รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
กรกฎาคม 2563

“ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก”
ขอบเขตของชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก ประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่
อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา และอำเภอปากพลี

พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
มะปรางพันธุ์ “หวานทองประมูลพรหมณี”

การสืบทอดระบบประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน

สารบัญ
หน้า
โครงการการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1

วัตถุประสงค์การจัดทำรายงาน

1

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

2

ขั้นตอน 1 กำหนดประเด็น การจัดทำกรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสม
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขึ้นทะเบียน
ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ขั้นตอน 2 จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และสรุปผลความคิดเห็นที่ได้
ขั้นตอน 3 จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะทำงานดำเนินงาน
ขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
และวัดความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินโครงการ
ขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ขั้นตอน 4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการขึ้นทะเบียน
ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอต่อคณะทำงานภาคประชาชน และสื่อสารให้ประชาชน
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ขั้นตอน 5 สรุปบทเรียน เพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการขึ้นทะเบียน
ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก ในปีต่อไปเสนอต่อผู้บริหารของ
ส่วนราชการและได้รับความเห็นชอบ

3
5

6

10

10

1

โครงการการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ มีแนวคิดตามระบบ
การบริหารจัดการภารรัฐที่ดี เพื่อช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ แสดงความ
คิดเห็น ร่วมเสนอปัญหา ร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ปีงบประมาณ 2563 (ตุ ลาคม 2562-กันยายน 2563) สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยกลุ่มวิจัย
การคุ้มครองพันธุ์พืช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ โดยเลือก “โครงการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542” ของจังหวัดนครนายก เพื่อให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องหรือ มีส ่วนได้ส่ว นเสี ย
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์การจัดทำรายงาน
เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และสื่อสารให้ผ้มู ี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลการดำเนินงาน

2
ขั้นตอนการดำเนินโครงการประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดประเด็น การจัดทำกรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และการตั้งคณะทำงานภาคประชาชนที่ครอบคลุมหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2 จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และสรุปผลความคิดเห็นที่ไ ด้ และจัดประชุมคณะทำงาน
เพื่อร่วมกันระบุปัญหา แนวทางแก้ไข และจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะทำงานดำเนินงานขึ้นทะเบียน
ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก และวัดความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินโครงการ
การขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูล
นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อ คณะทำงานภาคประชาชน และสื่อสารให้ประชาชน
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปบทเรียน เพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ในปีต่อไป เสนอต่อผู้บริหารของส่วนราชการและได้รับความเห็นชอบ
ทั้ง 5 ขั้นตอน มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน
ดังต่อไปนี้

3
ขั้นตอนที่ 1
กำหนดประเด็ น การจั ด ทำกรอบแนวคิ ด /กรอบแนวทางที ่ เ หมาะสมในการเปิ ด โอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 มีมติเห็นชอบกำหนดประเด็นโครงการที่ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่ว มในการบริหารราชการ
ในหัวข้อ “โครงการการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542” ของจังหวัดนครนายก
กำหนดกรอบแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการการขึ้นทะเบียน
ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก ได้ดังนี้
กรอบแนวคิด
การดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

ภารกิจ

ผลสัมฤทธิ์

ตรง
ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก

ชุมชนรวมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์
มะปราง มีเป้าหมายเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชุมชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. 2542

รอง
1. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครนายก
4. สมาคมชาวสวนมะปรางมะปราง
นครนายก

1. สนับสนุนข้อมูลการสืบทอดระบบ
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ข้อมูล
การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์มะปราง
2. สนับสนุนและดำเนินงานขึ้นทะเบียน
ชุมชน

1. ชุมชนมะปรางหวานทองประมูล
นครนายก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542
2. หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
ชุมชน (คพ.4) เป็นเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นจดทะเบียนมะปราง
พันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี
เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. 2542
3. สมาชิกชุมชนมีกิจกรรมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุ์มะปราง
ร่วมกัน
4. สมาชิกชุมชนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืช
อย่างยัง่ ยืน
5. สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช จัดทำสรุป
บทเรียนแนวทาง ข้อเสนอแนะการ
ดำเนินงานในปีต่อไป เสนอผู้บริหาร
และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนัก
คุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

หลัก
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. คณะทำงานดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน
มะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. 2542
3. สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

1. จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็น
2. จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/
ประชาสัมพันธ์/รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงาน
3. ให้คำแนะนำ/ประสานงานในการ
ดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาสนับสนุนให้เกิดการขึ้นทะเบียน
ชุมชนและการจดทะเบียนมะปรางพันธุ์
หวานทองประมูลพรหมณีให้เป็นพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น

