
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย* 

 

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 

รองนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายวิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี

๑. คกก. บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๒. คกก. ก าลังพลส ารอง 
๓. คกก. การกีฬาแห่งประเทศไทย 
๔. คกก. นโยบายการกีฬาแห่งชาต ิ
๕. คกก. บริหารกองทุนพัฒนาการกฬีาแห่งชาติ 
๖. คกก. นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหง่ชาติ 
๗. คกก. นโยบายการรักษาผลประโยชน์ 

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

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

แห่งชาติ 
๑๔. รองประธานกรรมการ คนท่ี ๓ ใน คกก.

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๑๕. กรรมการใน คกก. นโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
๑๖. รองประธานกรรมการใน คกก. ดิจิทัล 

เพือ่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

๑. คกก. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง
แห่งชาติ 

๒. คกก. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน 

๓. คกก. การมาตรฐานแห่งชาต ิ
๔. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๕. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบาย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
๘. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบาย 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
ของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๑. คกก. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. คกก. ข้าราชการพลเรือน 
๓. คกก. พัฒนาระบบราชการ 
๔. คกก. พัฒนาและส่งเสรมิองค์การมหาชน 
๕. คกก. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๖. คกก. วินิจฉัยชี้ขาดการเทียบต าแหน่ง 
๗. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคณุาภรณ ์

๘. คกก. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาต ิ
๙. คกก. วัฒนธรรมแห่งชาต ิ
๑๐. คกก. นโยบายพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
๑๑. คกก. นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๒. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบาย

ต ารวจแห่งชาต ิ
๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑๔. รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๕. กรรมการใน คกก. นโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
๒. คกก. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ 
๓. คกก. ส่งเสริมการพัฒนาและคุม้ครองสถาบัน

ครอบครัว 
๔. คกก. ประสานและก ากับการด าเนนิงาน

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ 
๕. คกก. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๖. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
๗. รองประธานกรรมการใน คกก. ทรัพยากรน้ า

แห่งชาติ 
๘. รองประธานกรรมการใน คกก. ป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย ์
๙. รองประธานกรรมการ คนท่ี ๑ ใน คกก. 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
๑๐. รองประธานกรรมการใน คกก. ส่งเสรมิ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๑๑. กรรมการใน คกก. นโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. คกก. อาหารแห่งชาต ิ
๒. คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาต ิ
๓. คกก. สุขภาพจิตแห่งชาติ 
๔. คกก. นโยบายสมุนไพรแห่งชาต ิ
๕. คกก. สุขภาพแห่งชาต ิ
๖. รองประธานกรรมการใน คกก. จัดระบบ

การจราจรทางบก 
๗. อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
๘. กรรมการใน คกก. นโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. คกก. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๒. รองประธานกรรมการใน คกก. พัฒนาระบบ

ราชการ 
๓. รองประธานกรรมการใน คกก. การศึกษา

พระปริยตัิธรรม 
๔. กรรมการใน คกก. ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
๕. กรรมการใน คกก. จัดระบบการจราจรทาง

บก 
๖. กรรมการใน คกก. ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพตดิ 
๗. กรรมการใน คกก. นโยบายพลังงานแห่งชาติ 

 
 
 
 

 

* มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี)  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และค าสั่งมอบหมาย
 ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี) และ 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และค าสั่งมอบหมาย
 ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 


