
 

 

 
 

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ประกาศที่ อพ.สธ. 1 /2565 

 
เรื่อง คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 

 เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประสบความส าเร็จเป็น
ผลประโยชน์แท้ และให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามการปฏิ รูประบบราชการ  รายช่ือคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มีดังต่อไปน้ี 

1.  ดร.อ าพล   เสนาณรงค ์ กรรมการที่ปรึกษา 
2.  ศ.ดร.ธรีะ  สูตะบุตร กรรมการที่ปรึกษา 
3.  เลขาธิการพระราชวัง ประธานกรรมการ 
4.  รองผู้อ านวยการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  

(นายพรชัย จุฑามาศ) 
รองประธานกรรมการ 

5.  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กรรมการ 

6.  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรรมการ 
7.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
8.  ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ 
9.  ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ 

10.  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรรมการ 
11.  ผู้บัญชาการกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน กรรมการ 
12.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 
13.  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
14.  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
15.  ผู้อ านวยการองค์การสวนสตัว์แห่งประเทศไทย กรรมการ 
16.  ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร ์ กรรมการ 
17.  ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 
18.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค กรรมการ 
19.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ 
20.  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาต ิ กรรมการ 
21.  อธิบดีกรมป่าไม ้ กรรมการ 
22.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ปา่ และพันธ์ุพืช กรรมการ 
23.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 
24.  อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กรรมการ 
25.  อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์   กรรมการ 



 

 
26.  อธิบดีกรมประมง       กรรมการ 
27.  อธิบดีกรมชลประทาน   กรรมการ 
28.  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน   กรรมการ 
29.  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี   กรรมการ 
30.  อธิบดีกรมการข้าว กรรมการ 
31.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า กรรมการ 
32.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล       กรรมการ 
33.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ 
34.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   กรรมการ 
35.  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     กรรมการ 
36.  อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
37.  อธิบดีกรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
38.  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ 
39.  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 
40.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
41.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 
42.  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย                            กรรมการ 
43.  เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม กรรมการ 
44.  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
45.  ผู้อ านวยการส านักงานการวิจยัแหง่ชาติ กรรมการ 
46.  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย       กรรมการ 
47.  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    กรรมการ 
48.  ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรพัยากรน้ า (องค์การมหาชน) กรรมการ 
49.  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)              กรรมการ 
50.  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ 
51.  ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
52.  ผู้อ านวยการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ กรรมการ 
53.  ผู้อ านวยการองค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ กรรมการ 
54.  ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กรรมการ 
55.  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) กรรมการ 
56.  ผู้อ านวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู (องค์การมหาชน) กรรมการ 
57.  ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรรมการ 
58.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรรมการ 
59.  อธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  กรรมการ 
60.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้        กรรมการ 
61.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง กรรมการ 
62.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  กรรมการ 
63.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กรรมการ 
64.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 
65.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  กรรมการ 
66.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  กรรมการ 



 

 
67.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ 
68.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูพา กรรมการ 
69.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 
70.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร         กรรมการ 
71.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง กรรมการ 
72.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรรมการ 
73.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   กรรมการ 
74.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     กรรมการ 
75.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต  กรรมการ 
76.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ 
77.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ          กรรมการ 
78.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      กรรมการ 
79.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการ 
80.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ กรรมการ 
81.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน กรรมการ 
82.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการ 
83.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ กรรมการ 
84.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดสุิต กรรมการ 
85.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
86.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ กรรมการ 
87.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กรรมการ 
88.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ กรรมการ 
89.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการ 
90.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม       กรรมการ 
91.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์   กรรมการ 
92.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   กรรมการ 
93.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     กรรมการ 
94.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี กรรมการ 
95.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  กรรมการ 
96.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา กรรมการ 
97.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 
98.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 
99.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี กรรมการ 

