
คณะกรรมการตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ีหรอืกฎหมาย หรอือืน่ๆ ชือ่ประธาน ต าแหน่งประธาน สงักดั

1 คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

2 คณะกรรมการสภาความมั่นคงแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

3 คณะกรรมการนโยบายต ารวจแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

4 คณะกรรมการเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

5 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

6 คณะกรรมการพัฒนาการคา้ระหวา่งประเทศ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

7 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

8 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

9 คณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

10 คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่แกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

11 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

12 คณะกรรมการนโยบายและก ากบัดแูลรัฐวสิาหกจิ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

13 คณะกรรมการทีป่รกึษาของคณะรักษาความสงบแหง่ชาตดิา้นโครงสรา้งพืน้ฐานการคมนาคม พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

14 คณะกรรมการทีป่รกึษาการพัฒนาระบบนวตักรรมของประเทศ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

15 คณะกรรมการนโยบายแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยแ์ละการท าประมงผดิกฎหมาย พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

16 คณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

17 คณะกรรมการนโยบายทรัพยส์นิทางปัญญาแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

18 คณะกรรมการสภานโยบายวจัิยและนวตักรรมแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

19 คณะกรรมการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบการปฏริูปประเทศยทุธศาสตรช์าต ิและการสรา้งความสามัคคปีรองดอง พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

20 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

21 คณะกรรมการดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

22 คณะกรรมการนโยบายเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี

23 คณะกรรมการประชาสมัพันธแ์หง่ชาติ นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

24 คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

25 คณะกรรมการการจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

26 คณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

27 คณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉันทแ์หง่ชาติ นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

28 คณะกรรมการพัฒนาระบบการตดิตามคนหายและการพสิจูนศ์พนรินาม นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

29 คณะกรรมการการกระจายอานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

30 คณะกรรมการกฤษฎกีา นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

31 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

32 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

33 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

34 คณะกรรมการคดพีเิศษ นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

35 คณะกรรมการพัฒนาการบรหิารงานยตุธิรรมแหง่ชาติ นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

36 คณะกรรมการพัฒนาและสง่เสรมิองคก์ารมหาชน นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

37 คณะกรรมการอ านวยการหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภัณฑแ์หง่ชาติ นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

38 คณะกรรมการภมูสิารสนเทศแหง่ชาติ นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

39 คณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพืน้ทีพ่เิศษถนนราชด าเนนิ นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

40 คณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศนูยร์าชการ นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

41 คณะกรรมการบรหิารสนิเชือ่เกษตรแหง่ชาติ นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

42 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการขนสง่สนิคา้และบรกิารของประเทศ นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

43 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

44 คณะกรรมการสง่เสรมิการพาณชิยนาวี นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

45 คณะกรรมการพลงังานนวิเคลยีรเ์พือ่สนัติ นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

46 คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

47 คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิการของรัฐ นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี

48 คณะกรรมการสรา้งเสรมิกจิการเพือ่สงัคมแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

49 คณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถานภาพสตรแีหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

50 คณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตรค์รอบครัวแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

51 คณะกรรมการนโยบายทีอ่ยู่อาศยัแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

52 คณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาองคก์รภาคประชาสงัคม พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

53 คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

54 คณะกรรมการป้องกนัเจา้หนา้ทีข่องรัฐมใิหเ้กีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษย์ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

55 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

56 คณะกรรมการวคัซนีแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

57 คณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

58 คณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวสัดกิารสงัคมแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

59 คณะกรรมการสง่เสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

60 คณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

61 คณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์หง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

62 คณะกรรมการสขุภาพจติแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

63 คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

64 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

65 คณะกรรมการกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

66 คณะกรรมการประสานและก ากบัการด าเนนิงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

67 คณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

68 คณะกรรมการสง่เสรมิความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี

69 คณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาติ พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกรรองนายกรัฐมนตรี

70 คณะกรรมการพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสรา้งสรรคแ์หง่ชาติ พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกรรองนายกรัฐมนตรี

71 คณะกรรมการนโยบายการทอ่งเทีย่วแหง่ชาติ พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกรรองนายกรัฐมนตรี

72 คณะกรรมการภาพยนตรแ์ละวดีทัิศนแ์หง่ชาติ พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกรรองนายกรัฐมนตรี

73 คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกรรองนายกรัฐมนตรี

74 คณะกรรมการกองทนุพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสรา้งสรรค์ พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกรรองนายกรัฐมนตรี

75 คณะกรรมการบรหิารกองทนุพัฒนาการกฬีาแหง่ชาติ พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกรรองนายกรัฐมนตรี

76 คณะกรรมการก ากบัและตดิตามการปฏบิัตริาชการในภมูภิาค พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

77 คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพือ่เสรมิความมั่นคงของชาติ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

78 คณะกรรมการนโยบายปาลม์น ้ามันแหง่ชาติ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

