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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภบิาลข้อมูล
(Data Governance Council) 



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี -

(เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
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Data Governance
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กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน
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Data Governance Structure

ก ำหนดโครงสรำ้งธรรมำภบิำลขอ้มูลภำครฐัเพือ่แสดงล ำดบั

ขัน้ระหวำ่งกลุม่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธรรมำภบิำลขอ้มูลภำครฐั และแสดงถงึสทิธิใ์นกำรสัง่กำร

ตำมล ำดบัขัน้ ทัง้นีจ้ ำนวนบคุลำกรและควำมลกึของ

ล ำดบัขัน้ใหพ้จิำรณำตำมควำมเหมำะสมของแตล่ะหน่วยงำน

ของรฐั หน่วยงำนของรฐัสำมำรถจดัตัง้สว่นงำน

ธรรมำภบิำลขอ้มูลในรปูแบบทีแ่ตกตำ่งกนั  
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ดำ้นกระบวนกำร

● การวางแผน (Plan)

● การปฏิบัติ (Do)

● การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check)

● การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Action)
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รูปแสดงกรอบธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐ ด้านนิยามและกฎเกณฑ์ของข้อมูล
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กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ

1. จัดท านโยบายกฏเกณฑข์องข้อมูล (Data Policy)
2. จัดท ากระบวนการธรรมาภบิาลขอ้มูล ตั้งแต่การวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบวัดผลและ

รายงาน ไปจนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. คัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อท า Data Catalog และ Data Classification
4. ปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภบิาลขอ้มูล
5. ตรวจสอบการด าเนินการตามกรอบธรรมาภบิาล
6. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง
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แต่งตัง้คณะกรรมการ
ธรรมาภบิาลขอ้มลู
(Data Gov. Council)

ไดร้บัหวัหน้าทมีบรกิรขอ้มลู
(Data Steward) - โดยทัว่ไป
หวัหน้าทมีฯ เป็นเลขาฯ ของคณะ
กรรมการฯ

จดัท ำเอกสำร Data Governance ท่ีประกอบด้วย 3 ส่วนส ำคญั

คณะกรรมการฯ พจิารณาเลอืกชุด
ขอ้มลูทีจ่ะน ามาท า Data 

Governance

นโยบำย
(Policy)

มำตรฐำน
(Standard)

แนวปฏิบติั
(Guideline)

ขอความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการฯ และแนวทาง
ปรบัปรงุ

น าเสนอเพือ่ขอความ
เหน็ชอบจาก อรอ.

กรอบกระบวนการตามแผนการจัดท า Data Governance
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กรอบนโยบายด้านข้อมูล
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ขั้นตอนการด าเนินงานด้านธรรมาภบิาลข้อมูลตาม Data Life-Cycle

1. การสรา้ง

2. การจดัเกบ็

3. การใช้

4. การเผยแพร ่(รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล)

5. การจดัเกบ็ถาวร

6. การท าลาย
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1. การสร้างข้อมูล
ล าดบัขัน้ตอน รายละเอยีดการวเิคราะห์ เครือ่งมอืส าหรบัธรรมาภบิาล ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากธรรมาภบิาล

ขอ้มลู

1.1 ส ารวจดวู่าชุดขอ้มลูนัน้ มแีหล่งก าเนิด (Source) จากภายในกรม
ฯ หรอืจากภายนอกกรมฯ

กฎหมาย เช่น
- พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูฯ
- พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของทาง

ราชการฯ
- อื่นๆ

มกีารด าเนินงานดา้นการสรา้งขอ้มลูที่
เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตาม
สญัญาอนุญาตและขอ้ตกลงระหว่าง
หน่วยงาน

1.1.1 กรณีทีชุ่ดขอ้มลูนัน้มาจากภายในกรมฯ ตอ้งพจิารณาต่อไปวา่
เป็นการน าเขา้ขอ้มลูดว้ยบุคคล หรอืดว้ยเครือ่งจกัรอตัโนมตัิ ซึง่
ตามหลกัธรรมาภบิาล จะเรยีกบุคคล/สิง่เหลา่น้ีว่าเป็น Data 

Creators นอกจากน้ีตอ้งพจิารณาสิง่เหล่าน้ีรวมดว้ย เช่น
- ระดบัสทิธิท์ีแ่ตกต่างกนัของ Data Creators