4
หลังจากวิเคราะห์และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นและกรอบแนวทางการดำเนินงาน
แล้ว กรมวิชาการเกษตร ได้ออกกรมวิชาการเกษตรที่ 1808/2562 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานขึ้น
ทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ลงวันที่
26 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรวม 11 คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ เกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์มะปราง 2 คน และผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 9 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานคณะทำงาน นักวิชาการเกษตรจาก
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ มีรายละเอียด ดังนี้
ประธานคณะทำงาน
1. ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
คณะทำงาน
2. นายบุญส่ง เนียมหอม ตัวแทนชุมชนผู้ปลูกมะปรางหวานทองประมูลจังหวัดนครนายก
3. ร.ต.ต.อำนวย หงส์ทอง นายกสมาคมชาวสวนมะปรางจังหวัดนครนายก
4. ผู้แทนสำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดนครนายก
5. ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
6. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
8. ผู้แทนสำนักนิติการ สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร
9. ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
เลขานุการ
10. นางสาววาสนา มั่งคั่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายปณิพัท กฤษสมัคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียน
ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย

5
ขั้นตอนที่ 2
จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และสรุปผลความคิดเห็นที่ได้
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กำหนดช่องทางรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการ
จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก และจัดทำแบบสำรวจ
ความคิดเห็นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบ เพื่อให้ระบุปัญหา แนวทางแก้ไขเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน
โดยระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
คณะทำงานดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน ตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยมีคณะทำงานจากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ชี้แจง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนชุมชน ขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียนชุมชน ภารกิจของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน คณะทำงานฯ ร่วมกัน พิจารณาข้อมูลคุณสมบัติชุมชนตามที่
กฎหมายกำหนด จัดทำแผนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนชุมชน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ประชุมร่วมกันกำหนดกระบวนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ เพื่อขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
2) แผนการดำเนินงาน
ขั้นตอน
กิจกรรม
1
ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทอง
ประมูลนครนายก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
2
จัดประชุมคณะทำงานคณะทำงานดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวาน
ทองประมูลนครนายก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
3
รับคำขอจดทะเบียนชุมชนจากตัวแทนชุมชน
4
วัดความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินการโครงการของประชาชนมี
ส่วนร่วมหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการใช้แบบสอบถาม
5
เสนอคำขอขึ้นทะเบียนชุมชนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อให้ลงนามใน
หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนชุมชน (คพ.๔)
6
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เพื่อให้คณะทำงานภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบทางเว็บไซต์ของสำนักคุ้มครองพันธุพ์ ืช
(http://www.doa.go.th/pvp/)
7
สรุปบทเรียน เพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในปีต่อไปเสนอต่อผู้บริหารของส่วนราชการ
และได้รับความเห็นชอบ