79 คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบกุรุกทีด่นิของรัฐ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

80 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสนิทรแ์ละเมอืงเกา่ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

81 คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาติ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

82 คณะกรรมการป้องกนัอบุัตภัิยแหง่ชาติ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

83 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลกจิการประปาแหง่ชาติ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

84 คณะกรรมการนโยบายการป้องกนัและลดอบุัตเิหตทุางถนนแหง่ชาติ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

85 คณะกรรมการพัฒนาพืน้ทีโ่ดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

86 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชพีแหง่ชาติ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

87 คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สายสะพาย พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

88 คณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพืน้ทีใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

89 คณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

90 คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยอนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลก พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

91 คณะกรรมการขา้ราชการตารวจ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

92 คณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

93 คณะกรรมการบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉนิ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

94 คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

95 คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

96 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

97 คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

98 คณะกรรมการยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต ้ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

99 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

100 คณะกรรมการก าลงัพลส ารอง พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี

101 คณะกรรมการบรหิารระบบการเตอืนภัยพบิัตแิหง่ชาติ พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

102 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหง่ชาติ พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

103 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

104 คณะกรรมการสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

105 คณะกรรมการนโยบายกองทนุตัง้ตวัได ้ พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

106 คณะกรรมการชว่ยเหลอืเกษตรกรและผูย้ากจน พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

107 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกร พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

108 คณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

109 คณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

110 คณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาติ พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

111 คณะกรรมการสภาลกูเสอืไทย พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการตามมตคิณะรฐัมนตรี

1 คณะกรรมการประสานงานระหวา่งหน่วยราชการทางการเงนิ - - ส านักนายกรัฐมนตรี

2 คณะกรรมการพจิารณาปัญหาเขตแดนของประเทศไทย - - ส านักนายกรัฐมนตรี

3 คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการแกไ้ขปัญหาการกอ่การรา้ยสากล(นอก.) - - ส านักนายกรัฐมนตรี

4 คณะกรรมการจัดงานวนัขา้ราชการพลเรอืน - - ส านักนายกรัฐมนตรี

5 คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ(คปร.) นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี

6 คณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวธีพีจิารณาความแพ่ง - - ส านักนายกรัฐมนตรี

7 คณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวธีพีจิารณาความอาญา - - ส านักนายกรัฐมนตรี

8 คณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา - - ส านักนายกรัฐมนตรี

9 คณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกบัหา้งหุน้สว่น บรษัิท และองคก์รทางธรุกจิ - - ส านักนายกรัฐมนตรี

10 คณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดเครือ่งแบบพเิศษของสว่นราชการ - - ส านักนายกรัฐมนตรี

11 พจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืทนุการศกึษารายปีตอ่เนื่องและเงนิยังชพีรายเดอืนคณะกรรมการคณะกรรมการแกบ่ตุรเจา้หนา้ทีข่องรัฐฯ(คทช.) - - ส านักนายกรัฐมนตรี

12 คณะกรรมการจัดท ายทุธศาสตรช์าติ เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี

13 คณะกรรมการขบัเคลือ่นมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและการลงทนุของประเทศ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั ส านักนายกรัฐมนตรี

1 คณะกรรมการร่วมมอืรักษาความสงบเรยีบรอ้ยตามชายแดนท่ัวไปไทย-ลาว พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

2 คณะกรรมการร่วมมอืรักษาความสงบเรยีบรอ้ยตามชายแดนระดบัจังหวดั/แขวง ชายแดนไทย-ลาว - - กระทรวงกลาโหม

3 คณะกรรมการสภาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร - - กระทรวงกลาโหม

4 คณะกรรมการยอีอเดซีแ่ละยอีอฟิสกิสแ์หง่ชาติ - - กระทรวงกลาโหม

5 คณะกรรมการชือ่ภมูศิาสตรแ์หง่ชาติ - - กระทรวงกลาโหม

6 คณะกรรมการพจิารณาสทิธดิา้นก าลงัพลใหแ้กเ่จา้หนา้ทีก่องทัพเรอืทีอ่อกปฏบิัตริาชการตามแผนป้องกนัประเทศ แผนรักษาความสงบภายในประเทศหรอืออกปฏบิัตริาชการรักษาความสงบในเวลา ฉุกเฉนิ (พจิารณาเงนิทดแทนและบ าเหน็จความชอบ)- - กระทรวงกลาโหม

7 คณะกรรมการพจิารณาสทิธดิา้นก าลงัพลใหแ้กเ่จา้หนา้ทีก่องทัพเรอืทีอ่อกปฏบิัตริาชการตามแผนป้องกนัประเทศ แผนรักษาความสงบภายในประเทศหรอืออกปฏบิัตริาชการรักษาความสงบในเวลา ฉุกเฉนิ (พจิารณาบ าเหน็จพเิศษส าหรับการสูร้บ)- - กระทรวงกลาโหม

