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รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนคุม้ครองพันธุ์พืช  
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563  (ทุนปีปฏิทิน) 

ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 (เดอืนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ป ี2563) 
 

1.  ด้านการเงิน 

1.1 รายได้ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 

เงินรายได้ที ่เข้าสู ่กองทุนคุ ้มครองพันธุ ์พืช ได้จากการรับจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ รายได้
ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี และรายได้จาก
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52 ประจำปีบัญชี 2563  

ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ปี 2563) กองทุนมีรายได้รวมเป็น
เงิน 712,901.62 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันเก้าร้อยหนึ่งบาทหกสิบสองสตางค์) และปัจจุบัน (ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563) กองทุนคุ้มครองพันธุ ์พืชมีเงินทั้งสิ ้น 4,301,883.08 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ ่งพัน     
แปดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสตางค์) รายละเอียดแสดงตามตาราง 

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 37,328.07 

สิงหาคม 65,950 

กันยายน 82,500 

ตุลาคม 51,100 
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เดือน/ปี 2563 รายได้ (บาท) 

พฤศจิกายน 70,503.60 

ธันวาคม 79,520.51 

รวม 712,901.62 

รายได้รวมสะสมจนถึงปี 2562 3,588,981.46 

รายได้รวมสะสมจนถึงปัจจุบัน 4,301,883.08 
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2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน  

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ของกองทุนคุ้มครองพันธุ ์พืช      
ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

โครงการที่ 1 พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลระบบสอบถามออนไลน์ และการจัดเก็บข้อมูลได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน เพ่ือการให้บริการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลพันธุ์พืชที่มีการอนุรักษ์ใน
ชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ google drive และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทั่วประเทศ และสำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ และนำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพ่ือสามารถนำ
ข้อมูลไปต่อยอดในการออกแบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ให้ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต 

โครงการที่ 2 พัฒนาระบบงานการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชได้ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล  ให้สามารถแยก
ประเภทของรายได้ของกองทุนและสามารถสรุปรายงานด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ 
สามารถตรวจสอบได้ โดยอยู่ระหว่างการทดสอบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล
ด้านการเงินของกองทุน ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้เก็บข้อมูลด้านการเงินของกองทุนใน ปี 2564 

โครงการที่ 3 วางแผนและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ความถูกต้องทันสมัย  

      กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมวิชาการเกษตร จัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองพันธุ์พืช  และการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช 
ซึ ่งได้จ ัดประชุมหารือร ่วมกันเพื ่อวางแผนการพัฒนาระบบงานแล้ว เมื ่อว ันที ่ 18 กันยายน 2563                   
ณ ห้องประชุมสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

2.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 

กองทุนคุ ้มครองพันธุ ์พืช ได้จัดฝึกอบรมตามแผนโครงการการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย
คุ้มครองพันธุ์พืชและกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  

1) ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบ้านเขาโล้น อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  
2) ครั้งที่ 2 ณ ชุมชนบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
3) ครั้งที่ 3 ณ ชุมชนลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 
4) ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
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กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชได้จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมฯ ทั้ง 4 ครั้ง เสนอต่อ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ประธานคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช) ทราบผลการดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ด้านการปฏิบัติการ 

3.1 ระดับความสำเร็จในการตรวจพิสูจน์และจัดทำข้อมูลชุมชนและพันธุ์พืชที่มีศักยภาพเป็น  
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ดำเนินงานการตรวจพิสูจน์และจัดทำข้อมูลชุมชนและพันธุ์พืชที่มี
ศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ซึ่งได้ดำเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนตามตัวชี้วัดนี้เรียบร้อยแล้ว โดยมี
ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

1) สำรวจชุมชนที่มีพันธุ์พืชที่มีศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น จำนวน  2 ชุมชน 
ได้แก่ ลั ่นทมพันธุ์ชมพูเกาะแร้ง ของชุมชนบ้านเกาะแร้ง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี และมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี ของชุมชนโคกลำดวน ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 

