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ตารางสรุปภาพรวมการด าเนินงานของ อพ.สธ. ประจ าปี 2558 

อพ.สธ. มีการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีห้า 
ประจ าปี 2558 ดังนี้ 

กิจกรรม 
จ านวนการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
อพ.สธ. ในกิจกรรมต่าง ๆ  

หมายเหตุ 

1 
กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช 

60 ครั้ง 

-ปฏิบั ติ ง าน ในพื้ น ท่ีปกปักพันธุ กรรมพื ช  โดย
เจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. และ /ชมรมคณะปฏิบั ติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. จ านวน 60 ครั้ง 
-ด าเนินงานศึกษาวิจัยในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. – องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ 
สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 4 
ครั้ง 

2 
กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธกุรรม
พืช 

12 ครั้ง 

- การส ารวจเก็บรวบรวมพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. ในเขต
จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  
- การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุ์ผักอีนูน ในโครงการ
ศึกษาวิจัยผักอีนูนเพื่อเข้าสู่ธุรกิจ จ านวน 8 ครั้ง 

3 
กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 

42 ครั้ง 

- การเดินทางของเจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. ในการขนย้าย
พันธุ กรรมพื ช เพื่ อ ไปปลูก ในพื้ น ท่ีป ลูกรั กษา
พันธุกรรมพืช และการติดตามผล รวมท้ังส้ินจ านวน 
42 ครั้ง ในพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศของ อพ.สธ. และ
พื้นท่ีของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โดย
ท่ีมี เ จ้าหน้าท่ี อพ.สธ.  ไปปฏิบั ติงาน และ พื้ น
ท่ี อ พ . ส ธ .  ส ว น จิ ต ร ล ด า  พ ร ะ ร า ช วั ง ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร   

4 
กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

73 ครั้ง 

- การเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ัวประเทศของ
เ จ้าหน้ า ท่ีอพ .สธ .  ในกิจกรรมอนุรักษ์ และใ ช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืชจ านวน 73 ครั้ง 
- งานวิจัยท่ีด าเนินงานโดยนักวิจัยและเจ้าหน้าท่ี
อพ.สธ. จ านวน 50 เรื่อง 
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กิจกรรม 
จ านวนการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
อพ.สธ. ในกิจกรรมต่าง ๆ  

หมายเหตุ 

5 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช 

- 

1.งานที่ด าเนินงานโดยหน่วยจัดการข้อมูล ศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 
1.1 งานบันทึกข้อมูล/ดูแลฐานข้อมูล ได้แก่ ช้อมูล
พรรณไม้สด จ านวน 42,489 ข้อมูล,ข้อมูลพรรณไม้
แห้งท่ีได้รับมาจากหอพรรณไม้และพิพิธภัณฑ์พืช 
จ านวน 190,273 ข้อมูล, ข้อมูลการแปลงรหัสพื้นท่ี 
จ านวน 1,103,467 ข้อมูล, ข้อมูลรหัสปลูกในพื้นท่ี 
จ านวน 330,524 ข้อมูล, ข้อมูลการเจริญเติบโตของ
ต้นพันธุกรรมพืชท่ีส่งเข้ามา 148,836 ข้อมูล, ข้อมูล
การส่งใบ  ผล เนื้อ ไปวิเคราะห์ในสถาบันต่าง ๆ 
2,030  รหัส, ฐานข้อมูลมะกอกโอลีฟ ได้แก่ ข้อมูล
มะกอกโอลีฟ 11,926  รหัส และบันทึกการ
เจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟพื้นท่ีต่าง ๆ 62,310 
ข้อมูล, ฐานข้อมูลภาพพรรณไม้สด จ านวน 3,200 
ข้อมูล, งานสแกนรูปภาพเพื่อเก็บใน CD จ านวน 
33,039 ข้อมูล และงานบันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
บันทึกลงแผ่น Photo CD จ านวน 1,386 แผ่น 
1.2 งานฐานข้อมูลการด าเนินงานหน่วยงานร่วม
สนองพระราชด าริ 
     ปัจจุบันหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริมี
จ านวนท้ังส้ิน 153 หน่วยงาน และมีข้อมูลการ
ด าเนินงานท่ีบันทึกในฐานข้อมูลจ านวนท้ังส้ิน 5,657 
ข้อมูล โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการบันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปกว่า1,500 ข้อมูล 
1.3  งานฐานข้อ มูลหนั งสื อขออนุญาตจาก
หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริและฐานข้อมูล
การขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
      โ ดยปั จ จุบั น  ข้ อมู ล ท่ี มี ก า รบั น ทึกอยู่ ใ น
ฐานข้อมูลหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วม
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กิจกรรม 
จ านวนการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
อพ.สธ. ในกิจกรรมต่าง ๆ  

