
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย* 

 

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 

รองนายกรฐัมนตรี 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี 
นายวิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี 
นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

รองนายกรฐัมนตรี 
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ ์

รองนายกรฐัมนตรี 
นายดอน  ปรมัตถ์วินัย 

รองนายกรฐัมนตรี 
นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว ์

รัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตร ี

๑. คกก. บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๒. คกก. กําลังพลสาํรอง 
๓. คกก. การกีฬาแห่งประเทศไทย 
๔. คกก. นโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
๕. คกก. บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติ 
๖. คกก. นโยบายและแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติ 

๗. คกก. นโยบายการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล 

๘. คกก. นโยบายป่าชุมชน 
๙. คกก. นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาต ิ
๑๐. คกก. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ 
๑๑. คกก. นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
๑๒. คกก. ประสานและกํากับการ

ดําเนินงานป้องกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

๑๓. รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๑๔. รองประธานกรรมการใน คกก. 

นโยบายที่ดินแห่งชาติ 
๑๕. รองประธานกรรมการ คนที่ ๓  

ใน คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
๑๖. รองประธานกรรมการใน คกก. ดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๗. กรรมการใน คกก. นโยบายการ

บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

๑. คกก. การกระจายอํานาจให้แก่ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

๒. คกก. ข้าราชการพลเรือน 
๓. คกก. พัฒนาระบบราชการ 
๔. คกก. พัฒนาและสง่เสริมองค์การมหาชน 
๕. คกก. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๖. คกก. วินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตําแหน่ง 
๗. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์

๘. คกก. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ 

๙. คกก. วัฒนธรรมแห่งชาติ 
๑๐. คกก. นโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
๑๑. คกก. นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๒. คกก. การมาตรฐานแห่งชาติ 
๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. 

นโยบายตํารวจแห่งชาติ 
๑๔. รองประธานสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ 

๑๕. กรรมการใน คกก. นโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

๑. คกก. อาหารแห่งชาติ 
๒. คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แห่งชาติ 
๓. คกก. สุขภาพจิตแห่งชาติ 
๔. คกก. นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
๕. คกก. สุขภาพแห่งชาติ 
๖. รองประธานกรรมการใน คกก. 

จัดระบบการจราจรทางบก 
๗. อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
๘. กรรมการใน คกก. นโยบายการ

บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

๑. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
๒. คกก. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ 
๓. คกก. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง

สถาบันครอบครัว 
๔. คกก. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๕. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
๖. รองประธานกรรมการใน คกก. 

ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
๗. รองประธานกรรมการ คนที่ ๑  

ใน คกก. สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๘. กรรมการใน คกก. นโยบายการ

บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

๑. รองประธานกรรมการใน คกก. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

๒. กรรมการใน คกก. นโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

๑. คกก. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

๒. คกก. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

๓. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

๔. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ 

๕. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๖. รองประธานกรรมการใน คกก. 
นโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๗. รองประธานกรรมการใน คกก. 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 

๘. กรรมการใน คกก. นโยบาย 
การบริหารงานจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

๑. คกก. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๒. รองประธานกรรมการใน คกก. 

พัฒนาระบบราชการ 
๓. รองประธานกรรมการใน คกก. 

การศึกษาพระปริยัติธรรม 
๔. กรรมการใน คกก. ยุทธศาสตร์ด้าน

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๕. กรรมการใน คกก. จัดระบบ

การจราจรทางบก 
๖. กรรมการใน คกก. นโยบายพลังงาน

แห่งชาติ 
๗. กรรมการใน คกก. ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
๘. กรรมการใน คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน 

 
 
 
 

 

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

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 