8 คณะกรรมการพจิารณาสทิธดิา้นก าลงัพลใหแ้กเ่จา้หนา้ทีก่องทัพเรอืทีอ่อกปฏบิัตริาชการตามแผนป้องกนัประเทศ แผนรักษาความสงบภายในประเทศหรอืออกปฏบิัตริาชการรักษาความสงบในเวลา ฉุกเฉนิ (ขอพระราชทานเหรยีญพทัิกษ์เสรชีน)- - กระทรวงกลาโหม

9 คณะกรรมการพจิารณาสทิธกิ าลงัพลกณีพเิศษกองบัญชาการกองทัพไทย - - กระทรวงกลาโหม

10 คณะกรรมการพจิารณาบ าเหน็จพเิศษส าหรับการสูร้บของศนูยป์ฏบิัตกิารกองทัพบก - - กระทรวงกลาโหม

11 คณะกรรมการขอพระราชทานเหรยีญพทัิกษ์เสรชีนของศนูยป์ฏบิัตกิารกองทัพบก - - กระทรวงกลาโหม

12 คณะกรรมการพจิารณาสทิธกิ าลงัพลกณีพเิศษของศนูยป์ฏบิัตกิารกองทัพบก - - กระทรวงกลาโหม

13 คณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-มาเลเซยี พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

14 คณะกรรมการพจิารณาการสง่ออกไปนอกราชอาณาจักร ซึง่ผลติภัณฑข์องเอกชนตามพระราชบัญญัตโิรงงานผลติอาวธุของเอกชน พ.ศ. 2550 ในความควบคมุของกระทรวงกลาโหม - - กระทรวงกลาโหม

15 คณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-กมัพูชา พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

16 คณะกรรมการร่วมมอืรักษาความสงบเรยีบรอ้ยบรเิวณชายแดนไทย-กมัพูชา ผูบ้ัญชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหม

17 คณะกรรมการชายแดนสว่นภมูภิาค ไทย-กมัพูชา - - กระทรวงกลาโหม

18 คณะกรรมการระดบัสงู ไทย-มาเลเซยี ผูบ้ัญชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหม

19 คณะกรรมการระดบัสงู ไทย-อนิโดนเิซยี ผูบ้ัญชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหม

20 คณะกรรมการชายแดนสว่นภมูภิาค ไทย-พมา่ - - กระทรวงกลาโหม

21 คณะกรรมการชายแดนสว่นทอ้งถิน่ไทย-พมา่ - - กระทรวงกลาโหม

22 คณะกรรมการระดบัสงู ไทย-เมยีนมาร์ ผูบ้ัญชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหม

1 คณะกรรมการป้องปราบธรุกจิการเงนินอกระบบ - - กระทรวงการคลงั

2 คณะกรรมการพจิารณาก าหนดส านักงานทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีพ่เิศษ - - กระทรวงการคลงั



3 คณะกรรมการพจิารณาสทิธพิเิศษของหน่วยงานและรัฐวสิาหกจิ อธบิดกีรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลงั

4 คณะกรรมการเพือ่พจิารณาก าหนดขอบเขตทีด่นิก าแพงเมอืง-คเูมอืง อธบิดกีรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั

5 คณะกรรมการพจิารณาการขาย การแลกเปลีย่น การให ้การจ าหน่ายจา่ยโอนหรอืจัดหาประโยชนเ์กีย่วกบัอสงัหารมิทรัพยข์องรัฐบาลไทยในตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั

6 คณะกรรมการก ากบัดแูลโครงการจ าหน่ายน ้ามันดเีซลในเขตตอ่เนื่องของราชอาณาจักร อธบิดกีรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั

7 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชานายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลงั

8 คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกนัภัยทรัพยส์นิของรัฐ ปลดักระทรวงคลงั กระทรวงการคลงั

9 คณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการใชจ้า่ยงบประมาณภาครัฐ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลงั

10 คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตัง้ทนุหมนุเวยีน ปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

11 คณะกรรมการอ านวยการ เพือ่ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์มาตรการและเงือ่นไขเพือ่น าทีร่าชพัสดมุาจัดใหเ้ชา่ท าการเกษตร กระทรวงการคลงั

12 คณะกรรมการบรหิารระบบสวสัดกิารรักษาพยาบาลขา้ราชการ รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

13 คณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบราคากลางงานกอ่สรา้ง ปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

14 คณะกรรมการความร่วมมอืป้องกนัการทจุรติ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

15 คณะกรรมการความร่วมมอืเพือ่การเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ ปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

16 คณะกรรมการขบัเคลือ่นตามแผนยทุธศาสตร ์National e-Payment นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลงั

17 คณะกรรมการเพือ่เตรยีมการจัดตัง้และก ากบัการด าเนนิงานของกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตของประเทศไทย - ปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

18 คณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิเริม่ตน้แหง่ชาต ิ(National Start Up Committee) - ปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