หมายเหตุ 

สนองพระราชด าริมีจ านวนท้ังส้ิน 56 ข้อมูล ส าหรับ
ฐานข้อมูลการขอช่ือส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลการขอพระราชทานช่ือส่ิงมีชีวิตชนิด
ใหม่ของโลก ซึ่งค้นพบจากการส ารวจทรัพยากร
ชีวภาพและกายภาพของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ปัจจุบันมีการขอช่ือส่ิงมีชีวิต
ชนิดใหม่จ านวน 2 ชนิดด้วยกัน คือ เข็ม ซึ่งพบใน
พื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชของ อพ.สธ. เขื่อนรัชชประ
ภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ และ ตะขาบ ซึ่งพบบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
และหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา โดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
1.4 งานฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
      ส าหรับในปีงบประมาณ 2558 มีโรงเรียนต่างๆ 
สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มากขึ้น ท าให้ข้อมูลของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 2,202 โรงเรียน เป็น2,442 
โรงเรียน ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
1.5 งานฐานข้อมูลสมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 
      ด าเนินการบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นของสมาชิกงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) หรือเทศบาลต าบลท่ีเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริในส่วนของการจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ส ารวจทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
นั้นๆ โดยข้อมูลของสมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นจะท าการบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft 
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กิจกรรม 
จ านวนการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
อพ.สธ. ในกิจกรรมต่าง ๆ  

หมายเหตุ 

Access ท าการบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลท่ีต้ัง
ของ อบต. หรือเทศบาล ข้อมูลการตอบรับสมาชิก 
ข้อมูลท่ี ใช้ในการติดต่อ/ ผู้ประสานงาน ข้อมูล
สถานภาพการเป็นสมาชิก ข้อมูลเอกสารท่ีได้รับจาก
สมาชิก และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่ง อบต. และ
เทศบาลต าบลได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มมาก
ขึ้น จากเดิมจ านวน 116 หน่วยงาน เพิ่มข้ึนเป็น 274 
หน่วยงาน ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
1.6 ระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
      เป็นการบันทึกข้อมูลของงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ซึ่งด าเนินงานโดยสมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ไ ด้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เทศบาลต าบล ท่ีได้มีการส ารวจทรัพยากรในท้องถิ่น 
ท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยข้อมูลของ
ทรัพยากรจะถูกบันทึกลงในเอกสารใบงาน 9 ใบงาน  
และเอกสารดังกล่าว จะถูกน ามาบันทึกลงในระบบ
จัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าท่ี 
อพ.สธ. ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ 
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ไ ด้ โ ด ย ใ ช้  URL 
(https://ls.rspg.or.th/) 
2 . ง าน ที่ ด า เ นิ น ง าน โ ดยหน่ ว ยป ฏิ บั ติ ก า ร
พฤกษศาสตร์  
2 . 1  งานฐานข้อ มูลทะเบี ยนพรรณไ ม้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยด าเนินการโครงการ
ศึกษาและพัฒนาเว็บไซด์ค าศัพท์พฤกษศาสตร์ 
ส าหรับใ ช้ในสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และ
โครงการฐานข้อมูลพรรณไม้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
2.2 งานจัดท าฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ใน
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กิจกรรม 
จ านวนการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
อพ.สธ. ในกิจกรรมต่าง ๆ  

