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    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ                                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

โดยพระราชานุญาต 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

ประกาศท่ี อพ.สธ. 25/2557 
  
           เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
 

               เพ่ือให้การดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ประสบ
ความสําเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ และให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามการปฏิรูประบบราชการ  
การน้ีจึงแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ดังต่อไปน้ี 

1.  เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  

2.  ดร.อําพล   เสนาณรงค์ กรรมการที่ปรกึษา 

3.  ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร  กรรมการที่ปรกึษา 
4.  รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ รองประธานกรรมการ 

 (นายพรชัย จุฑามาศ)           

5.  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กรรมการ 

6.  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 

7.  ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ 

8.  ผู้บัญชาการทหารอากาศ              กรรมการ 

9.  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรรมการ 

10.  ผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กรรมการ 

11.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 

12.  ผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 

13.  ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร ์ กรรมการ 

14.  ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 
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15.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ 

16.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย                               กรรมการ 

17.  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กรรมการ 

18.  อธิบดีกรมป่าไม้                                                                กรรมการ 

19.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรรมการ 

20.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 

21.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 

22.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   กรรมการ 

23.  อธิบดีกรมประมง       กรรมการ 

24.  อธิบดีกรมชลประทาน   กรรมการ 

25.  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   กรรมการ 

26.  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี   กรรมการ 

27.  อธิบดีกรมการข้าว กรรมการ 

28.  อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า กรรมการ 

29.  อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล       กรรมการ 

30.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ 

31.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                                กรรมการ 

32.  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก     กรรมการ 

33.  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 

34.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 

35.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 

36.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการ 

37.  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ         กรรมการ 

38.  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย                            กรรมการ 

39.  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรรมการ 

40.  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย       กรรมการ 

41.  ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ         กรรมการ 

42.  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  กรรมการ 

43.  ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรรมการ 

44.  ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ 
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45.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรรมการ 

46.  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรรมการ 

47.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้        กรรมการ 

48.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 

49.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   กรรมการ 

50.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กรรมการ 

51.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 

52.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                              กรรมการ 

53.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  กรรมการ 

54.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                กรรมการ 

55.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

56.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 

57.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร         กรรมการ 

58.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาํแหง                                      กรรมการ 

59.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรรมการ 

60.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล                    กรรมการ 

61.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา         กรรมการ 

62.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต        กรรมการ 

63.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ 

64.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษณิ          กรรมการ 

65.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      กรรมการ 

66.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการ 

67.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ กรรมการ 

68.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                 กรรมการ 

69.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   กรรมการ 

70.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   กรรมการ 

71.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     กรรมการ 

72.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กรรมการ 

73.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  กรรมการ 

74.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ 
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75.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 

76.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 

77.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      กรรมการ 

78.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการ 

79.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    กรรมการ 

80.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       กรรมการ 

81.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    กรรมการ 
82.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    กรรมการ 
83.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการ 

84.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    กรรมการ 

85.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการ 
86.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ กรรมการ 
87.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กรรมการ 
88.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   กรรมการ 
89.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี กรรมการ 

90.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    กรรมการ 

91.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กรรมการ 

92.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      กรรมการ 

93.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    กรรมการ 

94.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 

95.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กรรมการ 

96.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์                กรรมการ 

97.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กรรมการ 

98.  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ                  กรรมการ 

99.  ผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรรมการ 

100. ผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ กรรมการ 

101. ผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) กรรมการ 

102. ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  กรรมการ 

103. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                                                 กรรมการ 

104. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กรรมการ 

105. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  กรรมการ 
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106. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  กรรมการ 

107. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                             กรรมการ 

108. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กรรมการ 

109. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี                                                     กรรมการ 

110. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กรรมการ 

111. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   กรรมการ 

112. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กรรมการ 

113. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กรรมการ 

114. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 

115. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา     กรรมการ 

116. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการ 

117. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี           กรรมการ 

118. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์          กรรมการ 

119. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ 

120. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กรรมการ 

121. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กรรมการ 

122. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                        กรรมการ 

123. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 

124. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 

125. ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ กรรมการ 

126. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี    กรรมการ 
127. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง   กรรมการ 

128. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 

129. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   กรรมการ 

130. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่   กรรมการ 

131. ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการ 

132. รองหัวหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    กรรมการและเลขานุการ 

 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ฝ่ายวิชาการ   

 (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)      
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หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ 
 -รับนโยบายและกรอบการดําเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงานในการสนองพระราชดําริ หรือสนับสนุน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
 -หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร ไปแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานของตน โดยเสนอรายช่ือ
ผ่านเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ เพ่ือนํา
ความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระราชทานแต่งต้ังโดยพระราชานุญาต 
 -หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร อํานวยการ สนับสนุนให้การดําเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 
  
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4  เมษายน พ.ศ. 2557  ถงึ 30 กันยายน พ.ศ. 2559           
 
 

                                    
 (นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย) 

         เลขาธิการพระราชวัง 
 


