


วาระ
เรื่องที่

แต่งตั้ง 1 การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวง

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 
 
  วันน้ี (16 กรกฎาคม  2562)  เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

แต่งต้ัง 
 
  1.  เรื่อง  การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  2.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
  3.  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
  4.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  161/2562  เร่ือง  มอบหมายให้รอง  
    นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย  และมอบ 
    อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการ 
    แทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
    ราชการได้หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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แต่งต้ัง 
1. เรื่อง การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแนวทางการมอบหมายให้
รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดังน้ี   
   1. กรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   
   2. กรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายเป็น
หลักการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง   
   3. กรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายเป็นหลักการให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง  
 
2. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง นายดิสทัต                
โหตระกิตย์ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 
2562 เป็นต้นไป  
 
3. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตร ี
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ดังน้ี   
   1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ดังน้ี  
   1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
    1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ์ 
   1.3 นายวิษณุ เครืองาม  
   1.4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศษิฏ์  
   1.5 นายอนุทนิ ชาญวีรกูล   
  2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน  
   
4. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  161/2562  เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย  และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และ
ปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  161/2562  เร่ือง  มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย  และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
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ราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ . 2534 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  มาตรา 11   มาตรา 12  มาตรา 41  
มาตรา 42  มาตรา 48  และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2562  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จึงมีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และมอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกันในกรณีรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัตริาชการได้หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 1 .  ในกรณีที่ นายก รัฐมนตรี ไ ม่อาจปฏิ บัติ ราชการไ ด้  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้               
รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ตามลําดับ  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 จะสั่งการใด
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติ เ งินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้               
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน 
 ส่วนที่  2   นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีที่ รองนายก รัฐมนต รีท่ านใดท่ านห น่ึ ง ไ ม่อ ยู่ห รือ ไ ม่อาจปฏิ บัติ ร าชการได้  
ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลําดับ ดังนี้ 
 

 

ลําดับที่ รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามลําดบั 

1 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
  1.  นายสมคิด         จาตุศรีพิทักษ์ 
  2.  นายวิษณุ          เครืองาม 

2 นายสมคิด         จาตุศรีพิทักษ์ 
  1.  นายวิษณุ          เครืองาม 
  2.  นายจุรินทร์        ลักษณวิศิษฏ์ 

3 นายวิษณุ           เครืองาม 
  1.  นายจุรินทร์        ลักษณวิศิษฏ์ 
  2.  นายอนุทิน         ชาญวีรกูล 
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4 นายจุรินทร์        ลักษณวิศิษฏ์ 
  1.  นายอนุทิน         ชาญวีรกูล 
  2.  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

5 นายอนุทิน         ชาญวีรกูล 
  1.  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
  2.  นายสมคิด         จาตุศรีพิทักษ์ 

      
 ส่วนที่  3  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มี 
ผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลําดับ 
ดังนี้ 
 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกัน
ตามลําดับ 

        นายเทวัญ          ลิปตพัลลภ 
1. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
2. นายสมคิด         จาตุศรีพิทักษ์ 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
........................... 