- ระดบัชัน้ความลบัของขอ้มลู (Data Classification)

- ความสอดคลอ้งระหว่างระดบัสทิธิฯ์ และระดบัชัน้ฯ

นโยบาย เช่น นโยบายทัว่ไปดา้นการ
รกัษาความปลอดภยัและรกัษาความเป็น
สว่นบุคคลของขอ้มลู

มาตรฐาน เช่น
- Metadata Standard (ISO/IEC 

11179)

- Data Standard

- Data Classification Standard

- มาตรฐานและหลกัเกณฑก์าร
พสิจูน์และยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั

ผูส้รา้งขอ้มลู (Data Creator) บนัทกึ
แกไ้ข ปรบัปรงุ หรอืลบขอ้มลูให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐาน และ
กฎเกณฑค์วามตอ้งการดา้นขอ้มลู เช่น
Data Format, Data Rules ต่างๆ เป็น
ตน้
ตวัอยา่ง use case ทีจ่ะไดร้บัประโยชน์
คอื มกีารตรวจสอบหรอืยนืยนัตวัตน
ก่อนทีจ่ะอนุญาตใหม้กีารเขา้ถงึหน้าจอ
ในการคยีข์อ้มลู เป็นตน้

1.1.2 กรณีทีชุ่ดขอ้มลูนัน้มาจากภายนอกกรมฯ เป็นการรบัขอ้มลูจาก
หน่วยงานอื่นๆ มาจดัเกบ็ในภายหลงั

นโยบาย เช่น นโยบายและแนวปฏบิตัิ
ดา้นการเชื่อมโยงการแลกเปลีย่นขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงาน

การแลกเปลีย่นเชื่อมโยงขอ้มลู เป็นไป
ตามเทคโนโลยแีละมาตรฐานทางเทคนิค



21

2. การจัดเก็บข้อมูล
ล าดบัขัน้ตอน รายละเอยีดการวเิคราะห์ เครือ่งมอืส าหรบัธรรมาภบิาล ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากธรรมาภบิาล

ขอ้มลู

2.1 ส ารวจสภาพแวดลอ้มในการจดัเกบ็ขอ้มลูวา่ ไดด้ าเนินการตาม
สถาปัตยกรรมขอ้มลู (Data Architecture) อยา่งไร พรอ้มทัง้
รายละเอยีดอื่นๆ ซึง่แยกเป็น 2 ประเดน็ ประกอบดว้ย
Functional และ Non-Functional

Data Model เช่น Relational Model -

ER-Diagram, Non Relational 

Model - Data Lake

มกีารด าเนินงานดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูที่
เป็นไปสถาปัตยกรรมขอ้มลู ยงัคงไวซ้ึง่
คุณภาพ และสอดคลอ้งกบัการรกัษา
ความปลอดภยัและรกัษาความเป็นสว่น
บุคคลของขอ้มลู

2.1.1 Functional

- สถาปัตยกรรมขอ้มลู (Data Architecture)

- การจดัการ Metadata

- การรกัษาคุณภาพขอ้มลู

มาตรฐาน
- ขอ้ตกลงดา้นคุณภาพขอ้มลูของ

กรมโรงงานฯ เช่น หากมกีาร
จดัเกบ็ขอ้มลูเรือ่งของวนัที่ ควร
เป็นค่าทีม่คีวามถูกตอ้ง และ
เป็นไปได้ รวมถงึมมีาตรฐาน
เดยีวกนั พ.ศ./ค.ศ.

- Metadata Standard (ISO/IEC 

11179)

- Data Classification Standard

- มาตรฐานและหลกัเกณฑก์าร
พสิจูน์และยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั

2.1.2 Non-Functional

- การจดัชัน้ความลบัของขอ้มลู (Data Classification)

นโยบาย เช่น นโยบายทัว่ไปดา้นการ
รกัษาความปลอดภยัและรกัษาความเป็น
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3. การใช้ข้อมูล
ล าดบัขัน้ตอน รายละเอยีดการวเิคราะห์ เครือ่งมอืส าหรบัธรรมาภบิาล ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากธรรมาภบิาล

ขอ้มลู

3.1 ส ารวจดวู่า กรมฯ ไดม้กีารน าขอ้มลูทีเ่กบ็ไวแ้ลว้ มา
ประมวลผลอยา่งไร ซึง่พจิารณาได้ 2 ลกัษณะ (1) 

Functional และ (2) Non-Functional นอกจากน้ี
ยงัส ารวจดดูว้ยวา่ ผูใ้ชข้อ้มลู (Data Users) และมี
สทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูอยา่งไร

กฎหมาย เช่น
- พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูฯ
- พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการฯ
- พระราชกฤษฎกีาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ในการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั พ.ศ. 

