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มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง การด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

๑. รับทราบผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 

๒.  ให ้หน ่วยงานภาคร ัฐน ามาตรฐานและแนวทางปฏ ิบ ัต ิการออกแบบโครงสร ้างพื ้นฐาน  
ทางด้านสารสนเทศเพื่อการประมวลผลข้อมูล ( Infrastructure Architecture) และกรอบการก ากับดูแลข้อมูล 
(Data Governance Framework) ไปใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้ให้ค าแนะน า ติดตาม และประเมินผล
ต่อไป ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
               ๓. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีคลาวด์กลางภาครัฐ 
(Government Data Center and Cloud services : GDCC) และให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ด าเนินการคลาวด์กลางภาครัฐ ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น ให้ครบถ้วน 
โดยให้รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับประเด็นการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ วงเงิน ๔,๕๕๔.๒ ล้านบาท เพื่อการจัดให้มีคลาวด์กลาง
ภาครัฐว่า การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่เข้าข่ายการด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณใน
อนาคต ซึ่งตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการนั้น จะต้องจัดท าข้อมูลรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณหรือภาระ
ทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื ่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย และข้อสังเกตของ 
ส านักงบประมาณที่เห็นว่า ในการจัดให้มีคลาวด์กลางภาครัฐจะต้องมีการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่มีอยู่ และไม่ซ้ าซ้อนกับการจัดหาคลาวด์ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
               ๔. ให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติในการจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory 
Services) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
               ๕. ในส่วนของการจัดตั ้ง “สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
(Government Big Data Institute : GBD)” เป็นหน่วยงานภายในภายใต้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เพื่อรองรับการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของ
ภาครัฐ นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่เห็นว่า ในการจัดตั้งสถาบันจะต้องด าเนินการภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับข้อสังเกตของส านักงบประมาณที่เห็นว่า การด าเนินการดังกล่าวจะต้อง



-๒- 
 

ไม่กระทบต่อภารกิจของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยค่าใช้จ่ายที ่จะเกิดขึ ้น ให้ใช้จ่ายจากรายได้ของหน่วยงานเป็นหลัก และความเห็นของส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร เห็นควรให้น าภารกิจงานที่
หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการมาเป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นกรณีศึกษาในการฝึกอบรม และก าหนดเป็นเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานของสถาบัน รวมถึงเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วย เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งสถาบันได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-
3.jsp?top_serl=99332375&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=07&meet_date_mm=05&m
eet_date_yyyy=2562&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=07&meet_date_mm2=05&meet_da
te_yyyy2=2562 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99332375&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=07&meet_date_mm=05&meet_date_yyyy=2562&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=07&meet_date_mm2=05&meet_date_yyyy2=2562
https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99332375&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=07&meet_date_mm=05&meet_date_yyyy=2562&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=07&meet_date_mm2=05&meet_date_yyyy2=2562
https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99332375&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=07&meet_date_mm=05&meet_date_yyyy=2562&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=07&meet_date_mm2=05&meet_date_yyyy2=2562
https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99332375&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=07&meet_date_mm=05&meet_date_yyyy=2562&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=07&meet_date_mm2=05&meet_date_yyyy2=2562
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เอกสารท่ีหน่วยงานเสนอคณะรัฐมนตร ี
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หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรีและ
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
























