ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 1 ตุลาคม 2546

ระเบียบคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
วาดวยการบริหารกองทุนและการควบคุมการใชจายเงินกองทุน
พ.ศ. 2546
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (5) และมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช
พ.ศ. 2542 คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชวาดวยการบริหารกองทุน
และการควบคุมการใชจายเงินกองทุน พ.ศ. 2546”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“การอนุรักษ” หมายความวา การรวบรวม การเก็บรักษาพันธุกรรมพืช การบํารุงรักษาและ
ฟนฟูระบบนิเวศน และใหหมายความรวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรวบรวมการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช การ
บํารุงรักษาและฟนฟูระบบนิเวศ
“การวิจัย” หมายความวา การคนควาโดยการทดลอง สํารวจหรือการศึกษา เพื่อใหไดขอ มูล
ความรู รวมทัง้ การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการตาง ๆ อันจะสามารถนํามาใชเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ
สังคม วิชาการ หรือเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ตอไป
“กองทุน” หมายความวา กองทุนคุมครองพันธุพืช
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหารงานกองทุนคุมครอง พันธุพืช
ระดับภูมภิ าค
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนคุมครองพันธุพืช
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช

ขอ 4. กองทุนคุมครองพันธุพืช จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนทุนใชจายในการชวยเหลือและอุดหนุน
กิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืช
ขอ 5. คณะกรรมการกองทุนประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน
กรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 6. ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินกองทุนตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา 55 ตคณะกรรมการ
(2) กําหนดระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรรขอเงินชวยเหลือหรือขอเงิน
อุดหนุนจากกองทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา 55 ทั้งนี้ตาม
แนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสัคัญที่คณะกรรมการกําหนด
(4) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา 55
(5) ปฎิบัติการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
ขอ 7. ใหคณะกรรมการกองทุนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ขอ 8. นอกจากการพนจากตําแหนง ตามขอ 5 อนุกรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
ไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่อนุกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลอื่นเปน
อนุกรรมการแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของอนุกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งก็ได และ
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูใ นตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลืออยูของผูซึ่งตนแทน

ขอ 9. การประชุมของคณะกรรมการกองทุนตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฎิบัติหนาทีไ่ ดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่กรรมการเปนผูมีสวนไดเสียไมวา โดยตรงหรือโดยออมนเรื่องใดหามมิใหกรรมการผูนั้นเขารวม
ประชุม
ขอ 10 ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประจํา 6 ภาค ๆ ละ 1 คณะ โดยใหมีหนาที่
แนะนํากลั่นกรองโครงการที่มีผูขอใชเงินกองทุน พรอมทั้งเปนผูติดตามประเมินผลโครงการที่ใชเงินกองทุน
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของภูมิภาค นัน้
ขอ 11 ใหนําความในขอ 7 และขอ 8 มาใชบังคับแกวาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ใหนําความในขอ 9 มาใชบังคับแกการประชุมคณะกรรมการโดยอนุโลม
ขอ 12. กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(1) เงินรายไดจากขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา 52
(3) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรบั จากการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(5) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(6) ดอกผล และผลประโยชนอื่นใดทีเ่ กิดจากกองทุน
ขอ 13. การรับเงินตาม ขอ 12 เวน ขอ 12 (3) ใหออกหลักฐานเปนใบเสร็จรับเงินใหแกผู
ชําระเงินทุกครั้ง โดยใชใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ
ขอ 14. ใหกรมวิชาการเกษตรเปดบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี
“บัญชีกองทุนคุมครองพันธุพืช” เพื่อฝากเงินรายไดตาม ขอ 12 ที่ไดรบั ทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค และ
หามมิใหนําเงินไปใชจายกอนสงเขาบัญชีเงินฝาก

