
รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ประก�ศ

พระบรมร�ชโองก�ร



ประกาศพระบรมราชโองการ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประกำศ

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั มพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 

ด้วยในการแต่งต้ัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ฉ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ประกำศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว มพีระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามทีไ่ด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ี

ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหาร

ราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 อีกต�าแหน่งหนึ่ง

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

 และความมั่นคงของมนุษย์

ช



ประกาศพระบรมราชโองการ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายถาวร เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ซ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ประกำศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว มพีระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามทีไ่ด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ี
ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน  
ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น

บดัน้ี นายกรฐัมนตรไีด้กราบบงัคมทูลว่า ได้มรีฐัมนตรลีาออกบางต�าแหน่ง สมควรแต่งตัง้รฐัมนตรแีทนต�าแหน่ง
ที่ว่างและเพิ่มเติมบางต�าแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย  เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 อีกต�าแหน่งหนึ่ง
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายอนุชา นาคาศัย  เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
นายปรีดี ดาวฉาย  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายสุชาติ ชมกลิ่น  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ฌ



ประกาศพระบรมราชโองการ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประกำศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั มพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศ

ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลาออกจากต�าแหน่ง สมควรแต่งตั้ง

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลังแทนต�าแหน่งท่ีว่าง เพือ่ความเหมาะสมและบงัเกดิประโยชน์ต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิ

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ญ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ประกำศ

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั มพีระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามทีไ่ด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ี

ตามประกาศลงวนัที ่๙ มถินุายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตัง้รฐัมนตรเีพือ่บรหิารราชการแผ่นดนิ ตามประกาศ 

ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรี ๓ ต�าแหน่ง ประกอบด้วย 

๑. นายถาวร เสนเนียม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เน่ืองจากเป็นผู้ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก ท�าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย สมควรแต่งต้ังรฐัมนตรีแทนต�าแหน่งทีว่่างและปรบัปรุงรฐัมนตรบีางต�าแหน่ง 

เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

๑. ให้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒.  ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฎ



ประกาศพระบรมราชโองการ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฏ

 นายสินิตย์ เลิศไกร  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

 นางสาวตรีนุช เทียนทอง  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี


