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1. ด้านการเงิน 
 1.1 รายได้ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 

 

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

ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ปี 2564) กองทุนมีรายได้รวม   
เป็นเงิน 653,719.97 บาท (หกแสนห้าหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ณ ธันวาคม 2564    
มีรายละเอียดแสดงตามตาราง  

 

ตารางแสดงรายได้กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ทุนปีปฏิทิน) 
 

 

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

กุมภาพันธ์ 108,740 
มีนาคม 42,700 
เมษายน 42,900 

พฤษภาคม 39,200 
มิถุนายน 40,880 
กรกฎาคม 22,568 
สิงหาคม 52,400 
กันยายน 112,250 
ตุลาคม 33,700 

พฤศจิกายน 105,300 
ธันวาคม - 

รวม 653,719.97 
รายได้รวมสะสมจนถึงปี 2563 4,293,465.05 
รายได้รวมสะสมจนถึงปัจจุบัน 4,947,185.02 

 
ปัจจุบันกองทุนมีเงินรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,947,185.02 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หม่ืนเจ็ดพัน

หนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสองสตางค์) 
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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 กองทุนได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว 

โครงการที่ 2 พัฒนาระบบงานการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  

กองทุนได้ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล ให้สามารถแยกประเภทของรายได้
ของกองทุนและสามารถสรุปรายงานด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย า สามารถตรวจสอบได้   
เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลด้านการเงินของกองทุน และเริ่มน ามาใช้เก็บข้อมูลด้านการเงินของ
กองทุนแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2564  

โครงการที่ 3 วางแผนและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ความถูกต้องทันสมัย  

      กองทุน ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการ
เกษตร จัดท าโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองพันธุ์พืช และการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช โดยจัดประชุม
หารือและติดตามงานร่วมกัน จ านวน 2 ครั้ง 

     1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร และอยู่ระหว่างการพัฒนาและการออกแบบระบบฐานข้อมูลกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  

               2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร เพ่ือร่วมกันพิจารณาแบบจ าลองระบบฐานข้อมูลกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 

 

2.2 จ านวนชุมชนที่ได้การอบรมให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
     

กองทุน ได้จัดฝึกอบรมตามแผนโครงการการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและ
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจ าปี พ.ศ. 2564 แล้ว จ านวน 4 ชุมชน ดังนี้  

1) ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  
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2) ครั้งที่ 2 ณ ชุมชนบ้านเกาะแล้ง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 

3) ครั้งที่ 3 ณ ชุมชนเทศบาลต าบลโคกมะกอก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่            
15 ตุลาคม 2564 

4) ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่           
19 ตุลาคม 2564  

กองทุนได้จัดท ารายงานโครงการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ประธานกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช) เพ่ือทราบผลรายงานโครงการฝึกอบรม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่          
30 พฤศจิกายน 2564  

 2.3 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
กองทุน ได้ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กองทุน ได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและได้จัดส่งแบบส ารวจฯ       
ให้กรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษาฯ พิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนด าเนินการส ารวจความ    
พึงพอใจเรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

2. กองทนุได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2564 

3. กองทุนได้วิเคราะห์ผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจได้ท าการประเมินผลโดย
ส่งแบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติการของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
ประจ าปีปฏิทิน 2564 ให้ผู้รับบริการทั้งสิ้น 53 ชุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับพึงพอใจมาก และ         
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92 
 
3. ด้านการปฏิบัติการ 
 

3.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของมะปรางพันธุ์
หวานทองประมูลพรหมณี 

กองทุน ได้ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ชุมชนได้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นของมะปรางพันธุ์หวานทอง
ประมูลพรหมณี ได้ตรวจสอบค าขอฯ และรับค าขอเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63  

2) กองทุนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
15 ธ.ค. 63 เพ่ือพิจารณาค าขอฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่นของมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี และให้น าเสนอคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

3) กองทุนได้จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64 
เพ่ือพิจารณาค าขอฯ โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นของ
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มะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี และให้ด าเนินการประกาศโฆษณาค าขอทั่วประเทศ ณ ศาลากลาง
จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ต่อไป ตามที่กฎหมายก าหนด 

4) กองทุนจัดท าประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นของมะปรางฯ 
เพ่ือประกาศไปยังศาลากลางจังหวัด 77 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว 

5) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช) ได้ลงนามใน
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นของมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี     
แล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

 
 3.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าประกาศคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามมาตรา 57 (3) 

กองทุน ได้ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1) กองทุนได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เรื่อง แนวทาง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และล าดับความส าคัญการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

2) ร่างประกาศฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานจัดท าร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนคุ้มครอง    
พันธุ์พืช ของกรมวิชาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

3) ร่างประกาศฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย              
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

4) ร่างประกาศฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เรียบร้อย
แล้ว ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  
   
4. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
 

 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

  กองทุนได้จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าปี พ.ศ. 2564 และ     
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่    
28 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 
 

 4.2 การตรวจสอบภายใน 
 

  1) กองทุนได้จัดส่งเอกสารให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร เพ่ือตรวจสอบการ
ด าเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เดือนสิงหาคม 2564 
  2) กองทุนได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในกองทุน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สรุปผล
จากการตรวจสอบภายในของกองทุน ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญ 
  3) กองทุนได้เสนอให้คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช รับทราบผลรายงานการ
ตรวจสอบภายใน ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 
  4) กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ออกกฎบัตรการตรวจสอบภายในให้กับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
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4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
 

  กองทุนได้จัดท าแผนปฏิบัติดิจิทัลระยาว ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ในคราวการประชุม              
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 

 
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
 

 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
 

กองทุนได้ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจ าปี 2561 – 
2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชประจ าปี 2565 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 
เรียบร้อยแล้ว  

 

 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 กองทุนได้ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2561 – 2565 และจัดท า
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2565 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนคุ้มครอง   
พันธุ์พืช ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว  
  
 

6. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
 

 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ 
  

  - ยังไม่มีการประเมิน - 
   

 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กองทุนได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจ าปี 2564 โดยเปิดให้สามารถช าระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ท าให้มีช่องทางการช าระเงิน 2 ช่องทาง คือ การช าระเป็นเงินสด ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร และช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการโอนผ่านบัญชีกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  

สรุปผลการด าเนินงานการรับเงินของกองทุน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 
ดังนี้ มีการช าระเงินทั้ง 2 ช่องทาง ทั้งหมด 90 ครั้ง มีการช าระเป็นเงินสด จ านวน 40 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44 
และช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 50 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 56 

 
 
 
 

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร 