2) กรณีชุมชนโคกลำดวน ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

2.1) จัดประชุมหารือจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกชุมชนผู้ปลูกมะปรางจังหวัดนครนายก
เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนชุมชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562      
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ณ สมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ส่วนชุมชนบ้านเกาะแร้ง            
อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกชุมชนและดำเนินการต่อในปี พ.ศ. 2564 

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

2.3) นำข้อมูลจากรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อของชุมชน จัดทำสรุปความเห็น
เบื้องต้นเพ่ือประกอบการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุมชน เพ่ือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพิจารณา
รับขึ้นทะเบียนชุมชน และได้ส่งหนังสือพร้อมสรุปความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2563 

2.4) ผู้ว่าราชการการจังหวัดนครนายก พิจารณาและลงนามในหนังสือสำคัญแสดงการ          
ขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

3.2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
ให้กับหน่วยงานต่างๆ 

3.2.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ จำนวน 7,852 แห่ง 

กองทุนได้ส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และงานด้านกองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืช และแบบสำรวจการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และได้จัดทำรายงานการสำรวจพันธุ์พืชที่มี
ศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้นำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานกรรมการกองทุนคุ้มครอง   
พันธุ์พืช) เพ่ือทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563  

3.2.2  สำนักงานเกษตรอำเภอท่ัวประเทศ จำนวน 882 แห่ง 

กองทุนได้ส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และงานด้านกองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืช และแบบสำรวจการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ให้กับสำนักงาน
เกษตรอำเภอท่ัวประเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และได้จัดทำรายงานการสำรวจพันธุ์พืชที่
มีศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พืช พ.ศ. 2542 จากสำนักงาน
เกษตรอำเภอทั่วประเทศ ได้นำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานกรรมการกองทุนคุ้มครอง   
พันธุ์พืช) เพ่ือทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 3.2 

1.  รวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชที่มีศักยภาพของชุมชน และชุมชนที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
จากแบบสำรวจที่ตอบกลับมา สรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้ 

1) องค์กรบริหารส่วนตำบลจำนวน 7,852 แห่ง ตอบแบบสำรวจกลับมา จำนวน 1,701 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 22  โดยเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่ 3.2.1 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ    
มีการตอบแบบสำรวจร้อยละ 20 ขึ้นไป 

2) สำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 882 แห่ง ตอบแบบสำรวจกลับ จำนวน 202 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 23 โดยเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่ 3.2.2 กำหนดให้สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศมีการตอบ
แบบสำรวจร้อยละ 20 ขึ้นไป 

2.  จากแบบสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน ที่ได้รับการตอบกลับมา
จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบล 
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงเรียน และจากสำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ พบว่ามี
พันธุ์พืชที่มีศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น จำนวน 20 ชนิดพืช มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) หมาว้อ   ชุมชนบ้านโรงเลื่อย เทศบาลเมืองบุรีรัยม์ อ.เมือง จ.บุรีรัยม์ 
2) หมากแปม  ชุมชนบ้านคำนากก  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 
3) ข้าวสาลีดำ  ชุมชนบ้านสามสบ  เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่
4) เต่าเจียญ  ชุมชนบ้านทับ เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
5) มะก่อ  ชุมชนบ้านห้วยส้ม  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 
6) ลางสาดพันธ ุ ์ล ิปะใหญ่  ช ุมชนบ้านน ้ำตกลาด  เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย                     

จ.สุราษฎร์ธานี 
7) มะพร้าวพันธุ์นาเก ชุมชนบ้านน้ำตกลาด  เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี 
8) ผักหวานพันธุ์ยอดเหลือง  ชุมชนบ้านหนองเอ่ียนดง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อ.คำชะอี 

