
Data Analytics Enabler

Ministry of Digital Economy and Society



Service 
Integration

EMENSCR

E-budgeting

GFMISPADME

E-Plan

DPIS

E-SAR
E-LAAS



Government Data Services
การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ



Missions

• Encourage data analytics within an organization
• better decision-making

• More efficient operation

• To promote data exchange standards among internal divisions 
and external agencies

• Encourage the provisioning of open data



Government Data Services
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Smart and Open 
Government

Infrastructure

Law and Regulations 

• National Data Center, Cloud, Big 
Data Platforms, and standards

• HR Development (Data Analysts 
Data Scientists, Data Engineers)

Data Governance
• Data accuracy, consistency, 

completeness, freshness
• Data Security
• Data availability 

Common Services 
• ID verification
• Access control
• Data Linkage
• Transaction logging
• Digital Signature
• Service status tracking

Data Catalog and Directory Services
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Law and Regulations 
• Legal alignment
• Data protection
• Cyber security
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Smart and Open Government
• Citizen services
• Ease of doing business
• Efficient Government

HR Development



Data center Install Hypervisor
Software

Storage or Compute

Service 
Provisioning

ดาต้าเซนเตอร์และการท าระบบ
คลาวด์



Data center

Traditional IT 
Infrastructure

Public Cloud

ความคล่องตัวของการใช้ระบบคลาวด์



A CLOUD APPROACH 

• Converged infrastructure : 
Implementing pools of 
computers, storage and 
networking resources that 
can be 
• Shared by multiple 

applications 
• Managed in a collective 

manner using policy-
driven processes.

Services and assets tied 

together in complex 

vertical stacks

Service components are 

abstracted and sourced 

from dynamic resource 

pools.  



Total Cost of Ownership 

https://www.peoplehr.com/blog/index.php/2015/06/12/saas-vs-on-premise-hr-systems-pros-cons-hidden-costs/

Could be 77% less than 

on-Premise
Source: Yankee Group DecisionNote
Technology Analysis



ประโยชน์ของการใช้ระบบคลาวด์
• Anytime-Anywhere access

• Pay Per Use

• Extend or reduce capacity 
rapidly

• No hardware dependency

• Cloud is
• A place to store data securely

• A mechanism for  data to be 
access efficiently

• A facility to compute and 
analyze those data effectively



Personally identifiable information (ข้อมูลส่วนบุคคล)
Sensitive data (ข้อมูลอ่อนไหว)

ผู้ให้บริการเป็นองค์กรท่ีรัฐบาล
สามารถก ากับดูแลได้ 

ผู้ให้บริการเป็นองค์กรใดก็ได้ 
Public Data (ข้อมูลเปิด)

ประเภทของข้อมูลภาครัฐ

National Security Data 
(ข้อมูลความมั่นคง)

ผู้ให้บริการมีมาตรฐาน
เร่ืองความปลอดภัยสูงมาก



Agency datacenter
May use combination of cloud computing n

Government Datacenter and cloud Services

หน่วยงานจัดการเอง

การบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

หน่วยงานฝากให้ส่วนกลางจัดการให้



จ านวนหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเรื่องดาต้าเซนเตอร/์คลาวด์ภาครัฐ



Agency 
Cloud A

GDCC

Ministry 
1

Ministry 
20

20 Ministry clouds
(Self provisioning or
Outsource)

Government data center and cloud services
Provisioning by DE Ministry  

Estimated to have 
85+ agency datacenters

10+ agency clouds (self 
provisioning or 
Outsource)
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ระดบักระทรวง

ระดบักรม
หรือเทียบเท่า

Metadata storage and data service facility and services

Data Catalog, Data Linkage, and 
Data Exchange Services 

Linkage
Centers

Agency datacenter X

การออกแบบดาต้าเซนเตอร์และคลาวด์ภาครัฐ (Architecture design)



Human Resource 
Development



Government Training Sandbox
• Training ICT Platform and Tools (can be provided by CAT and GBDi)

• Data 
• Public data from the Internet (active learning sessions)

• Respective agencies provide real data and real project ideas (project-
based phase)

• Trainers from the university network and GBDi

• Learners from government agencies



กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลกลุ่มผู้สร้างและพัฒนาระบบ กลุ่มผู้วิเคราะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล 



Problem Analysis

Exploratory  Data 

Analysis

Predictive Analytic

Implementation & 

Deployment

Project Inception

Visualization 

Dashboard

Data Scientists และคณะท างาน Big Data ของแต่ละกลุ่มงาน ร่วมก าหนด
โจทย์ที่เหมาะสมและต้ังโครงการพัฒนาและทดสอบโมเดลคณิตศาสตร์น าร่องที่
เหมาะสม

