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รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนคุม้ครองพันธุ์พืช  
ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2564  (ทุนปีปฏิทิน) 

ไตรมาสที่ 1 (เดอืนมกราคม ถึงเดอืนมีนาคม ปี 2564) 
 
1. ด้านการเงิน 
 1.1 รายได้ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 

 

เงินรายได้ที่เข้าสู่กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จากการรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รายได้
ค่าธรรมเนียมออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี  และรายได้จาก
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52 ประจ าปีบัญชี 2564  

ไตรมาสที่  1 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ปี  2564) กองทุนมีรายได้รวม เป็นเงิน 
204,521.97 บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) มีรายละเอียดแสดงตามตาราง 

 

ตารางแสดงรายได้กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ทุนปีปฏิทิน) 
 

 

เดือน/ปี 2564 รายได้ (บาท) 
มกราคม 53,081.97 

กุมภาพันธ์ 108,740 
มีนาคม 42,700 
เมษายน - 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน - 
กรกฎาคม - 
สิงหาคม - 
กันยายน - 
ตุลาคม - 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม - 

รวม 204,521.97 
รายได้รวมสะสมจนถึงปี 2563 4,293,465.05 
รายได้รวมสะสมจนถึงปัจจุบัน 4,497,987.02 

 
ปัจจุบันกองทุนมีเงินรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,497,987.02 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหม่ืนเจ็ดพัน

เก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสองสตางค์) 
 
 



2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน  
 

   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช      
ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 3 โครงการ สรุปไดด้ังนี้ 

โครงการที่ 1 พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลระบบสอบถามออนไลน์ และการจัดเก็บข้อมูลได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน เพ่ือการให้บริการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กองทุนได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของ
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ปี 2564 ในรูปแบบเอกสาร และแบบส ารวจในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์กองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช เพ่ือส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาใช้บริการ
ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 

โครงการที่ 2 พัฒนาระบบงานการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  

กองทุนได้ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล ให้สามารถแยกประเภทของรายได้
ของกองทุนและสามารถสรุปรายงานด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย า สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลด้านการเงินของกองทุน และเริ่มน ามาใช้เก็บข้อมูลด้านการเงินของ
กองทุนแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564  

โครงการที่ 3 วางแผนและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ความถูกต้องทันสมัย  

      กองทุน ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการ
เกษตร จัดท าโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองพันธุ์พืช และการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช โดยจัดประชุม
หารือและติดตามงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ
เกษตร 

 

2.2 จ านวนชุมชนที่ได้การอบรมให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
     

กองทุน ได้จัดฝึกอบรมตามแผนโครงการการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและ
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจ าปี พ.ศ. 2564 แล้ว จ านวน 2 ชุมชน ดังนี้  

1) ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  

2) ครั้งที่ 2 ณ ชุมชนบ้านเกาะแล้ง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 
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3. ด้านการปฏิบัติการ 
 

3.1 ระดับความส าเร็จในการตรวจพิสูจน์และจัดท าข้อมูลชุมชนและพันธุ์พืชที่มีศักยภาพเป็น  
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 

 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ด าเนินงานการตรวจพิสูจน์และจัดท าข้อมูลชุมชนและพันธุ์พืชที่มี
ศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

1) กองทุนได้ส ารวจชุมชนที่มีพันธุ์พืชที่มีศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น จ านวน      
2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเกาะแร้ง ต าบลโนนห้อม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และชุมชนโคก
ล าดวน ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

2) กองทุนได้จัดประชุมหารือจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกชุมชนผู้ปลูกมะปรางจังหวัดนครนายก
เพ่ือเตรียมขึ้นทะเบียนชุมชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562      
ณ สมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

3) กองทุนได้จัดประชุมคณะท างานตรวจสอบค าขอ แหล่งก าเนิด และคุณสมบัติของพันธุ์พืช
ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพ่ือพิจารณา
ค าขอขึ้นทะเบียนชุมชนของชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก และพิจารณาค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นของมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 3.2 ระดับความส าเร็จการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชให้กับ
หน่วยงานต่างๆ 
  3.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ จ านวน 7,776 แห่ง 
   กองทุนจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และงาน
ด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เพ่ือจัดส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

3.2.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอทั่วประเทศ 882 แห่ง 
   กองทุนจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และ  
งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เพ่ือจัดส่งให้กับส านักงานเกษตรอ าเภอทั่วประเทศ 

3.3 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงิน
ช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) กองทุนได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือหรือ      
ขอเงินอุดหนุนจากกองทุน เรียบร้อยแล้ว 

2) ร่างระเบียบฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานจัดท าร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนคุ้มครอง   
พันธุ์พืช ของกรมวิชาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว 

3) ร่างระเบียบฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ของกรมวิชาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว 
 



4. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
 

 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

  กองทุนอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าปี 
พ.ศ. 2563  
 

 4.2 การตรวจสอบภายใน 
 

  กองทุนได้จัดส่งเอกสารให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร เพ่ือตรวจสอบการ
ด าเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
 

 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
 

  กองทุนอยู่ระหว่างทบทวนแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปี 2560 – 2564 และจัดท า
แผนปฏิบัติการสารสนเทศและดิจิทัลประจ าปี 2564  

 

5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
 

 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
 

กองทุนอยู่ระหว่างทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจ าปี 
2560 – 2654 และจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชประจ าปี 2564  

 

 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

   กองทุนอยู่ระหว่างทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2560 – 2654 และจัดท า
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2564  
  
 

6. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
 

 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ 
  

  - ยังไม่มีการประเมิน - 
   

 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กองทุนอยู่ระหว่างจัดท าแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจ าปี 2563  

 
 
 
 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร 