จ.มุกดาหาร 
9) เข  ชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
10) เหมือดแอ๋ ชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
11) มะม่วงหัวแดง  ชุมชนบ้านช่องลม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
12) ลักตา  ชุมชนบ้านธงหงส์  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 
13) น้อยหน่าครั่งสีม่วง  ชุมชนบ้านหนองยาง   องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อ.เนินขาม     

จ.ชัยนาท 
14) ส้มโอพันธุ์หอมท่าโพธิ์  ชุมชนบ้านท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  อ.สะเดา จ.สงขลา 
15) แตงกวาแตงช้าง  ชุมชนบ้านหนองเม็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง  อ.หนองเรือ             

จ.ขอนแก่น 
16) ทุเรียนพันธุ์เม็ดทราย  ชุมชนบ้านออก  สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 
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17) ทุเรียนพันธุ์เพ็ชรตาชี  ชุมชนบ้านไร่  สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 
18) ทุเรียนพันธุ์ทองลาบู  ชุมชนบ้านเมืองลาบู  สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 
19) สับปะรดพันธุ์ฝรั่ง (สวี)  ชุมชนวัดสวี  สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อ.สวี จ.ชุมพร 
20) พริกพันธุ์ไส้ปลาไหล  ชุมชนตำบลวีวึก สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง    

จ.นครราชสีมา   

3.3 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร  ขอเงิน
ช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ดำเนินการยกร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุน จากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. .... 
ตามมาตรา 57 (2) โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดทำ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ขอจัดสรร 
ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุน จากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. .... ตามมาตรา 57 (2) และผ่านการ
พิจารณาจากคณะทำงานจัดทำร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการบริหาร
กองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ของกรมวิชาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว 

2) นำร ่างระเบ ียบฯ เสนอคณะทำงานพิจารณาปรับปร ุงแก ้ไขกฎหมายตามความใน
พระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช พ.ศ. 2542 ของกรมวิชาการเกษตร และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข       
ตามข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว 

3) อยู่ระหว่างจัดนำร่างระเบียบฯ เสนอให้คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชพิจารณา      
ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป 

4. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 

4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี    
พ.ศ. 2563 โดยมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ 3 ข้อ และจัดกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

 1. การสร้างชุมชนให้ได้รับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  
จัดเป็นความเสี่ยงที่จัดการได้ยาก เนื่องจากชุมชนที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2542 ต้องมีพันธุ ์พืชที ่มีศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นในชุมชนนั้นๆ ( “พันธุ ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ ่น” หมายความว่า พันธุ ์พืชที ่มีอยู ่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคย          
จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้) จึงมีกิจกรรม
เพ่ือควบคุมความเสี่ยง จำนวน 2 กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
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1.1) จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบคำขอ แหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของพันธุ์พืชที่ขอ                
จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ของมะปราง              
พันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชของมะปรางและผู้ปลูกอนุรักษ์มะปรางพันธุ์หวาน           
ทองประมูลพรหมณี ร่วมกันพิจารณาข้อมูลลักษณะประจำพันธุ ์ว่ามีคุณสมบัติที ่จะเป็นพันธุ ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น  

1.2)  เสนอคำขอขึ้นทะเบียนชุมชนของชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก พร้อม
จัดทำความเห็นเบื้องต้น เพ่ือประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียนชุมชน เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
เพื่อได้ชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนชุมชน ซึ่งกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช สามารถจัดการความเสี่ยงได้สำเร็จ คือ
ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

 2. บุคลากรขาดความชำนาญเฉพาะด้าน เนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญในด้าน
กองทุนโดยตรง จึงมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนคุ ้มครองพันธุ ์พืชประจำปี  2563           
เป็นกิจกรรมการสอนงาน และศึกษาเรียนรู้ ภายในองค์กร และให้บุคลากรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019 และรัฐบาลมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม      
จึงไม่สามารถมีการจัดประชุมสัมมนาหรือการฝึกอบรมให้ความรู้ได้ จึงได้จัดกิจกรรมการศึกษาภายในองค์กร
และศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองทางออนไลน์ ทำให้ความเสี่ยงยังเหลืออยู่ จึงต้องมีการดำเนินการตามแผนนี้ต่อใน
ปีถัดไป 

