
การมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี* 

 

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 

รองนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายวิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
๑. คกก. ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
๒. คกก. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓. คกก. ป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ 
๔. คกก. จัดระบบการจราจรทางบก 
๕. คกก. สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๖. คกก. นโยบายการประมงแห่งชาติ 
๗. คกก. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ไซเบอร์แห่งชาติ 

๑. คกก. นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
๒. คกก. นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน 
๓. คกก. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
๔. สภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 

๕. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

๖. คกก. พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๑. คกก. กฤษฎีกา 
๒. คกก. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๓. คกก. คดีพิเศษ 
๔. คกก. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
๕. คกก. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 

และสร้างสรรค์ 
๖. สภาลูกเสือไทย 

๑. คกก. ผู้สูงอายุแห่งชาติ 
๒. คกก. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แห่งชาติ 
๓. คกก. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการแห่งชาติ 
๔. คกก. ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง

เพศ 

๑. คกก. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
๒. คกก. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
๓. คกก. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั งครรภ์ในวัยรุ่น 
๔. คกก. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ 
๕. คกก. วัคซีนแห่งชาติ 

คกก. คุ้มครองผู้บริโภค 

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี
๑. คกก. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. คกก. นโยบายอวกาศแห่งชาติ 

๑. คกก. พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

๒. คกก. นโยบายการพัฒนาพื นที่ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๓. คกก. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 

๔. คกก. พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
๕. คกก. นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

แห่งชาติ 
๖. คกก. นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

๑. คกก. ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
๒. คกก. เสริมสรา้งความสมานฉันท์แห่งชาต ิ
๓. คกก. ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
๔. คกก. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

และคุณภาพเยาวชน 

๑. คกก. สร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม
แห่งชาติ 

๒. คกก. ว่าด้วยการประสานงานในการ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

คกก. แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ 

 

 
 
* มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เร่ือง มอบหมายและมอบอา้นาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจา้ส้านกันายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบยีบส้านักนายกรัฐมนตรี) 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งมอบหมายและมอบอ้านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ปฏบิัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี และค้าสั่งมอบหมาย
 ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจา้ส้านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี) 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งมอบหมายและมอบอ้านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรปีฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรี และค้าสั่งมอบหมาย
 ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจา้ส้านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี)  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ (ค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งมอบหมายและมอบอ้านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตา่ง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรี)  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งมอบหมายและมอบอ้านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี) และ 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งมอบหมายและมอบอ้านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตร ีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี และค้าสั่งมอบหมาย
 ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจา้ส้านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 