ทีม Data Scientists ส ารวจข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตามโจทย์น าร่องที่ก าหนด
เพื่อประเมินความพร้อมและแปลงจากความต้องการในเชิงปัญหาให้เป็น
ข้อก าหนดในเชิงข้อมูลและระบบ

ส ารวจการกระจายตัวของข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจข้อมูล และหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในข้อมูล ในข้ันตอนนี้ทีมงานจะต้องการตัวอย่างข้อมูลจริง ระบุ
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมและเริ่มเตรียมข้อมูลจริง

ทีมงานน าข้อมูลที่จัดเตรียมในเบื้องต้นมาใช้ในการสร้างแบบจ าลองหรือโมเดล
ทางคณิตศาสตร์เพื่อการท านาย โดยใช้เทคนิคและอัลกอริธึ่มต่างๆ และทดสอบ
ความแม่นย าของโมเดลคณิตศาสตร์

ออกแบบวิธีการแสดงผลโดยเลือกมิติของข้อมูลที่เหมาะสมบน Interactive 
Dashboard เพื้อให้คณะท างานทดลองใช้และสื่อสารกับทีมผู้บริหาร และ ผู้
ปฏิบัติ ให้สามารถน าเอาความเข้าใจดังกล่าวไปแปลงเป็นแผนการพัฒนาต่อยอด

หลังจากผลลัพธ์เป็นที่พอใจแล้ว นักพัฒนาระบบเริ่มพัฒนาโปรแกรมตาม
รูปแบบของโมเดลคณิตศาสตร์ที่วางไว้ และต้ังค่าให้โปรแกรมให้ประมวลผล
โมเดลแบบอัตโนมัติตามความถ่ีที่วางแผนไว้ จากนั้นติดต้ังระบบซอฟท์แวร์เพื่อ
การใช้งานจริง

กลุ่มผู้สร้างและ
พัฒนาระบบ 

กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล

กลุ่มผู้วิเคราะห์



Suggested Teaching/Learning Styles

• Lectures with PBL

• Hands-on Workshop

• Project-based

• Discussion and seminar

• Presentation and showcases

For training effectiveness, teaching/learning should be 
Active and targeted adult sector



Exploratory Data Analysis

Evaluate Data 

Quality & Quantity

Select, Clean, and 

Filter Data

Acquire Sample 

Data 
Excel, csv, images, 

etc.

Good
Prepare Tools and 

Platform for Prototyping

yesno

Explore Data 

Distribution

Derive Insight

Check Model 

Feasibility



Data Mining
The Computational process of discovering patterns in large data sets involving methods at the

intersection of statistics, machine learning, and database systems.

Text Analytics
The process of deriving high-quality information from text. High-quality information is typically

derived through the devising of patterns and trends through means such as statistical pattern

learning.

Machine Learning / Deep Learning
The science of getting computers to learn from data without having to be explicitly programmed

by humans. Machine model can teach themselves to grow and change when exposed to new

data.

Big Data Technology
Technology designed to manage and process extremely large data sets that may be analyzed

computationally to reveal patterns, trends, and associations, especially relating to human

behavior and interactions.

PREDICTIVE ANALYTICS



Visualization Dashboard
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Messaging
, 

and Web 
Services

EDW, 

Social Media, 
Weblogs

Machine 

Devices, 

Sensors

Visualization

Predictor Software 

IT Infrastructure

Data Input

Big Data Infrastructure



หลักสูตรตามกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล
• กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการกอง ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้ท างานด้าน

บริการ
✓Basic Data Analysis in Public Management
✓Data Design for Executives

• กลุ่มผู้วิเคราะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล ได้แก่ Data Scientist, Data Analyst, Data Visualizer
✓Basic Data Science
✓Intermediate Data Science
✓Advanced Data Science

• กลุ่มผู้สร้างและพัฒนาระบบ ได้แก่ Data Engineer, Data Architecture, Business Analyst, Project 
Manager, Corporate Security, IT Operator
✓Basic Data Engineering
✓Intermediate Data Engineering
✓Advance Data Engineering



Micro-credential for Learners

Create Interactive visualization 

Explore data distribution 

Understand basic statistics

Program in Python

Write short reports 

Understand consumer behaviors

Each learners collect micro-credentials (Learning outcomes)

