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ฉ มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
 

ประกาศ

แต่งตั�งนาย์กรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด่ศร่สินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล�าเจ�าอยุ้่หัว

พระบัาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบัดีศรสิีนทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิริเกล้าเจา้อย์ูห่วั มพีระบัรมราชิโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดย์ที�ที�ประชิุมร่วมกันของรัฐสภัาได้ลงมติ เม้�อวันที� ๕ มิถุนาย์น พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชิอบั 

ด้วย์ในการแต่งตั�ง พลเอก ประย์ุทธ์ จันทร์โอชิา เป็นนาย์กรัฐมนตรี ด้วย์คะแนนเสีย์งมากกว่ากึ�งหนึ�ง 

ของจำนวนสมาชิิกทั�งหมดเท่าที�มีอย์ู่ของทั�งสองสภัา

จึงแต่งตั�งให้ พลเอก ประยุ์ทธ์ จันทร์โอชิา เป็นนาย์กรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชิอาณาจักรไทย์ ตั�งแต่บััดนี�เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที� ๙ มิถุนาย์น พุทธศักราชิ ๒๕๖๒ เป็นปีที� ๔ ในรัชิกาลปัจจุบััน

ผัู้รับัสนองพระบัรมราชิโองการ

ชิวน หลีกภััย์

ประธานสภัาผัู้แทนราษัฎร



รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ช

ประกาศ

แต่งตั�งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด่ศร่สินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล�าเจ�าอยุ้่หัว

พระบัาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิัดศีรสีนิทรมหาวชิริาลงกรณ พระวชิริเกลา้เจา้อย์ูห่วั มพีระบัรมราชิโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ ตามที�ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตั�ง พลเอก ประย์ทุธ ์จนัทรโ์อชิา เปน็นาย์กรฐัมนตรี 

ตามประกาศลงวันที� ๙ มิถุนาย์น พุทธศักราชิ ๒๕๖๒ แล้ว นั�น

บััดนี� พลเอก ประย์ุทธ์ จันทร์โอชิา นาย์กรัฐมนตรี ได้เล้อกสรรผัู้ที�สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพ้�อบัริหาร

ราชิการแผั่นดินส้บัต่อไปแล้ว

อาศัย์อำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชิอาณาจักรไทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั�งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี�

พลเอก ประวิตร วงษั์สุวรรณ  เป็นรองนาย์กรัฐมนตรี

นาย์สมคิด จาตุศรีพิทักษั์ เป็นรองนาย์กรัฐมนตรี

นาย์วิษัณุ เคร้องาม เป็นรองนาย์กรัฐมนตรี

นาย์จุรินทร์ ลักษัณวิศิษัฏิ์ เป็นรองนาย์กรัฐมนตรีและ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชิย์์

นาย์อนุทิน ชิาญวีรกูล เป็นรองนาย์กรัฐมนตรีและ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นาย์เทวัญ ลิปตพัลลภั เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย์กรัฐมนตรี

พลเอก ประย์ุทธ์ จันทร์โอชิา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 อีกตำแหน่งหนึ�ง

พลเอก ชิัย์ชิาญ ชิ้างมงคล เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงกลาโหม

นาย์อุตตม สาวนาย์น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นาย์สันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงการคลัง

นาย์ดอน ปรมัตถ์วินัย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นาย์พิพัฒน์ รัชิกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที�ย์วและกีฬา

นาย์จุติ ไกรฤกษั์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

 และความมั�นคงของมนุษัย์์



ซ มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
 

นาย์สุวิทย์์ เมษัินทรีย์์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษัา

 วิทย์าศาสตร์ วิจัย์และนวัตกรรม

นาย์เฉลิมชิัย์ ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษัตรและสหกรณ์

ร้อย์เอก ธรรมนัส พรหมเผั่า เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงเกษัตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทย์เศรษัฐ์ เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงเกษัตรและสหกรณ์

นาย์ประภััตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงเกษัตรและสหกรณ์

นาย์ศักดิ�สย์าม ชิิดชิอบั เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นาย์อธิรัฐ รัตนเศรษัฐ เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงคมนาคม

นาย์ถาวร เสนเนีย์ม เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงคมนาคม

นาย์พุทธิพงษั์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

 เพ้�อเศรษัฐกิจและสังคม

นาย์วราวุธ ศิลปอาชิา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ากรธรรมชิาติ

 และสิ�งแวดล้อม

นาย์สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นาย์วีรศักดิ� หวังศุภักิจโกศล เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงพาณิชิย์์

พลเอก อนุพงษั์ เผั่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย์

นาย์นิพนธ์ บัุญญามณี เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงมหาดไทย์

นาย์ทรงศักดิ� ทองศรี เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงมหาดไทย์

นาย์สมศักดิ� เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงย์ุติธรรม

หม่อมราชิวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นาย์อิทธิพล คุณปล้�ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นาย์ณัฏิฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษัาธิการ

คุณหญิงกัลย์า โสภัณพนิชิ เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงศึกษัาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์์ เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงศึกษัาธิการ

นาย์สาธิต ปิตุเตชิะ เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นาย์สุริย์ะ จึงรุ่งเร้องกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั�งนี� ตั�งแต่บััดนี�เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที� ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราชิ ๒๕๖๒ เป็นปีที� ๔ ในรัชิกาลปัจจุบััน

ผัู้รับัสนองพระบัรมราชิโองการ

พลเอก ประย์ุทธ์ จันทร์โอชิา

นาย์กรัฐมนตรี



รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ฌ

ประกาศ

แต่งตั�งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด่ศร่สินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล�าเจ�าอยุ้่หัว

พระบัาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิัดศีรสีนิทรมหาวชิริาลงกรณ พระวชิริเกลา้เจา้อย์ูห่วั มพีระบัรมราชิโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ ตามที�ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตั�ง พลเอก ประย์ทุธ ์จนัทรโ์อชิา เปน็นาย์กรฐัมนตรี 
ตามประกาศลงวันที� ๙ มิถุนาย์น พุทธศักราชิ ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั�งรัฐมนตรีเพ้�อบัริหารราชิการแผั่นดิน  
ตามประกาศลงวันที� ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราชิ ๒๕๖๒ นั�น

บัดันี� นาย์กรฐัมนตรไีดก้ราบับังัคมทลูวา่ ไดม้รีฐัมนตรลีาออกบัางตำแหนง่ สมควรแต่งตั�งรฐัมนตรแีทนตำแหนง่
ที�ว่างและเพิ�มเติมบัางตำแหน่ง เพ้�อความเหมาะสมและบัังเกิดประโย์ชิน์ต่อการบัริหารราชิการแผั่นดิน

อาศัย์อำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชิอาณาจักรไทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั�งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี�

นาย์ดอน ปรมัตถ์วินัย์  เป็นรองนาย์กรัฐมนตรี
 อีกตำแหน่งหนึ�ง
นาย์สุพัฒนพงษั์ พันธ์มีเชิาว์  เป็นรองนาย์กรัฐมนตรีและ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นาย์อนุชิา นาคาศัย์  เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย์กรัฐมนตรี
นาย์ปรีดี ดาวฉาย์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นาย์เอนก เหล่าธรรมทัศน์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษัา
 วิทย์าศาสตร์ วิจัย์และนวัตกรรม
นาย์สุชิาติ ชิมกลิ�น  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นางนฤมล ภัิญโญสินวัฒน์  เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั�งนี� ตั�งแต่บััดนี�เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที� ๕ สิงหาคม พุทธศักราชิ ๒๕๖๓ เป็นปีที� ๕ ในรัชิกาลปัจจุบััน

ผัู้รับัสนองพระบัรมราชิโองการ
พลเอก ประย์ุทธ์ จันทร์โอชิา

นาย์กรัฐมนตรี



ญ มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
 

ประกาศ

แต่งตั�งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด่ศร่สินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล�าเจ�าอยุ้่หัว

พระบัาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบัดีศรสิีนทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิริเกล้าเจา้อย์ูห่วั มพีระบัรมราชิโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที�ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั�ง พลเอก ประย์ุทธ์ จันทร์โอชิา เป็นนาย์กรัฐมนตรี 

