
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร*ี 

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 

รองนายกรฐัมนตรี 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี 
นายวิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี 
นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

รองนายกรฐัมนตรี
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์

รองนายกรฐัมนตรี
นายดอน  ปรมัตถ์วินัย

รองนายกรฐัมนตรี 
นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์

รัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตร ี

๑. คกก. กํากับและติดตาม 
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

๒. คกก. ประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน 
๓. คกก. พิจารณาการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย 

๔. คกก. นโยบายและอํานวยการพัฒนา 
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 

๕. คกก. นโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
๖. คกก. บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

ถนนราชดําเนิน 
๗. คกก. บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติ 
๘. คกก. ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
๙. คกก. กําหนดนโยบายและกํากับดูแล

กิจการประปาแห่งชาติ 
๑๐. คกก. นโยบายการป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
๑๑. คกก. พัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 
๑๒. คกก. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
๑๓. คกก. แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
๑๔. คกก. อนุรักษ์และพัฒนา 

กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
๑๕. คกก. นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแห่งชาติ 
๑๖. คกก. แห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญา

คุ้มครองมรดกโลก 
๑๗. คกก. นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
๑๘. คกก. บริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนี

เข้าเมือง 
๑๙. คกก. พัฒนาแรงงานและประสานงาน 

การฝึกอาชีพแห่งชาติ 
๒๐. คกก. นโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ 
๒๑. คกก. ป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้

เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
๒๒. กรรมการใน คกก. บูรณาการนโยบาย

พัฒนาภาค 

๑. คกก. เอกลักษณ์ของชาติ 
๒. คกก. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
๓. คกก. บริหารพนักงานราชการ 
๔. คกก. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

ภาคประชาสังคม 
๕. คกก. พัฒนาระบบการติดตามคนหาย 

และการพิสูจน์ศพนิรนาม 
๖. คกก. พัฒนาสื่อปลอดภัย 

และสร้างสรรค์แห่งชาติ 
๗. คกก. พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
๘. คกก. พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
๙. คกก. ประสานการบริการ 

ด้านการลงทุน 
๑๐. กรรมการใน คกก. กํากับและติดตาม 

การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
๑๑. กรรมการใน คกก. บูรณาการนโยบาย

พัฒนาภาค 

๑. คกก. เร่งรัดการปฏิบัติราชการ 
๒. คกก. พัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
๓. รองประธานกรรมการ คนที่ ๒  

ใน คกก. นโยบายทรัพย์สิน 
ทางปัญญาแห่งชาติ 

๔. รองประธานกรรมการใน คกก. 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 

๕. รองประธานกรรมการใน คกก. 
บริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

๖. กรรมการใน คกก. บริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษถนนราชดําเนิน 

๗. กรรมการใน คกก. กํากับและติดตาม 
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

๘. กรรมการใน คกก. บูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค 

๑. คกก. นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 

๒. คกก. นโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัวแห่งชาติ 

๓. คกก. นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
๔. คกก. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
๕. คกก. นโยบายและมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกร 
๖. รองประธานกรรมการใน คกก. 

นโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ 
๗. รองประธานกรรมการใน คกก. 

นโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

๘. รองประธานกรรมการ คนที่ ๑  
ใน คกก. พัฒนาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

๙. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

๑๐. กรรมการใน คกก. กํากับและติดตาม 
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

๑๑. กรรมการใน คกก. บูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค 

๑. คกก. ด้านการคุ้มครองการลงทุน
ระหว่างประเทศ 

๒. คกก. ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
๓. คกก. นโยบายกองทุนตั้งตัวได้ 
๔. คกก. บริหารการพัฒนาพื้นที่ 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๕. รองประธานกรรมการ คนที่ ๑  

ใน คกก. นโยบายทรัพย์สิน 
ทางปัญญาแห่งชาติ 

๖. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายอวกาศแห่งชาติ 

๗. กรรมการใน คกก. กํากับและติดตาม 
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

๘. กรรมการใน คกก. บูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค 

๑. คกก. อํานวยการ หนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ 

๒. คกก. นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

๓. คกก. อํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 
๔. คกก. บริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 
๕. กรรมการใน คกก. กํากับและติดตาม

การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
๖. กรรมการใน คกก. บูรณาการนโยบาย

พัฒนาภาค 
๗. รองประธานกรรมการ คนที่ ๑  

ใน คกก. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑. คกก. กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี 

๒. คกก. ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ของรัฐ 

๓. คกก. พิจารณาการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย 

๔. รองประธานกรรมการใน คกก. 
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 

๕. รองประธานกรรมการใน คกก. 
เอกลักษณ์ของชาติ 

๖. รองประธานกรรมการใน คกก. 
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

๗. รองประธานกรรมการ คนที่ ๓  
ใน คกก. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ 

๘. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

๙. รองประธานกรรมการ คนที่ ๒  
ใน คกก. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑๐. รองประธานกรรมการ คนที่ ๑  
ใน คกก. สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติ 

๑๑. รองประธานกรรมการใน คกก. 
บริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 

๑๒. รองประธานกรรมการ คนที่ ๑  
ใน คกก. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม 

๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. 
ประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน 

๑๔. กรรมการใน คกก. พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการขนส่งสินค้า 
และบริการของประเทศ 

๑๕. กรรมการใน คกก. ประสาน 
การบริการด้านการลงทุน 

 * มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี)  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) และ 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 