2549

- อื่นๆ

มกีารด าเนินงานดา้นการประมวลขอ้มลูที่
เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตาม
สญัญาอนุญาตและขอ้ตกลงระหว่าง
หน่วยงาน

3.1.1 กรณี Functional เช่น การถ่ายโอนขอ้มลู การ
เปลีย่นรปูแบบการจดัเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู
การจดัท ารายงาน รวมถงึการประมวลผลขอ้มลูใดๆ
เพือ่น าขอ้มลูเหล่านัน้มาใช้ งานใหเ้กดิประโยชน์
ตามวตัถุประสงค์

นโยบาย เช่น
- นโยบายทัว่ไปดา้นการรกัษาความปลอดภยัและ

รกัษาความเป็นสว่นบคุคลของขอ้มลู
- นโยบายขอ้มลูดา้นการรกัษาคุณภาพ การ

ตรวจวดัคุณภาพ และการวเิคราะหค์ุณภาพ
ขอ้มลู

มาตรฐาน เช่น
- ขอ้ตกลงดา้นคุณภาพขอ้มลูของกรมโรงงานฯ
- มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารพสิจูน์และยนืยนั

ตวัตนทางดจิทิลั

ผูใ้ชข้อ้มลู (Data Users) น าขอ้มลูไปใช้
ในงานดว้ยความสอดคลอ้งกบันโยบาย
มาตรฐาน และกฎเกณฑค์วามตอ้งการ
ดา้นขอ้มลู

ผลลพัธจ์ากการประมวลขอ้มลู เป็น
สารสนเทศทีม่คีุณภาพ สามารถน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจ และการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิไดอ้ยา่งแทจ้รงิ
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4. การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

● การเปิดเผยข้อมูลมีการจัดล าดับความอ่อนไหวของข้อมูลที่เปิดเผย รวมถึงจัดท าประเภทข้อมูลที่ใคร

สามารถเข้าถึงได้บ้าง

● น ากระบวนการปัจจุบันมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแผนงานที่จะใช้ใน
● การเปิดเผยข้อมูลทั้งในส่วนงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล และก ากับการใช้ข้อมูล 
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Tableau การเผยแพร่ข้อมูลประเภทDashboard ผ่านระบบ http://api.diw.go.th/public/index.jsp?ms=1586007363257

ข้อมูลท่ัวไป

·     ข้อมูลโรงงาน

o   A0101 ข้อมูลการประกอบกิจการใหม่

o   A0102 ข้อมูลการขยายกิจการ

o   A0103 ข้อมูลการประกอบและขยายกิจการ

o   A0106 ข้อมูลการเลิกกิจการ

o   A0104 แนวโน้มการจดทะเบียนโรงงาน

API DIW API

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล

http://api.diw.go.th/public/index.jsp?ms=1586007363257
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การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)

การก ากับดูแลการเข้าถึงข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไปเช่นควรมีการจัดเก็บ

ข้อมูลที่เข้าไปใช้งานเพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมความสนใจ

ของการเข้าใช้ ทั้งส่วนท่ีเป็น API และ รายงาน/Dashboard รวมถึงกระบวนการในการ

เปลี่ยนแปลงและ การเปิดเผยข้อมูล กับหน่วยงานอื่น
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5. การจัดเก็บถาวร
ล าดบัขัน้ตอน รายละเอยีดการวเิคราะห์ เครือ่งมอืส าหรบัธรรมาภบิาล ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากธรรมาภบิาล

ขอ้มลู

5. ส ารวจขอ้มลูทีม่ชี่วงอายเุกนิช่วงใชง้าน หรอืไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ และ
ควรไดร้บัการท าส าเนาส าหรบัการเกบ็รกัษา โดยทีข่อ้มลูนัน้ไมม่ี
การลบ ปรบัปรงุ หรอื แกไ้ขอกี และสามารถน ากลบัไปใชง้านได้
ใหมเ่มือ่ตอ้งการ

