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โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ประกาศที่ อพ.สธ. 1/2565 

 

เร่ือง คณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

 

 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ประสบ

ความส าเร็จเป็นผลประโยชน์แท ้และใหเ้ป็นไปตามการปรับโครงสรา้งหน่วยงานใหม่ ตามการปฏิรูประบบ

ราชการ  รายช่ือคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มีดงัต่อไปน้ี 

1.  ดร.อ าพล   เสนาณรงค ์ กรรมการท่ีปรึกษา 

2.  ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร กรรมการท่ีปรึกษา 

3.  เลขาธิการพระราชวงั ประธานกรรมการ 

4.  รองผูอ้ านวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  

(นายพรชยั จุฑามาศ) 

รองประธานกรรมการ 

5.  ราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กรรมการ 

6.  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ กรรมการ 

7.  ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

8.  ผูบ้ญัชาการทหารเรือ กรรมการ 

9.  ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กรรมการ 

10.  ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา กรรมการ 

11.  ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน กรรมการ 

12.  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 

13.  ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม กรรมการ 

14.  ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 

15.  ผูอ้ านวยการองคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย กรรมการ 

16.  ผูอ้ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ กรรมการ 

17.  ผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 
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18.  ผูว้า่การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ 

19.  ผูว้า่การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ 

20.  ผูว้า่การการเคหะแห่งชาติ กรรมการ 

21.  อธิบดีกรมป่าไม ้ กรรมการ 

22.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช กรรมการ 

23.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 

24.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 

25.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์  กรรมการ 

26.  อธิบดีกรมประมง       กรรมการ 

27.  อธิบดีกรมชลประทาน   กรรมการ 

28.  อธิบดีกรมพฒันาท่ีดิน   กรรมการ 

29.  อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี   กรรมการ 

30.  อธิบดีกรมการขา้ว กรรมการ 

31.  อธิบดีกรมทรพัยากรน ้า กรรมการ 

32.  อธิบดีกรมทรพัยากรน ้าบาดาล       กรรมการ 

33.  อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ 

34.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ   กรรมการ 

35.  อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก     กรรมการ 

36.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กรรมการ 

37.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 

38.  อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน กรรมการ 

39.  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 

40.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กรรมการ 

41.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 

42.  เลขาธิการคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย                            กรรมการ 

43.  เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรรมการ 

44.  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 

45.  ผูอ้ านวยการส านักงานการวิจยัแห่งชาติ กรรมการ 

46.  ผูว้า่การสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย       กรรมการ 

47.  ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ    กรรมการ 

48.  ผูอ้ านวยการสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้า(องคก์ารมหาชน) กรรมการ 

49.  ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)              กรรมการ 

50.  ผูอ้ านวยการองคก์ารเภสชักรรม กรรมการ 
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51.  ผูอ้ านวยการองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรรมการ 

52.  ผูอ้ านวยการองคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ กรรมการ 

53.  ผูอ้ านวยการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ กรรมการ 

54.  ผูอ้ านวยการส านักงานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) 

กรรมการ 

55.  ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) กรรมการ 

56.  ผูอ้ านวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง(องคก์าร

มหาชน) 

กรรมการ 

57.  ผูอ้ านวยการองคก์ารบริหารจดัการกา๊ชเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) กรรมการ 

58.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  กรรมการ 

59.  อธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  กรรมการ 

60.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้       กรรมการ 

61.  อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรรมการ 

62.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  กรรมการ 

63.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ กรรมการ 

64.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น กรรมการ 

65.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  กรรมการ 

66.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล  กรรมการ 

67.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ กรรมการ 

68.  อธิการบดีมหาวิทยาลยับรูพา กรรมการ 

69.  อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร กรรมการ 

70.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร         กรรมการ 

71.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรรมการ 

72.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กรรมการ 

73.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล   กรรมการ 

74.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา     กรรมการ 

75.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัรงัสิต  กรรมการ 

76.  อธิการบดีมหาวิทยาลยักรุงเทพ กรรมการ 

77.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ          กรรมการ 

78.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี                      กรรมการ 

79.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัพายพั กรรมการ 

80.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ กรรมการ 

81.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเนชัน่ กรรมการ 
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82.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง กรรมการ 

83.  อธิการบดีมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ กรรมการ 

84.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสวนดุสิต กรรมการ 

85.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม กรรมการ 

86.  อธิการบดีมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ กรรมการ 

87.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม กรรมการ 

88.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ กรรมการ 

89.  อธิการบดีมหาวิทยาลยันครพนม กรรมการ 

90.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม       กรรมการ 

91.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์  กรรมการ 

92.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี   กรรมการ 

93.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช     กรรมการ 

94.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี กรรมการ 

95.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  กรรมการ 

96.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา กรรมการ 

97.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย กรรมการ 

98.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม กรรมการ 

99.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี กรรมการ 

100.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม กรรมการ 

101.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ กรรมการ 

102.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี กรรมการ 

103.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่                   กรรมการ 

