทข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าชุดข้อมูลมีการ
อัพเดททุก ๆ 2 ปี ท่านสามารถใส่ “2”ส าหรับ
ค่าความถี่ และ “รายปี” ส าหรับหน่วยความถี่

Number หรือ 
เว้นว่างไว้

2 1

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตร์หรือ 
เชิงพื้นที่

geo_coverage ส าหรับข้อมูลทั่วไป : มิติการจัดจ าแนกข้อมูลพื้นที่ใน
ระดับย่อยสุดที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ส าหรับข้อมูลสถิติ : มิติการจัดจ าแนกข้อมูลพื้นที่ใน
ระดับย่อยสุดที่ในการน าเสนอข้อมูล

ดูรายละเอียด “
ค าอธิบาย”

จังหวัด จังหวัด

เป้าหมายขั้นต้น (50)

29



รายละเอียด 14 ค าอธิบาย (Metadata) ข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ (ต่อ)

No. ช่ือรายการไทย ช่ือทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง
ข้อมูลระเบียน ข้อมูลสถิติ

11 แหล่งที่มา data_source แหล่งที่มาของข้อมลูที่น ามาจัดท าชุด
ข้อมูล พร้อมหน่วยงานที่จัดท า เช่น 
ส ารวจภาวะการท างานของประชากร 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ) ฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง) 

ดูรายละเอียด 
“ค าอธิบาย”

รายงานสถานการณ์ด้าน
การท่องเที่ยว

ส ารวจภาวะการท างาน
ของประชากร (ส านักงาน
สถิติแห่งชาต)ิ

12 รูปแบบการเก็บข้อมูล data_format รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล ดูรายละเอียด “
ค าอธิบาย”

Text, csv Database, XLS, text, 
SPSS

13 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมา
ภิบาลข้อมูลภาครัฐ

data_category หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ

ดูรายละเอียด 
“ค าอธิบาย”

ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลสาธารณะ

14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล license_id สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ต้องสอดคล้อง
กับหมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ

ดูรายละเอียด 
“ค าอธิบาย”

DGA Open 
Government License

License not specified

เป้าหมายขั้นต้น (50)
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