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ที ่012 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน “โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” 
 

โครงกำรอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ   
สยำมบรมรำชกุมำรี  รับนโยบำยและกรอบกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนหรือองค์กร   
ในกำรสนองพระรำชด ำริหรือสนับสนุนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ   
โดยมีหน้ำที่ในกำรอ ำนวยกำรและวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้ง  
ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรหรือองค์กรต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรประชุมทำงวิชำกำร   
และนิทรรศกำรร่วมกับคณะปฏิบัติ งำนวิทยำกำรโครงกำรอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่ องมำจำก  
พระรำชด ำริ  สม เด็ จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ .สธ .) ให้ สอดคล้ องและ  
สนองนโยบำยของจังหวัดนครสวรรค์และแผนแม่บทกำรอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมำจำก 
พระรำชด ำริฯ  

ดั งนั้ น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ   
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมแนวทำง  
ที่ก ำหนด จึงแต่งตั้ งคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินงำนก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม     หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. ดร.สมญำ อินทรเกษตร     รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 
3. ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ      รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 
4. อำจำรย์อธิกัญญ์ แพรต่วน     รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 
5. อำจำรย์วัชรศักดิ์ มำเกิด     คณะท ำงำน 
6. ดร.อำภำกร โพธิ์ดง      คณะท ำงำน 
7. ผศ.เบญจพร รอดอำวุธ     คณะท ำงำน 
8. ผศ.ดร.ณิชำ กำวิละ      คณะท ำงำน 
9. ผศ.ถิรำยุ ปิ่นทอง      คณะท ำงำน 
10. อำจำรย์รพีพัฒน์ มั่นพรม     คณะท ำงำน 
11. อำจำรย์นพดล ชุ่มอินทร์     คณะท ำงำน 
12. อำจำรย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์    คณะท ำงำน 
13. ดร.ธิติยำ ทองเกิน      คณะท ำงำน 
14. อำจำรย์กำญจนำ สดับธรรม    คณะท ำงำน 
15. ผศ.ดร.ชลดำ เดชำเกียรติไกร ธีรกำรุณวงศ์   คณะท ำงำน 
16. อำจำรย์เจนจิรำ เล็กอุทัย     คณะท ำงำน 
17. อำจำรย์ธนำกร กจิสุขสกุล     คณะท ำงำน 
18. ผศ.อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์     คณะท ำงำน 
19. ผศ.ไชยำ อู๋ชนะภัย      คณะท ำงำน 
20. ผศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลำ    คณะท ำงำน 
21. อำจำรย์สำวิตรี สอำดเทียน     คณะท ำงำน 

/ 22. อำจำรย์สุกัญญำ…………… 
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22. อำจำรย์สุกัญญำ คงสูน     คณะท ำงำน 
23. อำจำรย์ณัฐวุฒิ เชื้อชวด     คณะท ำงำน 
24. อำจำรย์วศิน ล่ ำสัน     คณะท ำงำน 
25. อำจำรย์ศิริวัฒณำ ลำภหลำย    คณะท ำงำน 
26. ผศ.พันธ์ระวี หมวดศรี     คณะท ำงำน 
27. ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์     คณะท ำงำน 
28. อำจำรย์ณฐพร มีสวัสดิ์     คณะท ำงำน 
29. อำจำรย์ดุษฎี ค ำบุญเรือง     คณะท ำงำน 
30. ดร.ปนัดดำ สิทธิเขตรกรณ์    คณะท ำงำน 
31. ผศ.ดร.วรำภรณ์ ฉุยฉำย     คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
32. นำงสำวจันทิมำ อบรมทรัพย์    เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
33. นำงสำวอำทิตยำ ชำยคีรี     เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
34. นำงสำวพิจิตรำ เพ็งหมื่นรำช    เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 

หน้าที่ของคณะกรรมการ อพ.สธ.-หน่วยงาน 
๑) อ ำนวยกำร และก ำหนดแผนปฏิบัติกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน และก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติงำน 
สอดคล้องและสนองกับนโยบำยตำมแผนแม่บทกำรอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำ ก 

   พระรำชด ำริฯ ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง 
๒) ประสำนงำนและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สมำคมหรือองค์กร 
ที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตำมหลักกำรและแผนปฏิบัติกำรที่วำงกรอบไว้ 
๓) สนับสนุนและส่งเสริมกำรส ำรวจและรวบรวมทรัพยำกรทำงกำยภำพและชีวภำพ เพ่ือให้เกิดงำน 
ศึกษำ วิจัย หรือเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนก ำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยจัดท ำเป็นเอกสำรรำยงำน 

   ผล และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๔) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องก ำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ 
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้สำธำรณชนได้รับรู้อย่ำงกว้ำงขวำง 
๕) ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ เพ่ือเสนอต่อคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำรโครงก ำรอนุรักษ์พันธุกรรม 

   พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
   เป็นระยะ 

๖) พิจำรณำรวบรวมควำมต้องกำรงบประมำณ และพัสดุครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนโครงกำร 
   ประจ ำปีงบประมำณ เพ่ือสนองควำมต้องกำรงบประมำณ และจัดท ำบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ของ 
   โครงกำรฯ ให้มีกำรตรวจสอบและปรับปรุงให้ทันสมัยและรำยงำนสถำนภำพประจ ำปี 

๗) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใด ตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือตำมที่ได้ร้องขอ 

ขอให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงำนและประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพ้ืนที่โดยภำพรวม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ ๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕6๑ 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บัญญัติ ช ำนำญกิจ) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 


