
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย* 

 

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 านักนายกรัฐมนตร ี
นายธนกร  วังบุญคงชนะ 

๑. คกก. บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๒. คกก. ก าลังพลส ารอง 
๓. คกก. การกีฬาแห่งประเทศไทย 
๔. คกก. นโยบายการกีฬาแห่งชาต ิ
๕. คกก. บริหารกองทุนพัฒนา 

การกีฬาแห่งชาต ิ
๖. คกก. นโยบายและแผน 

การบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาต ิ

๗. คกก. นโยบายการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

๘. คกก. นโยบายป่าชุมชน 
๙. คกก. นโยบายบริหารจัดการแร่

แห่งชาติ 
๑๐. คกก. ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยแห่งชาต ิ
๑๑. คกก. นโยบายการผังเมืองแหง่ชาต ิ
๑๒. คกก. ประสานและก ากับ 

การด าเนินงานป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย ์

๑๓. รองประธานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

๑๔. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายที่ดินแห่งชาต ิ

๑๕. รองประธานกรรมการ คนท่ี ๓  
ใน คกก.ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๑๖. รองประธานกรรมการใน คกก. 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

๑๗. กรรมการใน คกก. นโยบาย 
การบริหารงานจังหวัด 
และกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. คกก. การกระจายอ านาจให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

๒. คกก. ข้าราชการพลเรือน 
๓. คกก. พัฒนาระบบราชการ 
๔. คกก. พัฒนาและส่งเสรมิ

องค์การมหาชน 
๕. คกก. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๖. คกก. วินิจฉัยชี้ขาด 

การเทียบต าแหน่ง 
๗. คกก. พิจารณาการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์

๘. คกก. พัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาต ิ

๙. คกก. วัฒนธรรมแห่งชาต ิ
๑๐. คกก. นโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม

การศึกษา 
๑๑. คกก. นโยบายการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย 
๑๒. คกก. การมาตรฐานแห่งชาต ิ
๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. 

นโยบายต ารวจแห่งชาต ิ
๑๔. รองประธานสภานโยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรมแห่งชาต ิ

๑๕. กรรมการใน คกก. นโยบาย 
การบริหารงานจังหวัด 
และกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. คกก. อาหารแห่งชาต ิ
๒. คกก. นโยบายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แห่งชาต ิ
๓. คกก. สุขภาพจิตแห่งชาติ 
๔. คกก. นโยบายสมุนไพรแห่งชาต ิ
๕. คกก. สุขภาพแห่งชาต ิ
๖. คกก. บ าบัดรักษาและฟื้นฟู 

ผู้ติดยาเสพติด 
๗. รองประธานกรรมการใน คกก. 

จัดระบบการจราจรทางบก 
๘. อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
๙. กรรมการใน คกก. นโยบาย 

การบริหารงานจังหวัด 
และกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
๒. คกก. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ 
๓. คกก. ส่งเสริมการพัฒนา 

และคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
๔. คกก. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร 
๕. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
๖. รองประธานกรรมการใน คกก. 

ทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ
๗. รองประธานกรรมการ คนท่ี ๑  

ใน คกก. สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
๘. กรรมการใน คกก. นโยบาย 

การบริหารงานจังหวัด 
และกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. รองประธานกรรมการใน คกก. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

๒. กรรมการใน คกก. นโยบาย 
การบริหารงานจังหวัด 
และกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ 

๑. คกก. กองทุนเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน 

๒. คกก. กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ 

๓. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

๔. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายพลังงานแห่งชาต ิ

๕. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายรัฐวสิาหกิจ 

๖. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายเพิม่ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๗. รองประธานกรรมการใน คกก. 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

๘. กรรมการใน คกก. นโยบาย 
การบริหารงานจังหวัด 
และกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ 

๑. คกก. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๒. รองประธานกรรมการใน คกก. 

พัฒนาระบบราชการ 
๓. รองประธานกรรมการใน คกก. 

การศึกษาพระปริยัติธรรม 
๔. กรรมการใน คกก. จัดระบบ

การจราจรทางบก 
๕. กรรมการใน คกก. นโยบาย

พลังงานแห่งชาติ  
๖. กรรมการใน คกก. ส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน 

๑. กรรมการใน คกก. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

 
 
 

* มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เร่ือง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี)  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏบิัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี) 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏบิัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี)  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี) 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ) และ 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี) 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 


