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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050563 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติ

และประเมินผลงานของข้าราชการดังกล่าวตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 
แล้วเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาจึงอาจด าเนินการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ขอให้พิจารณาประเมินได้ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 
12 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ส านักงาน ก.พ. ได้รับค าขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบการขอประเมินครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เรื่องนี้จัดเป็น  
การด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้
ส านักงานองคมนตรีน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050563 
 
เรื่อง : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) 
 
สารัตถะ : ดศ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(Government Data Center and Cloud Services : GDCC) ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อเนื่อง 3 ปี 
พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นวงเงิน 3,954.577 ล้านบาท และจากงบประมาณกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 เป็นวงเงิน 797.973 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 4,752.550 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ได้เสนอเรื่อง การจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ตามแนวทาง
การด าเนินงานและกรอบงบประมาณต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน พร้อมท้ังให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและความ
พร้อมเป็นผู้ด าเนินการจัดท าคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล 
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีมาตรฐานและปลอดภัย และเพื่อรองรับการใช้งานการวิเคราะห์ 
และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
(Government Big Data Institute : GBDI) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 

(Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะโยกย้ายระบบสารสนเทศที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานในสังกัด  
ขึ้นสู่ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบ Cloud Services ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และประหยัด

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ดศ./กษ. (ศทส.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อยกระดับความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในการใช้งาน 
Open Source และส่งเสริมการใช้งาน Software ที่ถูกกฎหมาย เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นของหน่วยงานภาครัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : 
GDCC) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ในส่วนของงบประมาณเพื่อด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 – 2565 
ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0408.5/1589 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563) โดยให้รับความเห็นของส านัก
งบประมาณและคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หนังสือคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนท่ีสุด ที่ ดศ. 0406/1070 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563) ไปพิจาณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

2. ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความส าคัญกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในเชิงการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะต่อไป ทั้งนี้ ให้กะทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
และส านักงานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ต้องใช้ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งจัดท าค าขอใช้งานส่งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วนเพื่อให้สามารถ
เชื่อมต่อหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบคลาวด์กลางภาครัฐได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050563 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 
โดยหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ขอให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. พณ. รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สหพันธรัฐมาเลเซีย ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคประจ าปี 2563 

ได้ยกร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด – 19 โดยเนื้อหาเน้นการ 
ที่สถานการณ์โควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญ เอเปคจึงหวังที่จะ
แสดงเจตจ านงร่วมกันในการตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
ที่ส าคัญที่จะช่วยฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 

2. กระทรวงพาณิชย์ได้สอบถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยต่อร่างแถลงการณ์ฯ และแจ้ง
มาเลเซียเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะของไทยแล้ว 

3. ล่าสุดเมื่อวันที่  29 เมษายน 2563 สหพันธรัฐมาเลเซียได้เวียนร่างแถลงการณ์ฯ ฉบับปรับปรุงจาก  
การประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกเอเปคให้ประเทศต่างๆ พิจารณาอีกครั้ง โดยตั้งเป้าให้เอเปคร่วมรับรองร่าง
แถลงการณ์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ประสานส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สอบถามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างแถลงการณ์ที่ปรับปรุงใหม่แล้ว ซึ่งไม่มีหน่วยงานแจ้งคัดค้านหรือขัดข้อง 

4. กระทรวงพาณิชย์ประสานขอให้กระทรวงการต่างประเทศในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทยแจ้งมาเลเซียว่า  
ไทยจะต้องด าเนินกระบวนการภายในเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการรับรองร่างแถลงการณ์ฯ 

5. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด - 19 มีสาระส าคัญ ดังนี้  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองซึ่งเกี่ยวข้อง 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 โดยไม่มีถ้อยค า
หรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



5 

 

1.) ตระหนักถึงความส าคัญของการคงไว้ซึ่งการเปิดตลาดและท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านการค้า  
และการลงทุนเสรี เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส คาดการณ์ได้ และมีเสถียรภาพ 2) สนับสนุนการอ านวยความสะดวก
การเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ โดยเฉพาะยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าเกษตร สินค้าอาหาร หรืออุปกรณ์  
ที่จ าเป็น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด และไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก โดยยังคงความเช่ือมโยง
ทางการค้า และแสวงหาแนวทางในการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางสาธารณสุขและนักธุรกิจ 
ที่มีความส าคัญโดยไมล่ดทอนความพยายามในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 3)ตระหนักถึงการใช้
มาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด - 19 และมาตรการเหล่านี้จะต้องเป็นมาตรการ
ช่ัวคราว เฉพาะเจาะจง และเหมาะสม โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าโดยไม่จ าเป็น รวมถึงตระหนักถึงความจ าเป็น  
ในการแจ้งมาตรการเหล่านี้ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์องค์การการค้าโลก 4) สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข  
อย่างยั่งยืน ยืดหยุ่นและมั่นคง และการใช้นโยบายช่วยเหลือส าหรับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด - 19 ให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการจ้างงานอีกครั้ง  
5) สนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจเอเปคด าเนินมาตรการอ านวยความสะดวกเพื่อเร่งฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคจัดท าแนวทางความร่วมมือเพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่รับมือโรคติดเชื้อ
โควิด - 19 และผลกระทบเพื่อน าไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีของเอเปค โดยค านึงถึงค าแนะน าจากสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค 
6) ตระหนักถึงความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชนและภาควิชาการ เพื่อรับมือกับการแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างสร้างสรรค์มีนวัตกรรม และทันท่วงที 7) ให้ความส าคัญกับการเช่ือมโยงในภูมิภาค  
โดยสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานโลกให้มีความยืดหยุ่น และไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
8) ตระหนักถึงความส าคัญเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีผ่านการใช้ประโยชน์จากแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบอัจฉริยะ 
ซึ่งจะช่วยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ  
ในวงกว้างจากการแพร่ระบาดในอนาคต 9) ส่งเสริมให้เอเปคมีวาระด้านดิจิทัล รวมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการค้า
บริการที่เกี่ยวเนื่อง โดยใช้มุมมองใหม่ และเครื่องมือเชิงนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่สิ่งใหม่ร่วมกัน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์รัฐมนตรี
การค้าเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด – 19 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 