1.กฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร
ของทางราชการฯ

2.นโยบายการจดัเกบ็ถาวร

3.มาตรฐานการจดัเกบ็ถาวร เช่น Data

Compression ในแบบต่างๆ

มกีารด าเนินงานดา้นการจดัเกบ็ถาวรที่
เป็นไปตามกฎหมาย
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6.การท าลาย
ล าดบัขัน้ตอน รายละเอยีดการวเิคราะห์ เครือ่งมอืส าหรบัธรรมาภบิาล ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากธรรมาภบิาล

ขอ้มลู

6.1 ตรวจสอบว่าชุดขอ้มลูนัน้ มแีหล่งก าเนิด (Source) จากภายใน
กรมฯ หรอืจากภายนอกกรมฯ

กฎหมาย เช่น
- พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูฯ
- พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของทาง

ราชการฯ
- อื่นๆ

มกีารด าเนินงานดา้นการสรา้งขอ้มลูที่
เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตาม
สญัญาอนุญาตและขอ้ตกลงระหว่าง
หน่วยงาน

6.1.1 กรณีทีชุ่ดขอ้มลูนัน้มาจากภายในกรมฯ ตอ้งพจิารณาต่อไปวา่
เป็นการน าเขา้ขอ้มลูดว้ยบุคคล หรอืดว้ยเครือ่งจกัรอตัโนมตัิ ซึง่
ตามหลกัธรรมาภบิาล จะเรยีกบุคคล/สิง่เหลา่น้ีว่าเป็น Data 

Creators นอกจากน้ีตอ้งพจิารณาสิง่เหล่าน้ีรวมดว้ย เช่น
- ระดบัสทิธิท์ีแ่ตกต่างกนัของ Data Creators

- ระดบัชัน้ความลบัของขอ้มลู (Data Classification)

- ความสอดคลอ้งระหว่างระดบัสทิธิฯ์ และระดบัชัน้ฯ

นโยบาย เช่น นโยบายทัว่ไปดา้นการ
รกัษาความปลอดภยัและรกัษาความเป็น
สว่นบุคคลของขอ้มลู

มาตรฐาน เช่น
- Metadata Standard (ISO/IEC 

11179)

- Data Standard

- Data Classification Standard

ผูส้รา้งขอ้มลู (Data Creator) บนัทกึ
แกไ้ข ปรบัปรงุ หรอืลบขอ้มลูให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐาน และ
กฎเกณฑค์วามตอ้งการดา้นขอ้มลู เช่น
Data Format, Data Rules ต่างๆ เป็น
ตน้

6.1.2 กรณีทีชุ่ดขอ้มลูนัน้มาจากภายนอกกรมฯ เป็นการรบัขอ้มลูจาก
หน่วยงานอื่นๆ มาจดัเกบ็ในภายหลงั

นโยบาย เช่น นโยบายและแนวปฏบิตัิ
ดา้นการเชื่อมโยงการแลกเปลีย่นขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงาน

มาตรฐานทางเทคนิค เช่น การเขา้รหสั

การแลกเปลีย่นเชื่อมโยงขอ้มลู เป็นไป
ตามเทคโนโลยแีละมาตรฐานทางเทคนิค



บทบาทหน้าที่ของการทีมบริกรข้อมูล 
(Data Steward Team)
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บริกรข้อมูล

1. บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) คือ บุคคลที่ท าหน้าท่ีรับผิดชอบใน

การนิยามความต้องการด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยซึ่งอาจจะได้รับมาจากผู้ใช้

ข้อมูล (Data Users)

2. บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ให้การ

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ 

3. บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) คือ บุคคลที่ทาหน้าที่ดาเนิน

การในเรื่องคุณภาพข้อมูล
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บทบาทหน้าที่ของบริกรข้อมูล

1. ร่าง Data Policy และน าเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภบิาลข้อมูล

2. จัดท า Template ในการตรวจสอบ วัดผล และรายงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 

3. จัดท าค าอธิบายชุดค าสั่งข้อมูลที่คัดเลือกให้ถูกต้องและครบถ้วน

4. ท าหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการปฎิบตัิงานด้านข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบาย 