ในกรณีที่มีการโอนเงินไปตัง้ จายทางสํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ
อําเภอ ใหเปดบัญชีเงินฝากชือ่ บัญชี “บัญชีกองทุนคุมครองพันธุพืช” ไวที่สํานักงานคลังจังหวัดหรือสํานักงาน
คลังจังหวัด ณ อําเภอ แลวแตกรณี และเมือ่ สิ้นสุดโครงการใหโอนเงินที่เหลือเขาบัญชีเงินรายไดที่สวนกลาง
วิธีการโอนเงินรายไดใหดําเนินการโดยวิธกี ารโอนขายบิล
การนําเงินรายไดฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 15 เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(1) ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่เกีย่ วกับการอนุรักษ การวิจัย และกา
พัฒนาพันธุพชื
(2) ใหองคปกครองสวนทองถิ่นใชเพื่ออุดหนุนการอนุรักษ การวิจยั และพัฒนาพันธุพืชของ
ชุมชน
(3) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
ขอ 16 วงเงินซึ่งจะใหเปนการชวยเหลือและอุดหนุน ตามขอ 15(1) และ (2) ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ขอ 17 โครงการใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนมีมติใหความเห็นชอบและจัดสรรเงินอุดหนุน
แลวใหแจงใหคณะกรรมการทราบ
ขอ 18 ใหประธานคณะกรรมการกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจาย
หรือกอหนี้ผกู พันเงินรายไดตามวงเงินทีไ่ ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
ขอ 19 เมื่อคณะกรรมการกองทุนไดอนุมตั ิเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนแลวใหผูรบั ผิดชอบ
โครงการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไว ณ ธนาคารตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด ชื่อบัญชี …… แลว
แจงเลขบัญชีใหคณะกรรมการกองทุนทราบ เพื่อจะไดโอนจายเงินเขาบัญชีดังกลาวตามแผนการใชเงินที่
ไดรับอนุมัติ
วิธีปฎิบัติเกีย่ วกับการรับเงินและการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการ
ฝากเงินของกองทุน ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

ขอ 20 เมื่อผูขอรับการชวยเหลือหรืออุดหนุนไดเบิกจายเงินจากกองทุนแลว ใหมหี นาที่และ
ความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและโครงการ ตลอดจนให
ความรวมมือในการติดตามและประเมินผลของพนักงานเจาหนาที่
ขอ 21 ในกรณีที่ผูขอรับการชวยเหลือหรืออุดหนุนไมรายงานตามขอ 20 คณะกรรมการ
กองทุนมีอํานาจสั่งระงับการจายเงินงวดถัดไปของโครงการไวชวั่ คราว จนกวาผูข อรับการอุดหนุนได
ดําเนินงานตามปกติ จึงจะพิจารณาจายเงินงวดตอไป
ขอ 22 ในกรณีที่มีความจําเปนตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายการหรือระยะเวลาการ
ดําเนินการในโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนใหผูไดรับการชวยเหลือหรืออุดหนุน
จัดทํารายละเอียดเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาเห็นชอบกอน จึงจะดําเนินการได
ขอ 23 ในกรณีที่การดําเนินงานของโครงการไมเปนไปตามวัตถุประสงค คณะกรรมการ
กองทุนมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
ขอ 24 ใหคณะอนุกรรมการ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน โดยให
จัดสงถึงคณะกรรมการกองทุน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ขอ25 การพัสดุ ใหถือปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ โดยอนุโลม
ขอ 26 การบัญชี ใหปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด
การปดบัญชี ใหกระทําปละครั้งตามปงบประมาณ และใหจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภายใน 90 วันนับแตวนั สิ้นงวดบัญชี เพื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและแสดงความเห็น ซึ่งเมื่อ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลว ใหสงงบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ
เพื่อทราบดวย
ขอ 27 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
โดยเจาหนาทีต่ รวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร แลวรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการกองทุน
ทราบ และสงรายงานผลการตรวจสอบภายในพรอมทั้งผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแตละ
โครงการของคณะอนุกรรมการ ใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ
ดวย

ขอ 28 ใหกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานรับผิดชอบและควบคุมการบริหารเงินกองทุน
คุมครองพันธุพืช
ขอ 29 วิธีปฏิบัติใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม
ขอ 30 ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ 31 ทุก ๆ สินป กระทรวงการคลังอาจเรียกใหกองทุนเงินสงคลังได หากกองทุนมีเงิน
เหลือกเกินความจําเปน
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2546
(นายบรรพต หงษทอง)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