104.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย กรรมการ 

105.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา    กรรมการ 

106.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี กรรมการ 

107.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ กรรมการ 

108.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   กรรมการ 

109.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์ กรรมการ 

110.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม กรรมการ 

111.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี กรรมการ 

112.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ กรรมการ 

113.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด กรรมการ 

114.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร ์ กรรมการ 
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115.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ กรรมการ 

116.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์ กรรมการ 

117.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร กรรมการ 

118.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา กรรมการ 

119.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบึง กรรมการ 

120.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง กรรมการ 

121.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา กรรมการ 

122.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต กรรมการ 

123.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี กรรมการ 

124.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา    กรรมการ 

125.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กรรมการ 

126.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      กรรมการ 

127.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    กรรมการ 

128.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั กรรมการ 

129.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กรรมการ 

130.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์                กรรมการ 

131.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กรรมการ 

132.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น  กรรมการ 

133.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี กรรมการ 

134.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร  กรรมการ 

135.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัปราจีนบุรี  กรรมการ 

136.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กรรมการ 

137.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย กรรมการ 

138.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี  กรรมการ 

139.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัภูเก็ต  กรรมการ 

140.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบุรี   กรรมการ 

141.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี กรรมการ 

142.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน     กรรมการ 

143.  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 

144.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา     กรรมการ 

145.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครสวรรค ์ กรรมการ 

146.  ผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบุรี           กรรมการ 

147.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์         กรรมการ 
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148.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ์ กรรมการ 

149.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก กรรมการ 

150.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี กรรมการ 

151.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่                        กรรมการ 

152.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี กรรมการ 

153.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลก กรรมการ 

154.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอ านาจเจริญ กรรมการ 

155.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี    กรรมการ 

156.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัระนอง   กรรมการ 

157.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรูณ ์  กรรมการ 

158.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพทัลุง   กรรมการ 

159.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร่   กรรมการ 

160.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัตรงั กรรมการ 

161.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้ กรรมการ 

162.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา กรรมการ 

163.  ผูว้า่ราชการจงัหวดับึงกาฬ กรรมการ 

164.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก กรรมการ 

165.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา กรรมการ 

166.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี กรรมการ 

167.  ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี กรรมการ 

168.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ กรรมการ 

169.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบุรี กรรมการ 

170.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ กรรมการ 

171.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัยะลา กรรมการ 

172.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม กรรมการ 

173.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพนู กรรมการ 

174.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม กรรมการ 

175.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี กรรมการ 

176.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด กรรมการ 

177.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสาคร กรรมการ 

178.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุทยัธานี กรรมการ 

179.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัมุกดาหาร กรรมการ 

180.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอ่างทอง กรรมการ 
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181.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุดรธานี กรรมการ 

182.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุโขทยั กรรมการ 

183.  ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรมัย ์ กรรมการ 

184.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมการ 

185.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช กรรมการ 

186.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตร กรรมการ 

187.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัแมฮ่่องสอน กรรมการ 

188.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัยโสธร กรรมการ 

189.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด กรรมการ 

190.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง กรรมการ 

191.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าปาง กรรมการ 

192.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร กรรมการ 

193.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา กรรมการ 

194.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสิงหบุ์รี กรรมการ 

195.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุรินทร ์ กรรมการ 

196.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองบวัล าภู กรรมการ 

197.  ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ์ กรรมการ 

198.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัก าแพงเพชร กรรมการ 

199.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยันาท กรรมการ 

200.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย กรรมการ 

201.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครปฐม กรรมการ 

202.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันราธิวาส กรรมการ 

203.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี กรรมการ 

204.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสตูล กรรมการ 

205.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสงคราม กรรมการ 

206.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 

207.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภูมิ กรรมการ 

208.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย กรรมการ 

209.  ประธานมลูนิธิฟ้ืนฟูทรพัยากรทะเลสยาม กรรมการ 

210.  ประธานมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย กรรมการ 

211.  กรรมการผูจ้ดัการโรงแรมซิกสเ์ซนส ์ยาวน้อย กรรมการ 

212.  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) กรรมการ 

213.  นายกสมาคมพนัธุศาสตรแ์ห่งประเทศไทย กรรมการ 
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214.  ประธานกรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ในพระอุปถมัภ์ฯ กรรมการ 

215.  นายกสมาคมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการ 

216.  ผูช้่วยผูอ้ านวยการ อพ.สธ.ระดบั 9 (นางปิยรษัฏ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรพัย)์ กรรมการและ

เลขานุการ 

 

หนา้ท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ 

– รับนโยบายและกรอบการด าเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงานในการสนองพระราชด าริ หรือ
สนับสนุน โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

– หวัหนา้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองคก์ร ไปแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของตน โดยเสนอรายช่ือ
ผ่านเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ เพ่ือน าความกราบบงัคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

– หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร อ านวยการ สนับสนุนใหก้ารด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ในพ้ืนท่ีและเขตความรับผิดชอบของตนใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายวตัถุประสงค ์

  

  ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

            สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
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