ระยะเวลา
ธ.ค.62
มี.ค.63
พ.ค.63
มิ.ย.63
มิ.ย.63
ก.ค.63

ส.ค.63

3) กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายกที่มีกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
มะปรางพันธุ์หวานทองประมูล เป็นผูม้ ีภูมิลำเนาอยู่ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา อำเภอ
ปากพลี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครนายก
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4) ผู้รับผิดชอบ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
5) เป้าหมาย ชุมชนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายกได้รับการขึ้นทะเบียนชุมชน
เป็นชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
6) ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงนาม หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ขั้นตอนที่ 3
จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ คณะทำงานดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน
มะปรางหวานทองประมูลนครนายกและวัดความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินโครงการขึ้น
ทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ชุมชนมะปรางหวานทองประมู ล นครนายก จัง หวัดนครนายก มีความประสงค์จ ะยื่ น คำขอ
ขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลนครนายก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
โดยมีการดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้
วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะทำงานดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ได้ประชุมพิจารณาร่างคำขอขึ้นทะเบียนชุมชน และมีมติเห็นชอบให้
นายบุญส่ง เนียมหอม เป็นตัวแทนชุมชน ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนชุมชน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายบุญส่ง เนียมหอม ผู้แทนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก จังหวัด
นครนายก มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 133 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก เป็นตัวแทนชุมชนยื่นคำขอขึ้นทะเบียนชุมชนมะปราง
หวานทองประมูลนครนายก ณ กรมวิชาการเกษตร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
ได้ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงร่าง
หนังสือเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้สั่งรับคำขอขึ้นทะเบียนชุมชนดังกล่าว
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ส่งหนังสือเรียนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ 0904/423
เรื่องขอให้รับคำขอขึ้นทะเบียนชุมชน และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรสั่งให้รับคำขอ
ขึ้นทะเบียนชุมชน สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช จึงได้ออกเลขที่คำขอขึ้นทะเบียนชุมชน
(คพ.3) เลขที่ 002/2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เรื่อง
คำขอขึ้นทะเบียนชุมชน (คพ.3) เลขที่ 002/2563 พร้อมความเห็นเบื้องต้นที่แสดง
ให้เห็นว่าชุมชนมะปรางหวานทองประมูลพรหมณี มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นชุมชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. 2542
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ประสานงานให้หน่วยงานในพื้นที่ คือ สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครนายก ให้เป็นผู้เสนอคำขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อพิจารณา
รับขึ้นทะเบียนชุมชน และลงนามหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนชุมชน (คพ.4)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ลงนามในหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนชุมชน
มะปรางหวานทองประมูลนครนายก (คพ.4)
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้ส่งหนังสือแจ้งผลพร้อมหนังสือสำคัญ
การขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก (คพ.4)
ถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้า การดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูล
นครนายก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พร้อมสำเนาหนังสือ
สำคัญการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูล นครนายก (คพ.4) เสนอ
คณะทำงาน ฯ เพื่อทราบ จำนวน 11 ราย ตามหนังสือที่ กษ.0904/ว 1041
และ กษ 0904/ว 1042
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การวัดความพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินโครงการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวาน
ทองประมูลนครนายก โดยให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทุ กภาคส่วนตอบแบบสอบถามความคิด เห็น เรื่อง การ
ดำเนินการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
2542 ในคราวประชุมคณะทำงานดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สรุปผลการวัด
ความพึงพอใจได้ดังนี้
การประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 20 ราย ได้ตอบแบบสอบถามครบทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100 สรุปผลได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ : ชาย 12 คน หญิง 8 คน
2. อายุ : อายุ 20-30 ปี 1 คน
อายุ 31-40 ปี 2 คน
อายุ 41-50 ปี 5 คน
อายุ 51-60 ปี 7 คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป 5 คน
3. อาชีพ : รับราชการ 8 คน
ลูกจ้าง / พนักงานของรัฐ 1 คน
เกษตรกร 11 คน
ส่วนที่ 2 บทบาทของท่านที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนชุมชนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
2542 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกกว่า 1 ข้อ เนื่องจากบทบาทของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นได้
มากกว่า 1 บทบาท เช่น เป็นผู้อนุรักษ์พันธุ์พืช และเป็นสมาชิกชุมชนด้วย เป็นต้น โดยมีบทบาทที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 8 บทบาท และได้จำแนกบทบาททั้ง 8 บทบาทแบ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย 3 กลุ่ม ดังนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
1. ผู้พัฒนาพันธุ์มะปรางหวานทองประมูลนครนายก
2. ผู้ปลูก/ขยายพันธุ์/อนุรักษ์พันธุ์มะปรางหวานทองประมูลพรหมณี
3. สมาชิกกลุ่มผู้อนุรักษ์มะปรางหวานทองประมูลนครนายก
4. สมาชิกชุมชนผู้อนุรักษ์มะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนกิจกรรมการขึ้นทะเบียนชุมชน
6. หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนชุมชน
7. หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนชุมชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
8. คณะทำงานดำเนิ น งานขึ ้ น ทะเบี ย นชุ ม ชนมะปรางหวานทองประมู ล นครนายกตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
9. หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้สัดส่วน ดังนี้ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยตรง คิดเป็น 49 เปอร์เซ็นต์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง คิดเป็น 9 เปอร์เซ็นต์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก คิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์
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สัดส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนชุมชน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
42%

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง
49%

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรอง
9%

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. 2542 มีหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน 4 หัวข้อ ดังนี้
1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนชุมชนมีความเหมาะสม
2. ขั้นตอนการดำเนินงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. จำนวนสมาชิกชุมชนที่เสนอขอขึ้นทะเบียนมีความเหมาะสม
4. ผู้แทนชุมชนที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนชุมชนมีความเหมาะสม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เห็นด้วยทั้ง 4 หัวข้อ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
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จานวนสมาชิกชุมชนมีความเหมาะสม

