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วันนี้ (16 กรกฎาคม 2562) เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
แต่งตั้ง
1.
2.
3.
4.

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 161/2562 เรื่อง มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย และมอบ
อานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการ
แทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้หรือไม่มีผดู้ ารงตาแหน่ง

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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แต่งตั้ง
1. เรื่อง การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแนวทางการมอบหมายให้
รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดังนี้
1. กรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
2. กรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายเป็น
หลักการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
3. กรณี ที่ ไม่ มี รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง หรื อ มี แ ต่ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้ ให้ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณามอบหมายเป็ น หลั กการให้ รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
2. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เห็ น ชอบตามที่ ส านั ก เลขาธิ การนายกรัฐ มนตรีเสนอการแต่ งตั้ง นายดิส ทั ต
โหตระกิตย์ ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม
2562 เป็นต้นไป
3. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลาดับ ดังนี้
1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลาดับ ดังนี้
1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
1.3 นายวิษณุ เครืองาม
1.4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
1.5 นายอนุทิน ชาญวีรกูล
2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอานาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน
4. เรื่อง คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 161/2562 เรือ่ ง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรกั ษาราชการ

แทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย และมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และ
ปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
หรือไม่มีผดู้ ารงตาแหน่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 161/2562 เรื่อง มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย และมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
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ราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ .ศ. 2534 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 41
มาตรา 42 มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จึงมีคาสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอานาจให้
รองนายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนกั น และปฏิ บั ติ ร าชการแทนกั น ในกรณี รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
1. ในกรณี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้ คณ ะรั ฐ มนตรี ม อบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลาดับ ดังนี้
1.1 พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ
1.2 นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์
1.3 นายวิษณุ
เครืองาม
1.4 นายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์
1.5 นายอนุทิน
ชาญวีรกูล
2. ในระหว่ างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้ รักษาราชการแทนข้ างต้ น จะสั่ งการใด
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลและการอนุ มั ติ เงิ น งบประมาณอั น อยู่ ใ นอ านาจของนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน
ส่วนที่ 2 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ในกรณี ที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี ท่ า นใดท่ า นห นึ่ ง ไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้
ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลาดับ ดังนี้

ลาดับที่

รองนายกรัฐมนตรี

1

พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ

2

นายสมคิด

จาตุศรีพทิ ักษ์

3

นายวิษณุ

เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบตั ริ าชการแทนกันตามลาดับ
1. นายสมคิด

จาตุศรีพิทักษ์

2. นายวิษณุ

เครืองาม

1. นายวิษณุ

เครืองาม

2. นายจุรนิ ทร์

ลักษณวิศิษฏ์

1. นายจุรนิ ทร์

ลักษณวิศิษฏ์

2. นายอนุทิน

ชาญวีรกูล

4

4

นายจุรินทร์

ลักษณวิศษิ ฏ์

5

นายอนุทนิ

ชาญวีรกูล

1. นายอนุทิน

ชาญวีรกูล

2. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
2. นายสมคิด

จาตุศรีพิทักษ์

ส่วนที่ 3 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอานาจให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ในกรณี ที่ รัฐมนตรีป ระจาสานั กนายกรัฐมนตรีไม่ อยู่ห รือ ไม่อาจปฏิบั ติ ราชการได้ หรือไม่ มี
ผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลาดับ
ดังนี้
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
นายเทวัญ

ลิปตพัลลภ

รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัตริ าชการแทนกัน
ตามลาดับ
1. พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ

2. นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
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