19 คณะกรรมการพจิารณาโครงการสลากการกศุล - รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

20 คณะกรรมการเพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสในการกอ่สรา้งภาครัฐ (CoST Committee) - ปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

1 คณะกรรมการร่วมระดบัรัฐมนตรวีา่ดว้ยความร่วมมอืทางวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการไทย-จนี (คกร. ไทย-จนี ฝ่ายไทย) - กระทรวงการตา่งประเทศ

2 กฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย - ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

3 คณะกรรมการวา่ดว้ยความร่วมมอืทางวฒันธรรมระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศตา่งๆ - กระทรวงการตา่งประเทศ

4 คณะกรรมาธกิารฝ่ายไทยส าหรับคณะกรรมาธกิารร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืไทย-บังกลาเทศ - กระทรวงการตา่งประเทศ

5 คณะกรรมาธกิารร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืไทย-ลาว - รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

6 คณะกรรมการร่วมมอืไทย-สหภาพยโุรป กระทรวงการตา่งประเทศ

7 คณะกรรมาธกิารเขตแดนร่วมไทย-กมัพูชา(ฝ่ายไทย) พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการตา่งประเทศ

8 คณะกรรมการนโยบายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการกบัตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

9 คณะกรรมาธกิารร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืทวภิาค ีไทย-ฟิลปิปินส ์(ฝ่ายไทย) กระทรวงการตา่งประเทศ

10 คณะกรรมาธกิารร่วมไทย-เมยีนมา กระทรวงการตา่งประเทศ

11 คณะกรรมการประสานงานชว่ยเหลอืคนไทยและประเทศทีป่ระภัยพบิัตใินภาวะฉุกเฉนิ กระทรวงการตา่งประเทศ

12 คณะกรรมการประสานงานดา้นสหประชาชาต ิองคก์ารระหวา่งประเทศอืน่ๆ และองคก์ารตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

13 คณะกรรมการพเิศษเพือ่พจิารณาอนุสญัญาตา่งๆ - - กระทรวงการตา่งประเทศ

14 คณะกรรมาธกิารร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืทวภิาคไีทย-มาเลเชยี รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

15 คณะกรรมาธกิารร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืทวภิาคไีทย-กมัพูชา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

16 คณะกรรมาธกิารเขตแดนร่วมไทย-ลาว(ฝายไทย) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

17 คณะกรรมาธกิารร่วมไทย-อนิโดนเิซยี รัฐมนตรวีา่การกระทรวงตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

18 คณะกรรมาธกิารร่วมฝ่ายไทย ส าหรับคณะกรรมาธกิารร่วมเพือ่ความร่วมมอื ไทย-อนิเดยี - กระทรวงการตา่งประเทศ

19 คณะกรรมาธกิารร่วมฝ่ายไทย ส าหรับคณะกรรมาธกิารร่วมเพือ่ความร่วมมอื ไทย-เนปาล - กระทรวงการตา่งประเทศ

20 คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-เมยีนมาร ์(ฝ่ายไทย) - กระทรวงการตา่งประเทศ

21 คณะกรรมการฝ่ายไทยคณะกรรมการบรหิารมลูนธิกิารศกึษาไทย-อเมรกินั(ฟลุไบรท)์ ประจ าปี 2559 - กระทรวงการตา่งประเทศ

22 คณะกรรมาธกิารฝ่ายไทยส าหรับคณะกรรมาธกิารร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืไทย-ศรลีงักา - กระทรวงการตา่งประเทศ

23 คณะกรรมาธกิารร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืทวภิาคไีทย-เวยีดนาม (ฝ่ายไทย) - กระทรวงการตา่งประเทศ

24 คณะกรรมาธกิารฝ่ายไทยส าหรับคณะกรรมาธกิารร่วมทางเศรษฐกจิไทย-ปากสีถาน - กระทรวงการตา่งประเทศ

25 คณะกรรมการพจิารณาธรรมนูญศาลอาญาระหวา่งประเทศ - กระทรวงการตา่งประเทศ

26 คณะกรรมาธกิารฝ่ายไทยส าหรับคณะกรรมาธกิารร่วมระดบัสงูไทย-อยีปิต์ - กระทรวงการตา่งประเทศ

27 คณะกรรมาธกิารฝ่ายไทยส าหรับคณะกรรมาธกิารร่วมไทย-กาตาร์ - กระทรวงการตา่งประเทศ

28 คณะกรรมการร่วมดา้นเทคนคิไทย-กมัพูชา (ฝ่ายไทย) - กระทรวงการตา่งประเทศ

29 คณะกรรมการเพือ่พจิารณาการเขา้เป็นภาคอีนุสญัญาเกีย่วกบัการกอ่การรา้ยระหวา่งประเทศ - กระทรวงการตา่งประเทศ

30 คณะกรรมการฝ่ายไทยส าหรับคณะกรรมการร่วมดา้นเศรษฐกจิไทย-เยอรมนี - กระทรวงการตา่งประเทศ

