รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ฉ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

				

ประกาศ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติ
ให้พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีคนหนึง่ ตามมติของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ได้ น� ำ ความกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ าว่ า สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ล งมติ เ มื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๗
เห็นชอบด้วยในการแต่งตัง้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
จึงทรงพระราชด�ำริวา่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผูท้ สี่ มควรไว้ว างพระราชหฤทัยให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดิน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว นั้น
บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผูท้ สี่ มควรด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีเพือ่ บริหารราชการแผ่นดิน
สืบไปแล้ว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายวิษณุ เครืองาม
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายสมหมาย ภาษี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
		
และความมั่นคงของมนุษย์
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ซ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
		
นายพรชัย รุจิประภา
		
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
นายสุธี มากบุญ
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
นายรัชตะ รัชตะนาวิน
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฌ
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแต่งตัง้ รัฐมนตรีเพือ่ บริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นัน้
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติม ๒ ต�ำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและ
บังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายอ�ำนวย ปะติเส
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ญ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

ประกาศ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางต�ำแหน่ง เพือ่ ความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
		 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายอ�ำนวย ปะติเส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฎ
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายพรชัย รุจิประภา
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายรัชตะ รัชตะนาวิน
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
นายอุตตม สาวนายน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ฏ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
		
		
		
		
		

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
นางอรรชกา สีบุญเรือง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฐ
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีน่ ายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มรี ฐั มนตรีลาออกบางต�ำแหน่ง และสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางต�ำแหน่ง
เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
		 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นางอรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงอุตสาหกรรม
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
		 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
		 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 นายพิชิต อัคราทิตย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ฑ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
		
		
		
		
		
		
		

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
นางอรรชกา สีบุญเรือง
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นายอุตตม สาวนายน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฒ
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก ราบบั ง คมทู ล ว่ า ได้ มี รั ฐ มนตรี ล าออกบางต� ำ แหน่ ง และสมควรปรั บ ปรุ ง รั ฐ มนตรี
บางต�ำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
		 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายพิชิต อัคราทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ณ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
		 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นางอภิรดี ตันตราภรณ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นางอรรชกา สีบุญเรือง
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
		 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
		 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
		 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
		 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
		 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
		 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
			
		 นายกฤษฎา บุญราช
		 นายลักษณ์ วจนานวัช
		 นายวิวัฒน์ ศัลยก�ำธร
		 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
		 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
		 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
		 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
		 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
		 พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
		 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
		 นายอุดม คชินทร
		 นายสมชาย หาญหิรัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกต�ำแหน่งหนึ่ง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