ตามประกาศลงวันที� ๙ มิถุนาย์น พุทธศักราชิ ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั�งรัฐมนตรีเพ้�อบัริหารราชิการแผั่นดิน ตามประกาศ

ลงวันที� ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราชิ ๒๕๖๒ และประกาศครั�งสุดท้าย์ลงวันที� ๕ สิงหาคม พุทธศักราชิ ๒๕๖๓ นั�น

บััดนี� นาย์กรัฐมนตรีได้กราบับัังคมทูลว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลาออกจากตำแหน่ง สมควรแต่งตั�ง

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัแทนตำแหนง่ที�ว่าง เพ้�อความเหมาะสมและบังัเกดิประโย์ชินต์อ่การบัรหิารราชิการแผัน่ดนิ

อาศัย์อำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชิอาณาจักรไทย์ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั�ง 

นาย์อาคม เติมพิทย์าไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั�งนี� ตั�งแต่บััดนี�เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที� ๑ ตุลาคม พุทธศักราชิ ๒๕๖๓ เป็นปีที� ๕ ในรัชิกาลปัจจุบััน

ผัู้รับัสนองพระบัรมราชิโองการ

พลเอก ประย์ุทธ์ จันทร์โอชิา

นาย์กรัฐมนตรี



รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ฎ

ประกาศ

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั�งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด่ศร่สินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล�าเจ�าอยุ้่หัว

พระบัาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบัดีศรีสนิทรมหาวชิริาลงกรณ พระวชิริเกล้าเจา้อยู่์หัว มพีระบัรมราชิโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ ตามที�ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตั�ง พลเอก ประย์ทุธ ์จนัทรโ์อชิา เปน็นาย์กรฐัมนตรี 

ตามประกาศลงวนัที� ๙ มถินุาย์น พทุธศกัราชิ ๒๕๖๒ แลว้ และแตง่ตั�งรฐัมนตรเีพ้�อบัรหิารราชิการแผัน่ดนิ ตามประกาศ 

ลงวันที� ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราชิ ๒๕๖๒ และประกาศครั�งสุดท้าย์ ลงวันที� ๑ ตุลาคม พุทธศักราชิ ๒๕๖๓ นั�น

บััดนี� นาย์กรัฐมนตรีได้กราบับัังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรี ๓ ตำแหน่ง ประกอบัด้วย์ 

๑. นาย์ถาวร เสนเนีย์ม  รัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงคมนาคม

๒. นาย์พุทธิพงษั์ ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

  เพ้�อเศรษัฐกิจและสังคม

๓. นาย์ณัฏิฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษัาธิการ

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เน้�องจากเป็นผัู้ต้องคำพิพากษัาให้จำคุก ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ�นสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชิอาณาจักรไทย์ สมควรแต่งตั�งรฐัมนตรีแทนตำแหน่งที�วา่งและปรับัปรุงรฐัมนตรีบัางตำแหน่ง 

เพ้�อความเหมาะสมและบัังเกิดประโย์ชิน์ต่อการบัริหารราชิการแผั่นดิน

อาศัย์อำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชิอาณาจักรไทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั�งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี�

๑. ให้นาย์วีรศักดิ� หวังศุภักิจโกศล  รัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงพาณิชิย์์

 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒.  ให้แต่งตั�งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี�

 นาย์วีรศักดิ� หวังศุภักิจโกศล  เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงคมนาคม

 นาย์ชิัย์วุฒิ ธนาคมานุสรณ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

  เพ้�อเศรษัฐกิจและสังคม



ฏ มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
 

 นาย์สินิตย์์ เลิศไกร  เป็นรัฐมนตรีชิ่วย์ว่าการกระทรวงพาณิชิย์์

 นางสาวตรีนุชิ เทีย์นทอง  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษัาธิการ

ทั�งนี� ตั�งแต่บััดนี�เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที� ๒๒ มีนาคม พุทธศักราชิ ๒๕๖๔ เป็นปีที� ๖ ในรัชิกาลปัจจุบััน

ผัู้รับัสนองพระบัรมราชิโองการ

พลเอก ประย์ุทธ์ จันทร์โอชิา

นาย์กรัฐมนตรี
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