
ข้อมูล ณ วันที ่๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

การมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี* 

 

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 

รองนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายวิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายดอน  ปรมัตถ์วินัย 

รองนายกรัฐมนตรี 
นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
นายอนุชา  นาคาศัย 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
นายธนกร  วังบุญคงชนะ 

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  

๑. คกก. ทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
๒. คกก. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓. คกก. ป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ 
๔. คกก. จัดระบบการจราจร

ทางบก 
๕. คกก. สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๖. คกก. นโยบายการประมง

แห่งชาติ 
๗. คกก. การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

๑. คกก. กฤษฎีกา 
๒. คกก. ป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด 
๓. คกก. คดีพิเศษ 
๔. คกก. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

แห่งชาติ 
๕. คกก. กองทุนพัฒนา 

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
๖. สภาลูกเสือไทย 
๗. คกก. ส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ 

๑. คกก. นโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ 

๒. คกก. ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
๓. คกก. ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น 
๔. คกก. กองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ 
๕. คกก. วัคซีนแห่งชาติ 

๑. คกก. ผู้สูงอายุแห่งชาติ 
๒. คกก. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมแห่งชาติ 
๓. คกก. ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
 

๑. คกก. พลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือสันติ 

๒. สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ 

๓. คกก. พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๑. คกก. นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
๒. คกก. นโยบายการร่วม

ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

คกก. คุ้มครองผู้บริโภค  

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

๑. คกก. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. คกก. นโยบายอวกาศแห่งชาติ 

๑. คกก. เสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์แห่งชาติ 

๒. คกก. ส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ 

๓. คกก. ส่งเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน 

คกก. แห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ 

๑. คกก. สร้างเสริมกิจการ 
เพ่ือสังคมแห่งชาติ 

๒. คกก. ว่าด้วยการประสานงาน 
ในการบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๓. คกก. นโยบายทรัพย์สิน 
ทางปัญญาแห่งชาติ 

๑. คกก. พัฒนาการค้า 
ระหว่างประเทศ 

๒. คกก. นโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

๑. คกก. พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

๒. คกก. พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการขนส่งสนิค้า
และบริการของประเทศ 

๓. คกก. นโยบายการพัฒนาพื นที ่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

คกก. ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  

 
 
  
 
 

* มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร)ี 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏบิัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี) และ 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบตัิหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี) 