A set of learning outcomes = a certificate
A set of certificates may be equal to a master degree



Univ. A

Univ.  B

Univ. C

กพ
กระทรวง DE
(โดย GBDi)

สพร Univ. X

Training Network 

สคช

DE
• Professional standard framework (สดช)
• Training Coordination and Conduct 

Training (GBDi)
• Training competency assessment (สดช)
DGA
• E-Learning Platform for DS
• Conduct Training
กพ
• การเลือกคนท่ีจะเข้ากระบวนการการฝึกอบรม
• การสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้าง Data Science skill
• การ Engage หน่วยงานภาครัฐ
Universities
• Select trainers and conduct training





Data 
Governance 

and Data 
Catalog



Data Catalog

for data in your organization

In Big data analytics projects, analysts need to look for 
sources of data.  They need a place where they can see 
the list of available data and tools to gather data.



Data Catalog
Provide data directory services with 

web interfaces that can be searched by

• Sectors (Marketing, Finance, HR, 

Engineering, Customer, etc.)

• Divisions 

• Access license (Open data, personal 

identifiable data, confidential data, critical 

data)

• Data type / data format 



Data Catalog

• Compile metadata from all divisions for 

all critical data services

• Build data Index for multi-dimensional 

search

• Data search, request submission and 

approval mechanisms 

• Track and report on all data exchange 

transactions

To provide data directory services 

Agency B

open
sensitive

Agency A Agency C Agency D

User Interfaces



Data policy

• Ensure data is fit for the purposes of internal and external reporting

• Ensure data is appropriately categorized for storage, retrieval, 
destruction, backup, and access (Appropriate data life cycle)

• Ensure proper management of digital data

Establish the Data Stewardship Team 



Data Team will facilitate …
• ระบุชุดข้อมูลส าคัญ (Critical dataset) ของแต่ละส่วนงาน 

• ออกแบบกระบวนการประเมินคุณภาพและปริมาณของชุดข้อมูลส าคัญที่เหมาะสมกับองค์กร โดย
ระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพอย่างชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

• วางแผนดาเนินการ (Roadmap) การพัฒนาชุดข้อมูลส าคัญให้มีคุณภาพ ภายในระยะเวลา 3-5 ปี 



Emphasize that data format matters



Data Decision Tree

• Used data classification guideline to classify 
data/datasets into classes
• Public data

• Personally identifiable information

• Confidential data

• Critical data to organization

Critical

PII
Confidential

Public

Provided by National Data Council



METADATA

• Create metadata following standard given by Data Council Team 

• Data model includes definition and information about data
• Metadata model

• Data Owner

• Collection methods 

• Purpose of data collection 

• Sources of data

• Data description 

• Types and format



Digital data management policy

Guideline should be provided by Data council

For each data class
• Define procedures to ensure data is accurate, accessible, consistent

• Define procedures to ensure data is fresh all the time

• Define policy on the use and sharing of data
• Terms and Conditions of Data Release
• Protocol for the data handling method
• Role-based access control (RBAC) policy 
• A set of filters to anonymize or de-classify datasets that is confidential but very 

useful

• Define data protection policy 



สรุปกิจกรรมเรื่องข้อมูลภายในองค์กร
• จ าแนกชุดข้อมูลส าคัญตามชั้นความลับและจัดท าดัชนีข้อมูลในมิติต่างๆเพื่อความสะดวกในการสืบค้น 

• สร้างกฎเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิการเข้าถึงข้อมูล โดยระบุประเภทบุคคล ท่ีจะมีสิทธ์ิเข้าดูข้อมูลในแต่ละชั้น
ความลับ และสิทธิในการขอรับข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่านกลไกการถ่ายโอนข้อมูล 

• จัดท าเมทาดาต้า เพื่อให้ส่วนงานต่างๆมีเมทาดาต้าในรูปแบบเดียวกันสามารถรองรับการสืบค้น 
เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในอนาคต 

• พิจารณาสร้างพื้นท่ีส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลแยกต่างหากจากฐานข้อมูลหลัก และแปลงรูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีดังกล่าวให้อยู่ในสกุลไฟล์ท่ีเหมาะสมกับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

• วางนโยบายเพื่อก ากับดูแลวงจรชีวิตและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล และสามารถใช้ได้กับทุกประเภท
ข้อมูล (4 ประเภท) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกระบวนการจัดท าและสุ่มตรวจข้อมูล และกระบวนการใช้
และแลกเปลี่ยนข้อมูล 