หมายเหตุ 

พิพิธภัณฑ์พืช, ฐานข้อมูลภาพพรรณไม้, ฐานข้อมูล
พรรณไม้เพื่องานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ 
การใช้โปรแกรมระบบบริการงานห้องสมุด 
3. งานเผยแพร่และบริการผ่านเว็บไซด์ อพ.สธ. 
      ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ของ อพ.สธ. ให้
ทันสมัยและทันเหตุการณ์ทุกวันเพื่อเผยแพร่ แนะน า 
สืบค้นข้อมูลพรรณไม้ต่าง ๆ และติดต่อเช่ือมโยงกับผู้
ท่ีสนใจในงานของ อพ.สธ. ทางเว็บไซด์ และ เว็บ
บอร์ด อพ.สธ. จ านวนผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ 
อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 62,781 ครั้ง 
และสืบค้นข้อมูลในเว็บไซด์จ านวน 143,069 หน้า 

6 
กิจกรรมวางแผน 
พัฒนาพันธุ์พืช 

3 ครั้ง 

- การเดินทางไปปฏิบัติงานการประชุมคณะท างาน
การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. 
จ านวน 3 ครั้ง 
- การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้  พื้น ท่ี ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่  ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว 
จ.นครราชสีมา 

7 

กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

143 ครั้ง 

- การเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ัวประเทศของ
เจ้าหน้าท่ีอพ.สธ. ในกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 143 ครั้ง 
- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีรายละเอียด
ได้แก่  การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จ านวน 46 ครั้ง, การเยี่ยมกลุ่มสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 27 ครั้ง, การเยี่ยม
เป้าหมายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 
37 ครั้ง , การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนน
สถานศึกษา จ านวน 45 ครั้ง และการฝึกอบรม
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 
12 รุ่น 
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กิจกรรม 
จ านวนการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
อพ.สธ. ในกิจกรรมต่าง ๆ  

หมายเหตุ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน) โดยมีรายละเอียดได้แก่  การประชุมกลุ่ม
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 11 ครั้ง, การ
เยี่ยมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 4 
ครั้ง และการฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 13 ครั้ง 
- งานพิพิธภัณฑ์พืช อพ.สธ.  ณ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ .  ต .คลองไ ผ่ อ . สี ค้ิว  จ .
นครราชสีมา 

8 

กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

111 ครั้ง 

- การเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ัวประเทศของ
เจ้าหน้าท่ีอพ.สธ. ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 111 ครั้ง  
 
(งานนิทรรศการวันพืชมงคลประจ าปี 2558, การจัด
นิทรรศการ อพ.สธ.ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ , การ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. กับ
หน่วยงานสนองพระราชด าริ , งานเผยแพร่และ
ฝึกอ บรม ,  ง าน เ ผยแ พร่ แ ละ ให้ ค ว ามรู้ ด้ า น
พฤกษศาสตร์, งานสนับสนุนกิจกรรมในอพ.สธ. , 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานเตรียมการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน, โครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูก
มเหสักข์-สักสยามินทร์ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และ การน าเสนอผลงานวิชาการโดยฝ่าย
วิชาการ อพ.สธ.) 