 3. กฎระเบียบการใช้เงินยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างกฎระเบียบการ
ใช้เงินซึ่งยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่สามารถนำเงินกองทุนมาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน จึงมี กิจกรรม
การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
กองทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  เพื่อจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืช เรื่อง แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ..... ตามมาตรา 57 (3) และพิจารณาร่างประกาศดังกล่าวเพ่ือประกาศใช้ต่อไป ซึ่งกองทุนคุ้มครอง
พันธุ์พืชยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้สำเร็จ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาจากคณะทำงานฯ ซึ่งต้อง
ผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน จึงต้องมีการดำเนินการตามแผนนี้ต่อในปีถัดไป 

 
4.2 การตรวจสอบภายใน 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จัดส่งเอกสารให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตรเพ่ือ
ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และได้รับการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ 
6 ประเด็น คือ 
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1. ให้กองทุนฯ ทบทวนระบบควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ที่
คณะกรรมการฯ กำหนด 

2. ให้กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
และจัดให้มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทุกกิจกรรม เพื ่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 

3. ให้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการทำหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีให้เป็นปัจจุบัน โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสม ชัดเจนในการปฏิบัติ ควรมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 
และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ การแต่งตั้งข้าราชการหน้าที่เก็บ      
รักษาเงิน ให้พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ ซึ่งควรดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ ้นไปอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของกองทุนฯ ถ้า
กรรมการฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
เก็บรักษาเงินแทนให้ครบจำนวน โดยทำหน้าที่ตามลำดับที่ได้รับแต่งตั้ง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะตั้งไว้
เป็นการประจำก็ได้ตามระเบียบกระทรวง  การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 86 และข้อ 88 

4. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับพันธุ์พืชใหม่ที่มีผู้ทรงสิทธิมากกว่า 
1 ราย ให้ครบถ้วนทุกราย และบันทึกปรับปรุงเป็นรายได้ค้างรับ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายบัญชีที่สำคัญ
ซึ่งกองทุนฯ ได้ถือปฏิบัติ แล้วรายงานให้ กตน. ทราบด้วย 

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ  ควรเบิกจ่ายจาก
เงินกองทุนที ่กำหนดให้ใช้จ่ายเพื ่อกิจการได้ ตามระเบียบคณะกรรมการคุ ้มครองพันธุ ์พืช พ.ศ. 2546            
ข้อ 15 (3) 

6. ให้กองคลัง กรมวิชาการเกษตร จัดทำงบการเงินที่ได้แก้ไขรายการปรับปรุงแล้วส่งสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง 

4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศและดิจิทัล ปี พ.ศ. 2563 มีทั้งหมด 4 โครงการ 
สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1. ได้พัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุน ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และ
ได้จัดทำการเพิ่มช่องทางการชำระแบบให้อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ใช้บริการของกองทุน โดยผู้ใช้บริการสามารถ
โอนค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีกองทุนได้แล้ว 

2.  จัดทำข้อมูลอินโฟกราฟฟิกส์ที่เกี่ยวกับข้องกับด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน ของกองทุนเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้กับคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และเผยแพร่ลงในเว็บไซด์
ของกองทุนเมื่อเดือนมกราคม 2563 

3. จัดทำข้อมูลของกองทุนที่เก่ียวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเผยแพร่ลงในเว็บไซด์ของกองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืชในรูปของอินโฟกราฟฟิกสเ์พ่ือสะดวกต่อการใช้บริการและรับข่าวสารความรู้ของกองทุน 
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4. กองทุนได้ส่งเจ้าหน้าที่กองทุน จำนวน 2 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื ่อการปฏิบัติงาน เมื ่อวันที่  14 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร 
เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน เพ่ิมข้ีนร้อยละ 80 