31 คณะกรรมการหมู่ประจ าชาตไิทยในศาลประจ าอนุญาโตตลุาการ ณ กรุงเฮก - กระทรวงการตา่งประเทศ

32 คณะกรรมาธกิารร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืไทย-บรูไนดารุสซาลาม - กระทรวงการตา่งประเทศ

33 คณะกรรมาธกิารร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐเกาหลี - กระทรวงการตา่งประเทศ

34 คณะกรรมาธกิารร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืทวภิาคไีทย-รัสเซยี - กระทรวงการตา่งประเทศ

35 คณะกรรมการยทุธศาสตรด์า้นตา่งประเทศในระดบัชาติ - กระทรวงการตา่งประเทศ

36 คณะกรรมการร่วมเพือ่พจิารณาการจัดท าการตรวจลงตราเดยีว (Joint Committee on ACMECS Single Visa) - กระทรวงการตา่งประเทศ

37 คณะกรรมาธกิารร่วมฝ่ายไทยวา่ดว้ยความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ออสเตรเลยี - กระทรวงการตา่งประเทศ

38 คณะกรรมาธกิารร่วมฝ่ายไทยวา่ดว้ยความร่วมมอืทวภิาคไีทย-นวิซแีลนด์ - กระทรวงการตา่งประเทศ

39 คณะกรรมาธกิารฝ่ายไทยวา่ดว้ยความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิการคา้และวชิาการระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง่สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ - กระทรวงการตา่งประเทศ

40 คณะกรรมาธกิารร่วมฝ่ายไทยวา่ดว้ยความร่วมมอืทวภิาครีะหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐเคนยา - กระทรวงการตา่งประเทศ

41 คณะกรรมาธกิารฝ่ายไทยส าหรับคณะกรรมาธกิารร่วมไทย-อหิร่าน - กระทรวงการตา่งประเทศ

42 คณะกรรมาธกิารฝ่ายไทยส าหรับคณะกรรมาธกิารร่วมระดบัสงูไทย-บาหเ์รน - กระทรวงการตา่งประเทศ

43 คณะกรรมการอาเซยีนแหง่ชาติ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

44 คณะกรรมการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ ไทย-ตรุกี - กระทรวงการตา่งประเทศ

45 คณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยเพือ่ความร่วมมอืทวภิาครีะหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐอซุเบกสิสถาน - กระทรวงการตา่งประเทศ

46 คณะกรรมการจัดท าหลกัเขตแดนร่วมระหวา่งไทย-มาเลเซยี ทีป่รกึษากระทรวงการตา่งประเทศดา้นกฎหมายเขตแดนกระทรวงการตา่งประเทศ

47 คณะกรรมาธกิารฝ่ายไทยส าหรับคณะกรรมาธกิารร่วมเพือ่ความร่วมมอืทวภิาครีะหวา่งไทยกบัยเูครน - กระทรวงการตา่งประเทศ

48 คณะกรรมาธกิารร่วมฝ่ายไทยเพือ่ความร่วมมอืทวภิาครีะหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐคาซัคสถาน - กระทรวงการตา่งประเทศ

49 คณะกรรมการร่วมดา้นการพัฒนาพืน้ทีช่ายแดนและการเชือ่มโยงเสน้ทางคมนาคม ระหวา่งไทย-กมัพูชา (ฝ่ายไทย) - กระทรวงการตา่งประเทศ

50 คณะกรรมการแปลเอกสารในคดคีวามค าพพิากษาคดปีราสาทพระวหิารปี 2505 - กระทรวงการตา่งประเทศ

51 คณะกรรมการเพือ่วเิคราะหค์ าพพิากษาและแนวทางการด าเนนิการ - กระทรวงการตา่งประเทศ

1 คณะกรรมการบรหิารโครงการเงนิสนับสนุนจากการออกสลากกนิแบง่รัฐบาลเพือ่การพัฒนากฬีาของชาติ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

2 คณะกรรมการจัดการแขง่ขนักฬีาเอเชีย่นเกมส ์ครัง้ที ่13 พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกรรองนายกรัฐมนตร ี กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

3 คณะกรรมการจัดงานแขง่ขนักฬีาซเีกมส ์ครัง้ที ่24  พ.ศ. 2550 และกฬีาอาเซยีนพาราเกมส ์ครัง้ที ่4 พ.ศ. 2550 กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

4 คณะกรรมการอ านวยการแขง่ขนักฬีาเอเชีย่นอนิดอรเ์กมส ์ครัง้ที ่1 กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

5 คณะกรรมการอ านวยการแกไ้ขปัญหานักทอ่งเทีย่วถกูหลอกลวงในประเทศไทย กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

6 คณะกรรมการรับรองคณุวฒุวิชิาชพีการทอ่งเทีย่ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

7 คณะกรรมการวชิาชพีทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิNational Tourism Professional Board : NTPB รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

1 คณะกรรมการบรหิารโครงการฝึกอบรมผูน้ าเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