ผู้แทนชุมชนที่ยื่นคาขอฯ มีความเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอแนะข้อคิดเห็น ดังนี้
1. เป็นโครงการที่ดีเนื่องจากมีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็น
ส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ประชาชน เกษตรกร นักอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืช ส่งผลให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เกิดผลประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่น
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชให้มากขึ้น และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
3. ควรมี ช ่ อ งทางให้ ผ ู ้ มี ส ่ วนได้ ส ่ว นเสี ย ได้ ศ ึ กษาข้อ มูล กฎหมาย ขั ้ น ตอนการดำเนิ นงานที่
หลากหลาย เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดประชุม เว็บไซต์ สื่อโซเชียล เป็นต้น
4. กรมวิชาการเกษตรควรส่ง เสริม ให้มีก ารขึ้น ทะเบียนชุม ชน และการจดทะเบียนพันธุ ์ พื ช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้มีมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อคณะทำงานภาคประชาชน และสื่อสารให้ประชาชนและกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
กลุ ่ ม วิ จ ั ย การคุ ้ม ครองพั นธุ ์พ ืช จั ด ทำรายงานสรุ ป ผลการดำเนิ นงานและเผยแพร่ โครงการ
การขึ้นทะเบียนชุมชนมะปราหวานทองประมูลนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ของ
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช (http://www.doa.go.th/pvp/)
ขั้นตอนที่ 5
สรุปบทเรียน เพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก ในปีต่อไป
เสนอต่อผู้บริหารของส่วนราชการและได้รับความเห็นชอบ
กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช จัดทำสรุปบทเรียน เพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะของการ
ดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในปีต่อไปเสนอต่อผู้บริหารของส่วนราชการและได้รับ
ความเห็นชอบ (ตามแผนการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2563)
ลักษณะงานของกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมี
ผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม เช่น
- การจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่
- การขึ้นทะเบียนชุมชน
- การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
- หรื อ งาน/กิ จ กรรมที ่ เ ป็ น ภารกิ จ เร่ ง ด่ ว นตามนโยบายภาครั ฐ กำหนด เช่ น การแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
- การแก้ไขกฎหมายลำดับรอง
- การดำเนินงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งหากเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่ยังขาดความ
เข้าใจ พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของงานต้ องให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาโครงการได้
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ปัจจัยสนับสนุน
1. ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม มี ส ่ ว นร่ ว มในการดำเนิ น งานได้ แ ก่ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นการดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงาน และสนับสนุน/
กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
2. การดำเนินงานมีกฎหมาย/กฎระเบียบที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชนและหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พ.ศ. 2549 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนชุมชนและแบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พ.ศ. 2557
3. มีคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ ประสบการณ์การด้าน
การอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์พืช การสืบทอดระบบวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
4. ชุมชนมีความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน และต้องการให้มีการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์มะปราง
ปัญหา/อุปสรรค
1. จำนวนตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง (ชุมชน) ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อย ทำให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอาจยังไม่ครอบคลุมความต้องการของชุมชน
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากชุมชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีบทนิยามที่เป็นภาษากฎหมายหลายประเด็นที่
อ่านแล้วเข้าใจยาก
ผลสำเร็จ/ผลกระทบ
1. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกมีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้ม ครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพิ่มมากขึ้น
2. ชุ ม ชนมะปรางหวานทองประมู ล นครนายกได้ ร ั บ การขึ ้ น ทะเบี ย นเป็ น ชุ ม ชนตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
3. เมื่อชุมชนดำเนินการขึ้นทะเบียนชุมชนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นคำขอจด
ทะเบียนมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. 2542 หากได้รับการจดทะเบียนแล้ว ชุมชนสามารถจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนามะปรางพันธุ์หวานทองประมูลนครนายกได้
ข้อเสนอแนะ (ที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนชุมชน)
1. การดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันเช่น
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ ่น หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในท้องที่ และกรมวิชาการเกษตร บุคลากรที่
ดำเนินงานร่วมกันควรเป็นคนเดิมเพื่อให้งานมีความต่อเนื่องและรวดเร็ว
2. หน่วยงานท้องที่ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนชุมชน ต้องเข้าใจกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พื ช
ขั้นตอนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนชุมชน เพื่อให้ดำเนินงานทันตามกรอบเวลากฎหมายกำหนด
3. หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพของชุมชนภาคการเกษตรควร
สนับสนุนงานอนุรักษ์พันธุ์พืชของชุมชนให้มีการพัฒนาต่อยอด หรือมีมูลค่าเพิ่มของพืชและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
สมาชิกชุมชนมีวิถีชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