5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 

บทบาทคณะกรรมการกองทุนคุ ้มครองพันธุ ์ มีหน้าที ่กำกับดูแลกองทุนคุ ้มครองพันธุ ์พืช          
โดยกองทุนได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นรายไตรมาส ซึ่งรายงานผลในไตรมาสที่ 1 - 3   
ได้นำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานกรรมการกองทุนคุ ้มครองพันธุ ์พืช) เพ่ื อทราบ          
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  

5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563 มีกิจกรรม
สรุปได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้กันภายในองค์กรให้ได้เรียนรู้งานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารความเสี่ยง ด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น และส่งเสริมให้พนักงานและบุคลากรของกองทุนศึกษา
เรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านระบบออนไลน์  เช่น การศึกษาข้อมูลจากทุนหมุนเวียนอี่นๆ ที่มีการ
ดำเนินงานคล้ายกับกองทุน 

2. เสริมสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรของกองทุน เพื่อให้บุคลากรของกองทุนได้ช่วยเหลือสังคม 
โดยมีกิจกรรมร่วมกันทำบุญบริจาคทาน ปฏิบัติศาสนกิจและช่วยเหลือสังคม ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง 
(พระยูไลไภษัชย์) อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 

3. การมีส ่วนร่วมระหว่างบุคลากรของกองทุน กับกลุ ่มผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียของกองทุน              
โดยกองทุนจัดกิจกรรมเรียนรู้การขยายพันธุ์มะปราง เพื่อให้บุคลากรของกองทุน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนได้มีกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์พืชทำร่วมกัน เพื่อให้ก่อเกิดความความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านโคกลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

6. ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 

6.1  การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายท่ีได้รับการอนุมัติ 

  - ยังไม่มีการประเมิน – 

6.2  การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กองทุนได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี 2563 โดยเปิดให้สามารถชำระเงินผ่านระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้มีช ่องทางการชำระเงิน 2 ช่องทาง คือชำระเป็นเงินสด และชำระผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งพบว่ามีการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าการชำระด้วยเงินสดอยู่ร้อยละ 20        
โดยชำระด้วยเงินสดจำนวน 72 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 40) และชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 107 ครั้ง
(คิดเป็นร้อยละ 60)  รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงการชำระเงินเข้าสู่กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชโดยการชำระเป็นเงินสด 

 

รายการ 
ประเภทหน่วยงาน / (ครั้ง) 

รวม 
เอกชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ เกษตรกร 

1. ค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
(คำขอละ 100 บาท) 

8 2 2 2 14 

2. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับละ 500 บาท) 

1 1 2 - 4 

3. ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการคุ้มครอง      
พันธุ์พืชใหม่ (ฉบับละ 1,000 บาท) 

18 5 24 5 52 

4. รายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์       
ตามมาตรา 52 

1 - - - 1 

5. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 1 - - - 1 

รวม 29 8 28 7 72 

คิดเป็นร้อยละ 40 

ตารางท่ี 2 แสดงการชำระเงินเข้าสู่กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชโดยการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

รายการ 
ประเภทหน่วยงาน / (ครั้ง) 

รวม 
เอกชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ เกษตรกร 

1. ค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
(คำขอละ 100 บาท) 

- 1 - - 1 

2. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับละ 500 บาท) 

3 - 1 2 6 

3. ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการคุ้มครอง       
พันธุ์พืชใหม่ (ฉบับละ 1,000 บาท) 

52 17 6 16 91 
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รายการ 
ประเภทหน่วยงาน / (ครั้ง) 

รวม 
เอกชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ เกษตรกร 

4. รายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์           
ตามมาตรา 52 

- 9 - - 9 

5. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ - - - - - 

รวม 55 27 7 18 107 

คิดเป็นร้อยละ 60 

 
 
 
 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร 