2 บรหิารโครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนย์ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

3 คณะกรรมการอ านวยการโครงการหมู่บา้นสหกรณ์หว้ยสตัวใ์หญ ่หบุกะพง ดอนขนุหว้ย หนองพลบักลดัหลวง จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์และจังหวดัเพชรบรุี กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

4 คณะกรรมการจัดงานวนัเยาวชนแหง่ชาติ พล.ร.อ.ณรงค ์พพัิฒนาศยั รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 คณะกรรมการนโยบายประมงแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา  นายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 คณะกรรมการประสานงานกบัองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาตแิละการเกษตรตา่งประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต(ิกนย.) พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา  นายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสบัปะรดแหง่ชาติ พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 คณะกรรมการทีป่รกึษาผูท้รงคณุวฒุฝินหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 คณะกรรมการพชืน ้ามันและน ้ามันพชื พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7 คณะกรรมการฟ้ืนฟ ูอนุรักษ์และพัฒนาบงึบอระเพ็ดจังหวดันครสวรรค์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 คณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภัยพบิัตดิา้นการเกษตร รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9 คณะกรรมการพจิารณาก าหนดราคาจา่ยคา่ชดเชยพเิศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาโครงการฝายหัวนา พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11 คณะกรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นตามแนวทางป้องกนั แกไ้ข และฟ้ืนฟผูลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12 คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอนิทรยีแ์หง่ชาติ พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13 คณะกรรมการอ านวยการตดัการประชมุชลประทานโลก ครัง้ที ่2 และการประชมุมนตรฝ่ีายบรหิารระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่67 ปี พ.ศ. 2559 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 คณะกรรมการแหง่ชาตเิพือ่ประสานงานกบัองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

2 คณะกรรมการแหง่ชาตใินการคน้หาและชว่ยเหลอือากาศยานและเรอืทีป่ระสบภัย รองปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

3 คณะกรรมการร่วมถาวรไทย-มาเลเซยี วา่ดว้ยการขนสง่สนิคา้น่าเสยีงา่ยผา่นแดนมาเลเซยีไปยังสงิคโปร์ - กระทรวงคมนาคม

4 คณะกรรมการผูแ้ทนรัฐบาลเพือ่พจิารณาท าความตกลงเกีย่วกบัการขนสง่ทางบกกบัรัฐบาลตา่งประเทศเป็นประจ า รองปลดักระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

5 คณะกรรมการผูแ้ทนรัฐบาลเพือ่พจิารณาท าความตกลงวา่ดว้ยการขนสง่ทางอากาศกบัรัฐบาลตา่งประเทศเป็นประจ า กระทรวงคมนาคม

6 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกการขนสง่แหง่ชาติ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

7 คณะกรรมการประสานการขนสง่ผา่นแดนแหง่ชาติ รองปลดักระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

1 คณะกรรมการอ านวยการโครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในวโรกาศทรงครองราชยปี์ที ่50 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

2 คณะกรรมการบรหิารโครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในวโรกาศทรงครองราชยปี์ที ่50 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

3 คณะกรรมการกองทนุโครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปี์ที ่50 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

4 คณะกรรมการโครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในวโรกาศทรงครองราชยปี์ที ่50 ประจ าจังหวดั - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5 คณะกรรมการแมน่ ้าโขงแหง่ชาตไิทย รัฐมนตรวีา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

6 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า (คปป.) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7 คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูบรเิวณชายแดนไทย-กมัพูชา ระดบัประเทศ (ฝ่ายไทย) - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

8 คณะกรรมการเพือ่พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข ในการจัดการและการใชป้ระโยชนง์าชา้งของกลาง และพจิารณาคดัเลอืกงาชา้งของกลาง เพือ่การใชป้ระโยชนแ์ละเพือ่ท าลาย รัฐมนตรวีา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

9 คณะกรรมการร่วม ฝ่ายไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

1 คณะกรรมการทีป่รกึษากฎหมายของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร - - กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

2 คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพวิเตอรข์องรัฐ - ปลดักระทรวงหรอืขา้ราชการประเภทบรหิารระดบัสงู กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

3 คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นวชิาการ - - กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

4 คณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย ๓ ดา้น รัฐมนตรวีา่การกระทรวงดจิทัิลฯ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

5 คณะกรรมการสง่เสรมิอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร - กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

6 คณะกรรมการแหง่ชาตเิพือ่เตรยีมการจัดงาน ITU Telecom World 2016 พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

1 คณะกรรมการพจิารณาอนุญาตใหด้ดูทราย (กพด.) ปลดักระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

2 คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (คณะที1่) รองปลดักระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

3 คณะกรรมการพจิารณาจัดตัง้ก ิง่อ าเภอและอ าเภอ กระทรวงมหาดไทย

4 คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (คณะที2่) รองปลดักระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