5. ท ารายงานผลการตรวจสอบให้ณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
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ตัวอย่าง Data Governance Policy



ระเบียบวาระที่ 4 การจัดท าธรรมาภบิาลข้อมูลของ กรอ. 
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เรื่องที่จะขอมติจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล

1. มอบหมายให้มีทีมบริกรข้อมลู
2. มอบหมายใหท้ีมบริกรข้อมลูไปจัดท า Data Policy ตามกรอบที่ได้น าเสนอ
3. มอบหมายใหท้ีมบริกรข้อมลูไปจัดท า Template ในการตรวจสอบ วัดผล และรายงาน
4. คัดเลือกตัวอย่างชุดข้อมูล 3 ชุด 
5. มอบหมายให้มีทีมประสานงานเพื่อจัดท าข้อมูลชุดตัวอย่างแต่ละชุด
6. มอบหมายให้ทีมประสานงานฯ น า Template ไปจัดท าข้อมูล 3 ชุดข้อมูล
7. มอบหมายใหท้ีมบริกรข้อมลูไปท าการตรวจสอบ วัดผล และรายงานความสอดคล้องกับ Data Policy

ของข้อมูล 3 ชุดข้อมูล
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เรื่องที่จะขอมติจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล

1. มอบหมายให้มทีีมบริกรข้อมูล : คัดเลือกจาก 2 แนวทาง คือ

(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบเช่ือมโยงเอกสารราชการกับฐานข้อมูล

ประชาชนและบริการภาครัฐ (Population Information Linkage Center) 

(2) ฝ่ายเลขาคณะกรรมการธรรมภิบาลข้อมูล 

2. มอบหมายให้ทีมบริกรข้อมูลไปจัดท า Data Policy ตามกรอบที่ไดน้ าเสนอ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ........19 มิถุนายน 2563................

3. มอบหมายให้ทีมบริกรข้อมูลไปจัดท า Template ในการตรวจสอบ วัดผล และรายงาน

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ..........12 พฤษภาคม 2563..............................
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ชุดข้อมูลที่ถูกคัดเลือกในเบื้องต้น 

1. ชุดข้อมูลการอนุญาตโรงงาน (ร.ง.4) 

2. ฃุดข้อมูลการก ากับดูแลโรงงาน

3. ข้อมูลการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

4. ชุดข้อมูลการอนุญาตวัตถุอันตราย (ใบอนุญาต + การแจ้ง วอ.อก.6)

5. ชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียบุคลากรเฉพาะ (สิ่งแวดล้อม วัตถุอันตราย ผู้ตรวจสอบหม้อไอน้ า)

6. ชุดข้อมูลความปลอดภัย (หม้อไอน้ า/ก๊าช/สารเคม)ี

7. ชุดข้อมูลการบริหารจัดการกาก (สก.1/2/3 manifest gps)

8. ชุดข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม (รว.1-3, PRTR, ห้อง Lab)

9. ชุดข้อมูลบริหารจัดการภายใน (รายงานร้องเรียน/DPIS/รายงานตัวชี้วัด/EMENSCR)

10. ชุดข้อมูลงบประมาณ/การเงิน/สวัสดิการ



36

เรื่องที่จะขอมติจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
5. มอบหมายให้มีทีมประสานงานเพือ่จัดท าขอ้มูลชดุตัวอย่างแต่ละชดุ (หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับชุดข้อมูลที่ถูกเลือกจากข้อ 1) 

- ชุดข้อมูลที่ 1 ได้แก่ ............................................................................................

- ชุดข้อมูลที่ 2 ได้แก่ ............................................................................................

- ชุดข้อมูลที่ 3 ได้แก่ ............................................................................................

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ..........30 เมษายน 2563........

6. มอบหมายให้ทีมประสานงานฯ น า Template ไปจัดท าข้อมูล 3 ชุดข้อมูล

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ...........1  มิถุนายน  2563..........
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เรื่องที่จะขอมติจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล

7. มอบหมายให้ทีมบริกรข้อมูลไปท าการตรวจสอบ วัดผล และรายงานความสอดคล้องกับ Data Policy

ของข้อมูล 3 ชุดข้อมูล

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ...........19  มิถุนายน 2563....................



ระเบียบวาระที่   5 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี
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จบ
(ขอบคุณครับ)
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