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    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ                                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

โดยพระราชานุญาต 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

ประกาศท่ี อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘ 
  
           เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
 

               เพ่ือให้การดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ประสบ
ความสําเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ และให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามการปฏิรูประบบราชการ  
การน้ีจึงแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ดังต่อไปน้ี 

๑.  เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  

๒.  ดร.อําพล   เสนาณรงค์ กรรมการที่ปรกึษา 

๓.  ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร  กรรมการที่ปรกึษา 
๔.  รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ รองประธานกรรมการ 

 (นายพรชัย จุฑามาศ)           

๕.  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กรรมการ 

๖.  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 

๗.  ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ 

๘.  ผู้บัญชาการทหารอากาศ              กรรมการ 

๙.  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรรมการ 

๑๐.  ผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กรรมการ 

๑๑.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 

๑๒.  ผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 

๑๓.  ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร ์ กรรมการ 

๑๔.  ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 

๑๕.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ 
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๑๖.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย                               กรรมการ 

๑๗.  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กรรมการ 

๑๘.  อธิบดีกรมป่าไม้                                                                กรรมการ 

๑๙.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรรมการ 

๒๐.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 

๒๑.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 

๒๒.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   กรรมการ 

๒๓.  อธิบดีกรมประมง       กรรมการ 

๒๔.  อธิบดีกรมชลประทาน   กรรมการ 

๒๕.  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   กรรมการ 

๒๖.  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี   กรรมการ 

๒๗.  อธิบดีกรมการข้าว กรรมการ 

๒๘.  อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า กรรมการ 

๒๙.  อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล       กรรมการ 

๓๐.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ 

๓๑.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                                กรรมการ 

๓๒.  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก     กรรมการ 

๓๓.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 

๓๔.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม กรรมการ 

๓๕.  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 

๓๖.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 

๓๗.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 

๓๘.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการ 

๓๙.  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ         กรรมการ 

๔๐.  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย                            กรรมการ 

๔๑.  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรรมการ 

๔๒.  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย       กรรมการ 

๔๓.  ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ         กรรมการ 

๔๔.  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  กรรมการ 

๔๕.  ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรรมการ 

๔๖.  ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ 
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๔๗.  ผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรรมการ 

๔๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรรมการ 

๔๙.  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรรมการ 

๕๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้        กรรมการ 

๕๑.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 

๕๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   กรรมการ 

๕๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กรรมการ 

๕๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 

๕๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                              กรรมการ 

๕๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  กรรมการ 

๕๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                กรรมการ 

๕๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

๕๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 

๖๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร         กรรมการ 

๖๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาํแหง                                      กรรมการ 

๖๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรรมการ 

๖๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล                    กรรมการ 

๖๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา         กรรมการ 

๖๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต        กรรมการ 

๖๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ 

๖๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษณิ          กรรมการ 

๖๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      กรรมการ 

๖๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการ 

๗๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ กรรมการ 

๗๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน กรรมการ 

๗๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการ 

๗๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการ 

๗๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ 

๗๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                 กรรมการ 

๗๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   กรรมการ 

๗๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   กรรมการ 
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๗๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     กรรมการ 

๗๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กรรมการ 

๘๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  กรรมการ 

๘๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ 

๘๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 

๘๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      กรรมการ 

๘๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการ 

๘๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    กรรมการ 

๘๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       กรรมการ 

๘๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    กรรมการ 
๘๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    กรรมการ 
๘๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการ 

๙๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    กรรมการ 

๙๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการ 
๙๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ กรรมการ 
๙๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กรรมการ 
๙๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   กรรมการ 
๙๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 
๙๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ 
๙๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 
๙๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ 
๙๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ กรรมการ 
๑๐๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี กรรมการ 

๑๐๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    กรรมการ 

๑๐๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กรรมการ 

๑๐๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      กรรมการ 

๑๐๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    กรรมการ 

๑๐๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 

๑๐๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กรรมการ 

๑๐๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์                กรรมการ 

๑๐๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กรรมการ 

๑๐๙. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ                  กรรมการ 
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๑๑๐. ผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรรมการ 

๑๑๑. ผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ กรรมการ 

๑๑๒. ผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติ (องค์การมหาชน) กรรมการ 

๑๑๓. ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  กรรมการ 

๑๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                                                 กรรมการ 

๑๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กรรมการ 

๑๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  กรรมการ 

๑๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  กรรมการ 

๑๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                             กรรมการ 

๑๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กรรมการ 

๑๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี                                                     กรรมการ 

๑๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กรรมการ 

๑๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   กรรมการ 

๑๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กรรมการ 

๑๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กรรมการ 

๑๒๕. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 

๑๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา     กรรมการ 

๑๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการ 

๑๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี           กรรมการ 

๑๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์          กรรมการ 

๑๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ 

๑๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กรรมการ 

๑๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กรรมการ 

๑๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                        กรรมการ 

๑๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 

๑๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 

๑๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ กรรมการ 

๑๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี    กรรมการ 
๑๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง   กรรมการ 

๑๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 

๑๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   กรรมการ 



๖ 
 

๑๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่   กรรมการ 

๑๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กรรมการ 

๑๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กรรมการ 

๑๔๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กรรมการ 

๑๔๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

๑๔๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กรรมการ 

๑๔๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กรรมการ 

๑๔๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ 

๑๔๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี กรรมการ 

๑๕๐. ประธานมูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลสยาม กรรมการ 

๑๕๑. ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการ 

๑๕๒. รองหัวหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    กรรมการและเลขานุการ 

 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ฝ่ายวิชาการ   

 (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)      

 
หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ 
 -รับนโยบายและกรอบการดําเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงานในการสนองพระราชดําริ หรือสนับสนุน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
 -หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร ไปแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานของตน โดยเสนอรายช่ือ
ผ่านเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ เพ่ือนํา
ความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระราชทานแต่งต้ังโดยพระราชานุญาต 
 -หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร อํานวยการ สนับสนุนให้การดําเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 
  

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙            
 
 
 
       (นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
            รองเลขาธิการพระราชวัง 
            รักษาราชการแทน เลขาธิการพระราชวัง 
 

                     