5 คณะกรรมการสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

6 คณะกรรมการศนูยด์ าเนนิการเกีย่วกบัผูอ้พยพและหลบหนเีขา้เมอืง เลขาธกิารสภาความมั่นคงแหง่ชาติ กระทรวงมหาดไทย

7 คณะกรรมการพจิารณาเรือ่งการขอเปลีย่นแปลงชือ่จังหวดั อ าเภอ และต าบล หมู่บา้น หรอืสถานทีร่าชการอืน่ๆ ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน กระทรวงมหาดไทย

8 คณะกรรมการบรหิารเขตอตุสาหกรรมปัตตานี กระทรวงมหาดไทย

9 คณะกรรการทีป่รกึษาเขตอตุสาหกรรมปัตตานี กระทรวงมหาดไทย

10 ณะกรรมการอ านวยการโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิเศรษฐกจิพอเพยีงเฉลมิพระเกยีรติ กระทรวงมหาดไทย

11 คณะกรรการบรูณาการและปฏริูประบบการทะเบยีนแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชานายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

12 คณะกรรมการพจิารณาใหส้ญัชาตไิทยและใหส้ถานะคนตา่งดา้วเขา้เมอืงโดยชอบดว้ยกฎหมายแกช่นกลุม่นอ้ย ปลดักระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

13 คณะกรรมการนโยบายการผังเมอืงแหง่ชาติ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชานายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

14 คณะกรรมการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานของคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) ระดบักระทรวง รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

15 คณะกรรมการบรูณาการการบรหิารจัดการทีด่นิเชงิระบบ (กบช.) รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

16 คณะกรรมการอ านวยการโครงการพัฒนารมิฝ่ังแมน่ ้าเจา้พระยา รองนายกรัฐมนตรฝ่ีายความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย

17 คณะกรรมการพจิารณาก าหนดเงนิชว่ยเหลอืผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโครงการพัฒนารมิฝ่ัมแมน่ ้าเจา้พระยา ปลดักรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

1 คณะกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงยตุธิรรม

2 คณะกรรมการปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรัฐแบบบรูณาการ มาตราสว่น 1:4000 (ONE MAP) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรม

1 คณะกรรมการทีป่รกึษาเพือ่ปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชพีและอตุสาหกรรม ปลดักระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2 คณะกรรมการสง่เสรมิความปลอดภัยในการท างาน รองนายกรัฐมนตรฝ่ีายความมั่นคง กระทรวงแรงงาน

3 คณะกรรมการระดบัชาตเิพือ่ขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวรา้ย รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

4 คณะกรรมการบรหิารมาตรฐานแรงงาน ปลดักระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

5 คณะกรรมการศนูยป์ฏบิัตกิารชว่ยเหลอืแรงงานหญงิและเด็กสว่นกลาง อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

6 คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

7 คณะกรรมการบรหิารจัดการแรงงานนอกระบบแหง่ชาต ิ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชานายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน

1 คณะกรรมการประสานงานฝ่ายไทยวา่ดว้ยวฒันธรรมและสนเทศอาเซยีน ปลดักระทรวงวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม

2 คณะกรรมการช าระประวตัศิาสตรไ์ทย ผูท้รงคณุวฒุิ กระทรวงวฒันธรรม

3 การประชมุคณะกรรมการอ านวยการและควบคมุการด าเนนิงาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงวฒันธรรม

4 คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยสภาการพพิธิภัณฑ ์ระหวา่งชาติ ปลดักระทรวงวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม

5 คณะกรรมการอ านวยการและควบคมุการด าเนนิงานโครงการอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทัย อทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยั และอทุยานประวตัศิาสตรก์ าแพงเพชร พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงวฒันธรรม

6 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงวฒันธรรม ปลดักระทรวงวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม

7 คณะกรรมการอ านวยการวนัอนุรักษ์มรดกไทย พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชานายกรัฐมนตรี กระทรวงวฒันธรรม

8 คณะกรรมการวรรณคดแีหง่ชาติ ผูท้รงคณุวฒุิ กระทรวงวฒันธรรม

9 คณะกรรมการบรูณาการการสง่เสรมิวฒันธรรมการอา่นเพือ่สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงวฒันธรรม



1 คณะกรรมการพจิารณาเครือ่งจักร วสัดแุละอปุกรณ์ทีป่ระหยัดพลงังานและรักษาสิง่แวดลอ้ม ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2 คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(กรอ.วท.) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

3 คณะกรรมการบรหิารโครงการสนับสนุนการจัดตัง้หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน โดยการก ากบัดแูลของมหาวทิยาลยั (วมว.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

4 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลโครงการสนับสนุนการจัดตัง้หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน โดยก ากบัดแูลของมหาวทิยาลยั กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 คณะกรรมการฝ่ายการศกึษาของคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาต ิ(ยเูนสโก) ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร

2 คณะกรรมการฝ่ายวฒันธรรมของคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาต ิ ปลดักระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธกิาร

3 คณะกรรมการฝ่ายสือ่สารมวลชนของคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาต ิ อธบิดกีรมประชาสมัพันธ์ กระทรวงศกึษาธกิาร

4 คณะกรรมการฝ่ายสงัคมศาสตรข์องคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาติ ผูท้รงคณุวฒุิ กระทรวงศกึษาธกิาร

5 คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยองคก์ารรัฐมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAMEO) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร

6 คณะกรรมการก าหนดนโยบายด าเนนิงานพัฒนาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธกิาร

7 คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษาวทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาต ิ(UNESCO) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร

8 คณะกรรมการฝ่ายวทิยาศาสตรข์องคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาต ิ(ยเูนสโก) ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธกิาร

9 คณะกรรมการพจิารณายกเวน้อากรน าเขา้สือ่ วสัด ุเครือ่งมอื และอปุกรณ์ทางการศกึษา รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร

10 คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยแผนงานความทรงจ าแหง่โลกของคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาติ ผูท้รงคณุวฒุิ กระทรวงศกึษาธกิาร

11 คณะกรรมการโครงการมนุษยแ์ละชวีมณฑลของคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาต ิ(ยเูนสโก) ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงศกึษาธกิาร

12 คณะกรรมการโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทนุ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร

13 คณะกรรมการอ านวยการโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร

14 คณะกรรมการกรอบคณุวฒุแิหง่ชาติ พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธกิาร

1 คณะกรรมการควบคมุการบรโิภคยาสบูแหง่ชาติ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ

2 คณะกรรมการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี- กระทรวงสาธารณสขุ

3 คณะกรรมการอาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ

4 คณะกรรมการพจิารณาจัดสรรนักศกึษาแพทยผ์ูท้ าสญัญาการเป็นนักศกึษาแพทย์ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ

5 คณะกรรมการพจิารณาจัดสรรนักศกึษาทันตแพทยผ์ูท้ าสญัญาการเป็นนักศกึษาทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ

6 คณะกรรมการพจิารณาจัดสรรนักศกึษาเภสชัศาสตรผ์ูท้ าสญัญาการเป็นนักศกึษาเภสชัศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ

7 คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการพัฒนายทุธศาสตรก์ารจัดการสารเคมี พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชานายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสขุ

8 คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจรญิพันธุแ์หง่ชาติ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ

9 คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสขุ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ

10 คณะกรรมการอ านวยการยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิชีวีติไทย พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชานายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสขุ

11 คณะกรรมการบรหิารยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิชีวีติไทย รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ

12 คณะกรรมการนโยบายสมนุไพรแหง่ชาติ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ

1 คณะกรรมการวา่ดว้ยอปุสรรคทางเทคนคิตอ่การคา้ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

2 คณะกรรมการประสานงานแหง่ชาตเิพือ่การปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามอนุสญัญาหา้อาวธุเคมี กระทรวงอตุสาหกรรม

3 คณะกรรมการดชันอีตุสาหกรรม ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

4 คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยมาตรฐานเทคนคิทางไฟฟ้าระหวา่งประเทศ (กมฟท.) กระทรวงอตุสาหกรรม

1 คณะกรรมการอ านวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล (ฝ่ายสงฆ)์ สมเด็จพระสงัฆราช ส านักงานพระพทธศาสนาแหง่ชาติ

2 คณะกรรมการอ านวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล (ฝ่ายฆารวาส) พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชานายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพทธศาสนาแหง่ชาติ

1 คณะกรรมการแหง่ชาตเิพือ่การวจัิยและพัฒนาระบบพฤตกิรรมไทย(คพท.) เลขาธกิารคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาติ

2 คณะกรรมการโครงการความร่วมมอืการวจัิยระหวา่งไทย - ญีปุ่่ น ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาติ

3 คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการประสานงานของสหภาพวทิยาศาสตรร์ะหวา่งประเทศ (ICSU - ไทย) ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาติ

4 คณะกรรมการแหง่ชาตเิพือ่พัฒนางานเลีย้งและใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ผูอ้ านวยการศนูยส์ตัวท์ดลองแหง่ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาติ

1 คณะกรรมการประสานงานดา้นอาชญากรรมขา้มชาติ ผูบ้ัญชาการต ารวจแหง่ชาติ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

2 คณะกรรมการก ากบัดแูละฝ่ายไทยของสถาบันฝึกอบรมระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย (ILEA) ผูบ้ัญชาการต ารวจแหง่ชาติ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

1 คณะกรรมการพจิารณาชีข้าดการยตุใินการด าเนนิคดแีพ่งของสว่นราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (กยพ.) รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานอยัการสงูสดุ

2 คณะกรรมการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบัญญัตคิวามร่วมมอืระหวา่งประเทศในเรือ่งทางอาญา พ.ศ. 2535 ส านักงานอยัการสงูสดุ


