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รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนคุม้ครองพันธุ์พืช  
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563  (ทุนปีปฏิทิน) 

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (เดอืนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2563) 
 
1. ด้านการเงิน 
 1.1 รายได้ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 

 

เงินรายได้ที่เข้าสู่กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จากการรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รายได้
ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี  และรายได้จาก
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52 ประจำปีบัญชี 2562  

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2563) กองทุนมีรายได้รวม 
เป็นเงิน 325,999.44 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) มีรายละเอียดแสดง
ตามตาราง 

 

ตารางแสดงรายได้กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2563 (ทุนปีปฏิทิน) 
 

 

เดือน/ปี 2563 รายได้ (บาท) 
มกราคม 52,500 

กุมภาพันธ์ 79,337.44 
มีนาคม 50,581 
เมษายน 68,100 

พฤษภาคม 31,300 
มิถุนายน 44,181 
กรกฎาคม - 
สิงหาคม - 
กันยายน - 
ตุลาคม - 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม - 

รวม 325,999.44 
รายได้รวมสะสมจนถึงปี 2562 3,588,981.46 
รายได้รวมสะสมจนถึงปัจจุบัน 3,914,980.90 

 
ปัจจุบันกองทุนมีเงินรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,914,980.90 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหม่ืน   

ส่ีพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน  
 

  กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของกองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืชระยะยาว ปี 2563 – 2565 และจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุนคุ้มครอง     
พันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2563 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชให้พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

2.2 จำนวนชุมชนที่ได้การอบรมให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
  

  กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จัดทำแผนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
และกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดจัดฝึกอบรมฯ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่  

1) ชุมชนตำบลหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
2) ชุมชนตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
3) ชุมชนตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  
4) ชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

จัดทำแผนการฝึกอบรมฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชให้พิจารณา
เห็นชอบโครงการจัดฝึกอบรมฯ ต่อไป  

หมายเหตุ : เนื ่องจากมีสถานการณ์การระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า -2019 จึงจำเป็น        
ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมฯ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563  

3. ด้านการปฏิบัติการ 
 

3.1 ระดับความสำเร็จในการตรวจพิสูจน์และจัดทำข้อมูลชุมชนและพันธุ์พืชที่มีศักยภาพเป็น  
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 

 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ดำเนินงานการตรวจพิสูจน์และจัดทำข้อมูลชุมชนและพันธุ์พืชที่มี
ศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
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1) กองทุนได้สำรวจชุมชนที่มีพันธุ์พืชที่มีศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น จำนวน      
2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเกาะแร้ง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และชุมชนโคก
ลำดวน ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

2) กองทุนได้จัดประชุมหารือจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกชุมชนผู้ปลูกมะปรางจังหวัดนครนายก
เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนชุมชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562      
ณ สมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

3) กองทุนได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบคำขอ แหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของพันธุ์พืช
ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพ่ือพิจารณา
คำขอขึ้นทะเบียนชุมชนของชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก และพิจารณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นของมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

4) กองทุนได้นำข้อมูลจากรายงานการประชุมและบัญชีรายชื ่อของชุมชนพร้อมจัดทำ
ความเห็นเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อพิจารณารับขึ้นทะเบียนชุมชน และ      
ได้ส่งหนังสือพร้อมความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อท่านผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

5) ผู ้ว ่าราชการการจังหวัดนครนายก ได้พิจารณาและลงนามในหนังสือสำคัญแสดง           
การข้ึนทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
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 3.2 ระดับความสำเร็จการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชให้กับ
หน่วยงานต่างๆ 
  3.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ จำนวน 7,776 แห่ง 
   กองทุนได้ส่งเอกสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และงานด้าน
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2563 

3.2.2 สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ 882 แห่ง 
   กองทุนได้ส่งเอกสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และงานด้าน
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
 

เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และงานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยให้หน่วยงานสแกน QR Code ซ่ึง
ประกอบด้วย  

1. แผ่นพับเผยแพร่งานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
1) แผ่นพับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
2) แผ่นพับคู่มือการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
3) แผ่นพับการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า 
 

2. แบบสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน 
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3.3 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงิน
ช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) กองทุนได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือหรือ      
ขอเงินอุดหนุนจากกองทุน เรียบร้อยแล้ว 

2) ร่างระเบียบฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานจัดทำร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนคุ้มครอง   
พันธุ์พืช ของกรมวิชาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว 

3) ร่างระเบียบฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ของกรมวิชาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว 

4) กองทุนได้ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบฯ ตามท่ีคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว 

5) กองทุนได้จัดทำร่างระเบียบฯ เพื่อเตรียมเสนอให้คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
พิจารณาต่อไป 
 

4. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
 

 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

  กองทุนได้จ ัดทำคู ่ม ือบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. 2563      
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอเข้าคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผน
ดังกล่าว 
 

 4.2 การตรวจสอบภายใน 
 

  กองทุนได้จัดส่งเอกสารให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร เพื่อตรวจสอบการ
ดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และได้รับการรายงานผลการตรวจสอบภายในของกองทุนคุ้มครอง
พันธุ์พืชแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563  
 

 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
 

  กองทุนได้ดำเนินการทบทวนแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี 2560 – 2564 และ
จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการสารสนเทศและด ิจ ิท ัลประจำป ี 2564 เร ียบร ้อยแล ้ว  อย ู ่ระหว ่างรอเสนอ                      
เข้าคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนดังกล่าว 
 
 

5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
 

 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
 

กองทุนได้ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี 
2560 – 2654 และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง   
รอเสนอเข้าคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนดังกล่าว 
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5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

   กองทุนได้ดำเนินการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 – 2654 และจัดทำ
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอเข้าคณะกรรมการกองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนดังกล่าว 
  
 

6. ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
 

 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ 
  

  - ยังไม่มีการประเมิน - 
   

 6.2 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กองทุนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียน   
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร 
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