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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2564 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
091164 
 
เรื่อง : การเข้าร่วมเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1) ให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทย 
2) ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทย ตามข้อ 1. 
3) ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารของเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดท าความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา 

(Reference Paper) ตามข้อ 2. ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระส าคัญ  
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 

4) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมประกาศหรือออกแถลงการณ์  
เปิดการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา และร่วมให้ความเห็นชอบเอกสารขอบเขตสาระที่เจรจา 
ในการจัดท าความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา (Reference Paper) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน -แคนาดา ของไทย มีสาระส าคัญเป็นการวางแนวทาง 

การเจรจาของไทยส าหรับจัดท าความตกลงการคา้เสรี อาเซียน-แคนาดา เพื่อขยายโอกาสการการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์
ของทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อเจรจาให้ได้ประโยชน์ในภาพรวมสูงสุดกับประเทศ โดยค านึงถึงความพร้อม  
ระดับการพัฒนา และภูมิคุ้มกันของประเทศ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่  
การค้าสินค้า มาตรการปกป้องและเยียวยาทางการค้า กฎว่าด้วยถิ่นก าหนเดสินค้าพิธีการศุลกากรและการอ านวย  
ความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การค้าบริหาร การลงทุน 
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายแข่งขันทางการค้า วิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ความร่วมมือด้านเทคนิคและด้านเศรษฐกิจ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ด้านกฎระเบียบ แรงงาน สิ่งแวดล้อม ความโปร่งใส การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ กลไกการจัดการเชิงสถาบัน 
รัฐวิสาหกิจ และเรื่องอื่นๆ 

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

เพื่อให้ไทยสามารถร่วมประกาศเริ่มการเจรจาจัดท าความตกลง
การค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ในการประชุมที่จะจัดขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ร่างเอกสารขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดท าความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา (Reference Paper) 
เป็นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาเซียนและแคนาดาถึงขอบเขตประเด็นที่จะเจรจาภายใต้ความตกลง
การค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ประกอบด้วยหลักการทั่วไป วัตถุประสงค์จองการเจรจาตลอดจนประเด็นที่จะหารือกัน 
ในการเจรจาหัวข้อส าคัญอย่างกว้าง ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การค้าสินค้ามาตรการป้องกันและเยียวยาทางการค้า  
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและอ านวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 
ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน สิ่งแวดล้อม พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายแข่งขัยทางการค้า วิสาหกิจขนาดกลาง  
ขนาดย่อม และรายย่อย ความร่วมมือด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ความโปร่งใส การระงับข้อพิพาท
ระหว่างรัฐ กลไกการจัดการเชิงสถาบันวัฒนธรรม และเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ มิได้เป็นการผูกมัดผลการเจรจาที่จะเกิดขึ้น 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดท าความตกลงการค้า เสรี อาเซียน-แคนาดา 
(Reference Paper) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง
พาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการเรื่องข้างต้นโดยค านึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทุกภาคส่วนประเมินผลได้
และผลเสียอย่างรอบคอบ และเตรียมมาตรการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ หากมีการเจรจาในประเด็น
อ่อนไหวต่างๆ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมและพันธุ์พืช ให้กระทรวงพาณิชย์ยึดท่าทีตามกรอบ 
การเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทยท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในครั้งนี้อย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2564 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
091164 
 
เรื่อง : การก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างท่ีเกี่ยวกับการเงินส าหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจด าเนินการเองได้ 

ตามาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินส าหรับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจด าเนินการเองได้ ตามาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โรคโควิด 19) และให้มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงแรงงาน ขอเสนอเรื่องการก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินส าหรับรัฐวิสาหกิจ  

แต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจด าเนินการเองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
พ.ศ. 2543 กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
โดยเรื่องนี้ เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรีพิจารณา พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (1) รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ท้ังนี้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับการบริหารราชการกระทรวง
แรงงานได้เห็นชอบให้น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว 

2. รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มีจ านวน 58 แห่งมีพนักงาน  
และลูกจ้างประมาณ 261,464 คน มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ยังไม่ทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการ จึงมีความจ าเป็น 
ต้องได้รับการฉีดวัคซีน อย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมถึงในปีต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รง./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจที่ท าหน้าที่ให้บริการ
แก่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึง
ในปีต่อไป เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และเพื่อลดจ านวน
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต รวมทั้งท าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถแก้ไขปัญหาและยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้โดยเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเพื่อให้การจัดสรรให้พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในส่วนที่มีความจ าเป็นต้องให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่าง
ครอบคลุมและรวดเร็ว เหมาะสม ทั่วถึงให้มากที่สุด เพื่อลดจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต รวมทั้งให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่  
ในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและยุติการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  
ได้โดยเร็ว อันจะเป็นผลให้สามารถด าเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ 

3. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่องการเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID–19) จึงเห็นชอบให้ก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินส าหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจด าเนินการเองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
โดยก าหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  
จากกรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจในการให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่พนักงานและลูกจ้างของ
รัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่องบประมาณ 
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน ส าหรับ

รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจด าเนินการเองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่ท าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงในปีต่อไป 
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และเพื่อลดจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต รวมทั้งท าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้โดยเร็ว อันจะเป็นผลให้สามารถด าเนินการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ และท าให้รัฐวิสาหกิจ มีความพร้อมในการจัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จากกรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจในการให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข 
เพื่อให้บริการแก่พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
รัฐวิสาหกิจ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่องบประมาณ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงาน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2564 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
091164 
 
เรื่อง : ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปี 2564/65 รอบท่ี 1 ในส่วนท่ีเหลือ จ านวน 76,080.95 ล้านบาท จ าแนกเป็น วงเงินจ่ายชดเชยให้เกษตรกรจ านวน 
74,569.31 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย ธ.ก.ส. จ านวน 1,511.64 ล้านบาท ท้ังนี้ เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาจัดหาแหล่งเงินและจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปี 2564/65 โดยด่วนท่ีสุดต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออก

ประกาศเรื่อง การก าหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปี 2564/65 รอบท่ี 1 แล้วจ านวน 4 งวด ประมาณการวงเงินจ่ายชดเชยให้เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 18,995.23 ล้านบาท ดังนี้ 

งวดที ่
(เก็บเกี่ยว) 

จ านวนเกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ประมาณการวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ประมาณการสะสม 
(ล้านบาท) 

1 
(ก่อน 15 ต.ค. 64) 

492,571 10,922.70 10,922.70 

2 
(15 - 21 ต.ค. 64) 

125,514 1,672.44 12,595.14 

3 
(22 - 28 ต.ค. 64) 

93,350 1,275.57 13,870..70 

4 
(29 ต.ค. – 4 พ.ย. 64) 

328,860 5,124.52 18,995.23 

รวม 1,040,295 18,995.23  

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

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพ 
อยู่ได้ รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบาย 
ของรัฐบาลที่แถลงต่อรับสภา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทั้งนี้ จากวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวงเงินชดเชย 12,962.99 
ล้านบาท ธ.ก.ส. สามารถจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรได ้2 งวด ประมาณการงบประมาณ 12,595.14 ล้านบาท คงเหลือ
ตามกรอบวงเงิน 367.85 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับการจ่ายเงินชดเชยอีก 31 งวด ส าหรับงวดที่ 3 ถึง งวดที่ 33 

2. ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มีการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรแล้วจ านวนทั้งสิ้น 4,560,231 ครัวเรือน (จากเป้าหมาย 4.689 ล้านครัวเรือน) พ้ืนที่เพาะปลูกรวม 
60,856,981 ไร่ (จากเป้าหมาย 61.535) โดยเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต่างๆ ดังน้ี 

ช่วงที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว จ านวนเกษตรกร (ครัวเรือน) พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่ 
ก่อนเดือนพฤศจิกายน 749,335 12,236,959 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 3,719,667 45,957,423 
ตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไป 233,460 2,662,598 
รวม (ไม่นับครัวเรือนซ้ า) 4,560,231 60,856,980 

มติ ครม. : 1. รับทราบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม 
ของกระทรวงพาณิชย์ 

2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม ภายใต้
กรอบวงเงินจ านวน 76.080.95 ล้านบาท โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็น
ของส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

3. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2564 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
091164 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
สารัตถะ : กปช. เสนอ ครม. รับทราบสรุปรายงานผลการด าเนินงานของ กปช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐรับข้อเสนอของประชาชนไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ได้เสนอเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของ กปช. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีสาระส าคัญกล่าวถึงผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ
อนุกรรมการฯ ภายใต้ กปช. ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสาร
ที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวกและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไทยและชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาท่ี 3 บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์สร้างการรู้เท่า
ทันและการมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 4 ยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ของประเทศในยุคดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาท้ัง 4 แนวทาง ภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินงานในแนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีประเด็นเรื่องสื่อสารที่ส าคัญ  
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเรื่องรับมือภัยแล้งและอุทกภัย 
โดยมีผลการประเมินการรับรู้เรื่องพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนของประชาชนทั่วไป ร้อยละ 82.92  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กปช./กษ. (กกส.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสื่อสารมวลชนของ
ประเทศน าไปใช้เป็นแนวทางหลักในการด าเนินงานระดับหน่วยงาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และผลการประเมินการรับรู้เรื่องรับมือภัยแล้งและอุทกภัยของประชาชนทั่วไป ร้อยละ 93.80 และประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงประสบภัยแล้งและอุทกภัย ร้อยละ 97.55 

ความเห็นของ กษ. 
1. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เนื่องจากเป็นผลการด าเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2563 
– 2564 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

2. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมด าเนินการในแนวทางการพัฒนาที่ 1 
สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4  
โดยมีประเด็นเรื่องสื่อสารที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
และเรื่องรับมือภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ก าหนด 

3. จากรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) พบว่ามีการประเมินผล 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์  
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะใช้แนวทางประชาสัมพันธ์เป็นกลไกสร้าง  
ความรับรู้ และความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศต่อไป 

4. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอให้มอบหมายหน่วยงานภาครัฐรับข้อเสนอของ
ประชาชนไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ 
 