100.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
101.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์ กรรมการ 
102.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี กรรมการ 
103.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    กรรมการ 
104.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการ 
105.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา    กรรมการ 
106.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี กรรมการ 
107.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ 



 

 
108.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กรรมการ 
109.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีัมย ์ กรรมการ 
110.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 
111.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี กรรมการ 
112.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 
113.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ 
114.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ กรรมการ 
115.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ กรรมการ 
116.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
117.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการ 
118.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรรมการ 
119.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง กรรมการ 
120.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กรรมการ 
121.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการ 
122.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ 
123.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุ ี กรรมการ 
124.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา    กรรมการ 
125.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  กรรมการ 
126.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก      กรรมการ 
127.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร    กรรมการ 
128.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 
129.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  กรรมการ 
130.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์                 กรรมการ 
131.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  กรรมการ 
132.  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
133.  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ี กรรมการ 
134.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  กรรมการ 
135.  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  กรรมการ 
136.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี กรรมการ 
137.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
138.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  กรรมการ 
139.  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็  กรรมการ 
140.  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   กรรมการ 
141.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุร ี กรรมการ 
142.  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กรรมการ 
143.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
144.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา     กรรมการ 
145.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค ์ กรรมการ 
146.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบรุี           กรรมการ 
147.  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์          กรรมการ 
148.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ ์ กรรมการ 



 

 
149.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กรรมการ 
150.  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ี กรรมการ 
151.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                        กรรมการ 
152.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
153.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
154.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ กรรมการ 
155.  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี    กรรมการ 
156.  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง   กรรมการ 
157.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 
158.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   กรรมการ 
159.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่   กรรมการ 
160.  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กรรมการ 
161.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กรรมการ 
162.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กรรมการ 
163.  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
164.  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กรรมการ 
165.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กรรมการ 
166.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุร ี กรรมการ 
167.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี ่ กรรมการ 
168.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
169.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบรุ ี กรรมการ 
170.  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีะเกษ กรรมการ 
171.  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรรมการ 
172.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กรรมการ 
173.  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน กรรมการ 
174.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กรรมการ 
175.  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี กรรมการ 
176.  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กรรมการ 
177.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ 
178.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธาน ี กรรมการ 
179.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ 
180.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
181.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
182.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสโุขทัย กรรมการ 
183.  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรรีัมย ์ กรรมการ 
184.  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ 
185.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
186.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กรรมการ 
187.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแมฮ่่องสอน กรรมการ 
188.  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กรรมการ 
189.  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ 



 

 
190.  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กรรมการ 
191.  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง กรรมการ 
192.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กรรมการ 
193.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรรมการ 
194.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บรุ ี กรรมการ 
195.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสรุินทร ์ กรรมการ 
196.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภ ู กรรมการ 
197.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์ กรรมการ 
198.  ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร กรรมการ 
199.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กรรมการ 
200.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
201.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กรรมการ 
202.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ 
203.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร ี กรรมการ 
204.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กรรมการ 
205.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ 
206.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยธุยา กรรมการ 
207.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ กรรมการ 
208.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กรรมการ 
209.  ประธานมลูนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม กรรมการ 
210.  ประธานมลูนิธิสถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรรมการ 
211.  กรรมการผู้จดัการโรงแรมซิกสเ์ซนส์ ยาวน้อย กรรมการ 
212.  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) กรรมการ 
213.  นายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการ 
214.  ประธานกรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ 
215.  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการ 
216.  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อพ.สธ. ระดับ 9 (นางปิยรัษฏ์ ปรญิญาพงษ์ เจรญิทรัพย์) กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ 

– รับนโยบายและกรอบการด าเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงานในการสนองพระราชด าริ หรือสนับสนุน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

– หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร ไปแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของตน โดยเสนอรายช่ือผ่านเลขาธิการ
พระราชวัง ในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพื่อน าความกราบบังคมทูล     
ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

– หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร อ านวยการ สนับสนุนให้การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 

  
  ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  


