
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย* 

 

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 

รองนายกรฐัมนตรี 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี 
นายสมคิด  จาตุศรพีิทักษ์ 

รองนายกรฐัมนตรี 
นายวิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี 
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ ์

รองนายกรฐัมนตรี 
นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

๑. คกก. บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๒. คกก. กําลังพลสาํรอง 
๓. คกก. การกีฬาแห่งประเทศไทย 
๔. คกก. นโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
๕. คกก. บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
๖. คกก. นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 
๗. คกก. นโยบายการรักษาผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเล 
๘. คกก. นโยบายป่าชุมชน 
๙. คกก. นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
๑๐. คกก. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ 
๑๑. คกก. นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
๑๒. รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายที่ดิน

แห่งชาติ 
๑๔. รองประธานกรรมการ คนที่ ๓ ใน คกก.

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๑๕. กรรมการใน คกก. นโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. คกก. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

๒. คกก. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

๓. คกก. การมาตรฐานแห่งชาติ 
๔. รองประธานกรรมการใน คกก. ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๕. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๖. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบาย

พลังงานแห่งชาติ 
๗. รองประธานกรรมการใน คกก. รัฐวิสาหกิจ 
๘. กรรมการใน คกก. นโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
๙. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบาย 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๑. คกก. การกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. คกก. ข้าราชการพลเรือน 
๓. คกก. พัฒนาระบบราชการ 
๔. คกก. พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
๕. คกก. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๖. คกก. วินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตําแหน่ง 
๗. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ 

๘. คกก. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
๙. คกก. วัฒนธรรมแห่งชาติ 
๑๐. คกก. นโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
๑๑. คกก. นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๒. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบาย

ตํารวจแห่งชาติ 
๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑๔. รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๕. กรรมการใน คกก. นโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
๒. คกก. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ 
๓. คกก. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน

ครอบครัว 
๔. คกก. ประสานและกํากับการดําเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
๕. คกก. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๖. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
๗. รองประธานกรรมการใน คกก. ทรัพยากรน้ํา

แห่งชาติ 
๘. รองประธานกรรมการใน คกก. ป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษย์ 
๙. รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ ใน คกก. 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๑๐. รองประธานกรรมการใน คกก. ส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๑๑. กรรมการใน คกก. นโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. คกก. อาหารแห่งชาติ 
๒. คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
๓. คกก. สุขภาพจิตแห่งชาติ 
๔. คกก. นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
๕. คกก. สุขภาพแห่งชาติ 
๖. รองประธานกรรมการใน คกก. จัดระบบ

การจราจรทางบก 
๗. อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
๘. กรรมการใน คกก. นโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. คกก. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๒. รองประธานกรรมการใน คกก. พัฒนาระบบ

ราชการ 
๓. รองประธานกรรมการใน คกก. การศึกษา

พระปริยัติธรรม 
๔. กรรมการใน คกก. ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๕. กรรมการใน คกก. จัดระบบการจราจรทาง

บก 
๖. กรรมการใน คกก. ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
๗. กรรมการใน คกก. นโยบายพลังงานแห่งชาติ 

 
 
 
 

 

* มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) และ 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และคําสั่งมอบหมาย
 ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 