    รวมทั้งสิ้น                   444  คร้ัง  
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

โดยพระราชานุญาต 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘ 
 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 

               เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประสบ
ความส าเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ และให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามการปฏิรูประบบ
ราชการ  การนี้จึงแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ดังต่อไปนี้ 
๑.  ดร.อ าพล   เสนาณรงค์ กรรมการท่ีปรึกษา 

๒.  ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร  กรรมการท่ีปรึกษา 
๓.  เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
๔.  รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ รองประธานกรรมการ 

 (นายพรชัย จุฑามาศ)           

๕.  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

กรรมการ 

๖.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

๗.  ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ 

๘.  ผู้บัญชาการทหารอากาศ              กรรมการ 

๙.  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรรมการ 

๑๐.  ผู้บัญชาการกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน กรรมการ 

๑๑.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 

๑๒.  ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 

๑๓.  ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กรรมการ 

๑๔.  ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 

๑๕.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ 
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๑๖.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                               กรรมการ 

๑๗.  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กรรมการ 

๑๘.  อธิบดีกรมป่าไม้                                                                กรรมการ 

๑๙.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรรมการ 

๒๐.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 

๒๑.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 

๒๒.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   กรรมการ 

๒๓.  อธิบดีกรมประมง       กรรมการ 

๒๔.  อธิบดีกรมชลประทาน   กรรมการ 

๒๕.  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน   กรรมการ 

๒๖.  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี   กรรมการ 

๒๗.  อธิบดีกรมการข้าว กรรมการ 

๒๘.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า กรรมการ 

๒๙.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล       กรรมการ 

๓๐.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรรมการ 

๓๑.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                                กรรมการ 

๓๒.  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     กรรมการ 

๓๓.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 

๓๔.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กรรมการ 

๓๕.  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 

๓๖.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 

๓๗.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 

๓๘.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการ 

๓๙.  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ         กรรมการ 

๔๐.  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย                            กรรมการ 

๔๑.  เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมการ 

๔๒.  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย       กรรมการ 

๔๓.  ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ         กรรมการ 

๔๔.  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  กรรมการ 

๔๕.  ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรรมการ 

๔๖.  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ 
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๔๗.  ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 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.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง                                      กรรมการ 

๖๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรรมการ 

๖๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล                    กรรมการ 

๖๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา         กรรมการ 

๖๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต        กรรมการ 

๖๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ 

๖๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ          กรรมการ 

๖๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      กรรมการ 

๖๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการ 

๗๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 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.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 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.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ 
๙๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กรรมการ 
๙๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   กรรมการ 
๙๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 
๙๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ 
๙๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 
๙๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ 
๙๙.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ 
๑๐๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ 

๑๐๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    กรรมการ 

๑๐๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กรรมการ 

๑๐๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      กรรมการ 

๑๐๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    กรรมการ 

๑๐๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 

๑๐๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กรรมการ 

๑๐๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                 กรรมการ 

๑๐๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กรรมการ 

๑๐๙.  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ                  กรรมการ 
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๑๑๐.  ผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรรมการ 

๑๑๑.  ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรรมการ 

๑๑๒.  ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ (องค์การมหาชน) กรรมการ 

๑๑๓.  ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (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.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ กรรมการ 

๑๓๗.  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี    กรรมการ 
๑๓๘.  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง   กรรมการ 

๑๓๙.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 

๑๔๐.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   กรรมการ 
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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.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กรรมการ 

๑๕๐.  ประธานมูลนิธิฟืน้ฟูทรัพยากรทะเลสยาม กรรมการ 

๑๕๑.  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการ 

๑๕๒.  รองหัวหน้าส านักงานโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื    กรรมการและเลขานุการ 

 อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ฝ่ายวิชาการ   

 (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)      

 
หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ 
 -รับนโยบายและกรอบการด าเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงานในการสนองพระราชด าริ หรือ
สนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 -หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร ไปแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานของตน โดยเสนอ
รายช่ือผ่านเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริฯ เพื่อน าความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระราชทานแต่งต้ังโดยพระราชานุญาต 
 -หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร อ านวยการ สนับสนุนให้การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพื้นท่ีและเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 
  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙            
 
 
 
       (นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
            รองเลขาธิการพระราชวัง 
            รักษาราชการแทน เลขาธิการพระราชวัง 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 
 

 
 

ต่อเล่มที่ 2 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

 
 

 
 
  ธันวาคม 2558 


