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 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นาย Lee Hsien Loong ได้ประกาศรายชื่อ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ณ ห้องจัดเลี้ยงของรัฐสภา Istana โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
นายกฯ Lee จะยังคงด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ต่อไป โดยการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ เกิดขึ้นภายใต้ความ
พยายามในการสร้างสมดุลในคณะรัฐบาล เพ่ือการจัดตั้งคณะท างานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือก้าวผ่านความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส โดยสรุปได้ดังนี้ 
 การด ารงต าแหน่งเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการท างาน (Continuity) 
1. นาย Heng Swee Keat จะยังคงด ารงต าแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ก ากับ

ดูแลกลุ่มยุทธศาสตร์ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และได้รับแต่งตั้งเพ่ิมเติมเป็น รัฐมนตรีประสานงานด้านนโยบาย
เศรษฐกิจ (Coordinating Minister for Economic Policies) 

2. นาย Teo Chee Hean ยังคงด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีอาวุโส รัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ และ
ยังคงดูแลภาพรวมของรัฐบาล รวมถึงด้านประชากรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

3. นาย Tharman Shanmugaratnam ยังคงด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีอาวุโส รัฐมนตรีประสานงานด้านนโยบายทาง
สังคม ประธานธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) และประธาน National Jobs 
Council 

4. นาย Gan Kim Yong ยังคงด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานร่วมคณะท างานต้าน 
COVID-19 กับนาย Lawrence Wong 

5. นาย Chan Chun Sing ยังคงด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
6. นาย S Iswaran ยังคงด ารงต าแหน่ง Minister-in-charge of Trade Relations และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

สื่อสารและสารสนเทศ (Ministry of Communications and Information : MCI) 
7. นาง Josephine Teo ยังคงด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
8. ดร. Ng Eng Hen ยังคงด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (MINDEF) และดูแลโครงการริเริ่ม Smart 

Nation 
9. ดร. Vivian Balakrishnan ยังคงด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และดูแลโครงการริเริ่ม 

Smart Nation 
10. นาย K Shanmugam ยังคงด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมาย (Ministry of Law : MinLaw) 
การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง (Exposure) 

1.นาย Lawrence Wong ได้รับแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (แทนที่นาย Ong Ye Kung) และ     
พ้นจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาแห่งชาติ (Ministry of National Development : MND) แต่ยังคง
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่สอง และประธานร่วมคณะท างานต้าน COVID-19 กับ นาย Gan 
Kim Yong 

สิงคโปร์จัดพัฒนาวิธีเทศกาล Great Singapore Sale แบบ Virtual Event  
สคต.กรุงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 

             ประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 27  – 31 กรกฎาคม 2563 
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2.นาย Ong Ye Kung ได้รับแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (แทนที่นาย Khaw Boon Wan) และพ้น
จากต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
3.นาย Desmond Lee ได้รับแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาแห่งชาติ (แทนที่นาย Lawrence Wong) 
และพ้นจากต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว (Ministry of Social and Family 
Development : MSF) แต่ยังคงด ารงต าแหน่ง Minister-in-charge of Social Services Integration  
4.นางสาว Indranee Rajah ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาแห่งชาติคนที่สอง และพ้นจาก
ต าแหน่ง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่สอง แต่ยังคงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่สอง 
5.นาย Masagos Zulkifli ได้รับแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว(แทนที่ นาย 

Desmond Lee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนที่สอง และพ้นจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า (Ministry of the Environment and Water Resources : MEWR) แต่ยังคงด ารง
ต าแหน่ง Minister-in-charge of Muslim Affairs 
6.นางสาว Grace Fu Hai Yien ได้รับแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม (Sustainability 
and the Environment : MSE1) และพ้นจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชน (Ministry 
of Culture, Community and Youth : MCCY) 

การเลื่อนต าแหน่งขึ้นเป็นรัฐมนตรี (Renewal) 
1. ดร. Maliki Osman ได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการศึกษาธิการคนที่สอง รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และพ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรีของเขต
ตะวันออกเฉียงใต้ของสิงคโปร์ (Mayor of South East District) 
2.นาย Edwin Tong ได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชน และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายคนที่สอง 
3. นาย Zaqy Mohamad ได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็น รัฐมนตรีอาวุโสของรัฐ แต่ยังคงอยู่ที่กระทรวงแรงงาน และ
ได้รับหน้าที่เพ่ิมเติมที่กระทรวงกลาโหม 
4. นางสาว Low Yen Ling ได้รับการเลื่อนต าแหน่งให้เป็น รัฐมนตรีของรัฐ ได้รับหน้าที่ใหม่ในกระทรวงวัฒนธรรม
ชุมชนและเยาวชน กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และพ้นจากหน้าที่ในกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่
ยังคงด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีของเขตตะวันตกเฉียงใต้ของสิงคโปร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. Muhammad Faishal Ibrahim ได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็น รัฐมนตรีของรัฐ ได้รับหน้าที่
ใหม่ในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาแห่งชาติ และพ้นจากต าแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและครอบครัว 
6. นางสาว Sun Xueling ได้รับการเลื่อนต าแหน่งให้เป็น รัฐมนตรีของรัฐ ได้รับหน้าที่ใหม่ในกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว และพ้นจากต าแหน่งในกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาแห่งชาติ 
7. Rahayu Mahzam ได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็น เลขาธิการรัฐสภาที่กระทรวงสาธารณสุข 
8. ดร. Tan See Leng ได้รับการเลื่อนต าแหน่งให้เป็น รัฐมนตรีของรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรมคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนที่สอง และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

การเกษียณอายุ 
1. นาย Khaw Boon Wan ต าแหน่งก่อนเกษียณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
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2. นาย Sam Tan ต าแหน่งก่อนเกษียณ รัฐมนตรีของรัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว 
3. ดร. Tan Wu Meng  ต าแหน่งก่อนเกษียณ เลขาธิการรัฐสภาอาวุโสกระทรวงการต่างประเทศ 
 