The Summary of Data Tool 

• Data quantity and quality evaluation method

• Metadata  template

• Data classification guideline (decision tree)

• Tag tree (for different business domain and keywords)

• Data transfer protocol for each class of data

• Data access control policy for each class of data

• Digital Data Management Policy

• Data Exchange/Supply Agreement 

• Terms and Conditions of Data Release

• Data protection policy and directives

• A set of filters to anonymize or de-classify datasets that is confidential but very useful





Data Exchange Services

• Provisioning of a data exchange platform to enable update and 
sharing of data through automation

• Verifying person identity for each data request (Authentication)

• Controlling access to all data (Authorization)

• Provisioning of data usage reports for both internal and external uses

• Provision a data log to keep track of data access trails

• Commit to data handling method defined by each division 

• Define and commit to data service level agreement (SLA)



For all transfers of information containing 
controlled data, 
1. Establish the identity of the recipients

2. Check whether access license of the recipients and the data matched 
(Authorization, security clearance)

3. Check whether reasonable requests on data are made 
• The nature of the information, its sensitivity and confidentiality

• The size of the data being requested

• The damages or implications any data loss would have on individuals, agencies, or the council

4. Check whether it is a special request where formal approval are needed

5. Ensure transfer/export protocol is followed (API, FTP, removable storage device, 
Email, etc.)

6. Actual transfer/export the data



ส่วนงาน A

Input Forms / BI Reports

หน่วยงาน B หน่วยงาน C

• Metadata
• ข้อมูลหลัก
• Open data

ส าหรับงานวิจัย

Metadata

Centralized Repository

SPSS /R/Visualization Tools

Data Studio (เพื่อการวิเคราะห์เพื่อน าเสนอข้อมูลสถิติเชิงลึก และ
การวิเคราะห์ท านาย)

pu
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Datawarehouse
Data Lake

Data Studio
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กลไกการให้บริการข้อมูล

แหล่งข้อมูล
ภายนอก

(ฟรีและจัดซื้อ)





Analytics Use Cases

Return on campaigns

Stages on customer journey

Customer satisfaction

Effectiveness of campaigns

Customer loyalty

Sale volume

Return tendency

Promotion allocation

Optimal discount

Lead scoring

Usage analytics

Cohort analysis

Sensitivity to incentives

Acquisition rate

Dynamic pricing optimization

Attrition rate

Purchase timing

Campaign response

Repeat purchase

Resource allocation

Resource optimization

Predictive maintenance 



EEC Healthcare
Use Case



แผนระยะสั้น
•น าข้อมูลสุขภาพที่มอียูแ่ล้วในหน่วยงานเช่น สปสช สกส และ สธ ประกอบ

กับข้อมูล EHR ของสถานบริการที่พร้อม มาวิเคราะห์และจัดท าระบบน าร่อง 
เป็น Sandbox ส าหรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลในเบ้ืองต้น 
• ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพ (เริ่มจาก สปสช และ สกส)
• ข้อมูลประวัติคนไข้ (โรงพยาบาลในเขต EEC เท่าท่ีม)ี
• ข้อมูลทรัพยากรของ โรงพยาบาล คลินิก รพสต. อสม. ในเขต EEC

oข้อมูลแพทย์
oจ านวนเตียงห้องนอน (เตียงใน ER ห้อง ICU ฯลฯ )
oเครื่องมือทางการแพทย์

• ข้อมูลประชากรในเขต EEC (ส านักงานสถิติแห่งชาติ)
47



RESOURCE 
ALLOCATION

HEALTH INSURANCE 
CLAIMS

EEC HEALTHCARE

DISEASE RISK 
ANALYTICS

DATA PROFILING 
& VISUALIZATION

Claim Behavior Patient Profiling

Hospital Profiling

Disease 

Progression

EEC Healthcare

Disease Profiling

48

Cost Prediction

Emergency 
System

Facilities and 
Personnel

Unplanned 

Admission
Reimbursement
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ตัวอย่าง Data Catalog



Platform for Citizen 
Social Sentiment 
Analysis
Case study: 
Netpracharat by MDES



Implementation of platform for Digital Survey

Survey Results



Data categories of interest (In Current Survey)

Demographics
e.g. Gender, age, income, 

education level

Performance
e.g. Speed, stability, difficulties

Purpose of usage
e.g. communication, education, 

entertainment

Training & Education
e.g. Classes on internet from 

government

Future paid service plans
e.g. Promotions for paid services









EDUCATION
(STUDENT 
RECRUITMENT 
AND RETENTION)
KMUTT Cases






