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ล าดับท่ี หมวดหมู่ Category ตัวอย่างชุดข้อมูล

1. กฎหมายและอาชญากรรม Crime & Justice Crime statistics, safety, Legislation

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ Information and Communication 

Technology

Access points broadband penetration

3. สภาพภูมิอากาศ Meteorological Weather, Climate, Temperature, Water, 

Flooding, Rainfall

4. การศึกษา Education List of schools; performance of schools, 

digital skills

5. เกษตรกรรม Agriculture Agricultural production, food security, rural 

development, nutrition, natural resources, 

regional food systems

6. งบประมาณและ

การใช้จ่ายของภาครัฐ

Government (Budgeting) Transaction spend, contracts let, call for 

tender, future tenders, local budget, 

national budget (planned and spent)

4.1 ชุดข้อมูลและรายการชุดข้อมูล (Dataset and Data Catalog)



ล าดับที่ หมวดหมู่ Category ตัวอย่างชุดข้อมูล
7. พลังงานและสิ่งแวดล้อม Energy and Environment Air Quality, Pollution levels, energy 

consumption, Recycling & Waste

8. พื้นท่ีและการท่องเท่ียว Cities and Tourism Landmarks, Restaurant Listing, 

Parks & Public Facilities, Opening hours 

(libraries, museums, exhibitions), Events 

(Concerts, the museums, the sciences)

9. วิทยาศาสตร์และงานวิจัย Science and Research Genome data, research and educational 

activity, experiment results

10. เศรษฐกิจและการเงิน Economic and Financial Company/business register, International 

trade data, Campaign Finances

11. สาธารณสุข Healthcare Medical resources and usage, infectious 

diseases,

Food Inspection

4.1 ชุดข้อมูลและรายการชุดข้อมูล (Dataset and Data Catalog)



ล าดับที่ หมวดหมู่ Category ตัวอย่างชุดข้อมูล

12. สังคมและสวัสดิการ Social mobility and welfare Housing, health insurance and 

unemployment benefits

13. คมนาคม Transport and Infrastructure Public transport timetables, Traffic report, 

cycling roads, facilities, public telephones

14. ข้อมูลสถิติ Statistics National Statistics, Census, Population 

statistics, infrastructure, wealth, skills, 

Unemployment & Employment Statistics, 

Election Results (National)

15. ภูมิสารสนเทศ Geospatial Topography, postcodes, national maps, 

local maps

4.1 ชุดข้อมูลและรายการชุดข้อมูล (Dataset and Data Catalog)



5.1 เว็บแอปพลิเคชัน 
(Web Application) 

5. การเผยแพร่ข้อมูล (Public Standards)

แสดงรายการ (Listing)

เรียกดูข้อมูล (Viewing)

ส่งออก (Exporting)

คัดกรอง (Filtering)

แสดงความคิดเห็น (Commenting on)

จัดระดับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ (Rating)



5.2 การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน (Application Programming Interface: API) 

5.3 รูปแบบการดาวน์โหลดข้อมูล (Download Format)

PDF

XLS,
XLSX

XML

CSV

JSON

JPEG, PNG, 
TIFF

ODS

RDF

TXT

KML,KMZ

DOC,
DOCX ZIP

SHP



5.4 ระดับการเปิดเผยข้อมูล (Openness Level)

ระดับการเปิดเผย (Openness) รายละเอียด ประเภทข้อมูล

★☆☆☆☆ (1 ดาว) เผยแพร่ข้อมูลในทุกรูปแบบบนเว็บไซต์ PDF, DOC, TXT, TIFF, JPEG

★★☆☆☆ (2 ดาว) เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ 
(Machine-readable) เช่น ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel 

XLS

★★★☆☆ (3 ดาว) เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Non-proprietary format เช่น ข้อมูลใน
รูปแบบ CSV แทนรูปแบบ Excel

CSV, ODS, XML, JSON, KML, 
SHP, KMZ 

★★★★☆ (4 ดาว) ใช้ URI (Uniform Resource Identifier) ในการระบุตัวตนของ
ทรัพยากร (ข้อมูล) และชี้ไปยังต าแหน่งของทรัพยากรนั้น

RDF (URIs)

★★★★★ (5 ดาว) ข้อมูลมีการเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมลูอื่นๆ ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกันได้ RDF (Linked Data)

การเผยแพร่ชุดข้อมูลบน Data.go.th ควรจะก าหนดรูปแบบข้อมูลที่จะเผยแพร่อย่างน้อยระดับ 3 ดาว ซึ่งหมายถึง ข้อมูล
จะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาอนุญาต Open License เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) 
และไม่มีผู้ใดถือครองกรรมสิทธิ์ (Non-proprietary) ตัวอย่างเช่น รูปแบบของ Comma-Separated Values (CSV) หรือ 
Open Document Spreadsheet (ODS) เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีได้รับการยอมรับในวงกว้างในการเผยแพร่ข้อมูล 



5.5 ขั้นตอนการเผยแพร่ชุดข้อมูล (Dataset Publication Process)



ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

ประเด็นที่ 7 ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้



ส่วนราชการมี
การจัดตั้ง

คณะกรรมการ 
คณะท างาน 

หรือผู้รับผิดชอบ
ในการ

ด าเนินการ
เปิดเผยข้อมูล

ภาครัฐ

มีการคัดเลือก
ชุดข้อมูลที่

ต้องการเปิดเผย

มีกระบวนการ
ปรับปรุงและ
จัดรูปแบบ

ข้อมูลให้พร้อมที่
จะเปิดเผยได้

มีการเปิดเผย
ข้อมูลได้อย่าง
น้อย 1 ชุด

ข้อมูล

มีการเปิดเผย
ข้อมูลได้อย่าง
น้อย 2 ชุด

ข้อมูล

แนวทางการประเมิน

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะท างาน หรือเอกสาร
การมอบหมายให้
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ

บันทึกการประชุม บันทึก
ช่วยจ า สรุปการด าเนินการ 
หรือเอกสารรายงานการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
คัดเลือกชุดข้อมูล

1 2 3 4 5

บันทึกการประชุม บันทึกช่วยจ า 
สรุปการด าเนินการ หรือ
เอกสารรายงานการด าเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุง
และจัดรูปแบบข้อมูลให้พร้อม
ที่จะเปิดเผยได้

หลักฐานหน้าจอ (Capture) หรือ Link ที่แสดง
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามจ านวนที่ก าหนด

หลักฐานที่สอดคล้อง



Thank you


