เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๓๘/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พุท ธศั กราช ๒๕๕๗ เรื่ อง การจั ดส่ วนงาน การกํ าหนดอํา นาจหน้า ที่ และความรับ ผิด ชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แล้วนั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศฉบับดังกล่าว เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
๑. องค์ประกอบคณะที่ปรึกษา
๑.๑ พลเอก จิระเดช
โมกขะสมิต เป็น ประธานคณะที่ปรึกษาฯ
๑.๒ พลเอก สุรศักดิ์
กาญจนรัตน์ เป็น รองประธานคณะที่ปรึกษาฯ
๑.๓ พลเอก วิชิต
ศรีประเสริฐ เป็น เลขานุการคณะที่ปรึกษาฯ
๑.๔ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคง ประกอบด้วย
๑.๔.๑ พลเอก วรพงษ์
สง่าเนตร
๑.๔.๒ พลเรือเอก อมรเทพ
ณ บางช้าง
๑.๔.๓ พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
๑.๔.๔ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๑.๔.๕ พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล
ชื่นตระกูล
๑.๔.๖ พลเอก สกล
๑.๕ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
๑.๕.๑ พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
๑.๕.๒ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
๑.๕.๓ พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ
๑.๕.๔ พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
๑.๕.๕ พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๑.๕.๖ พลโท พรจักร
มนูธรรม
๑.๖ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ประกอบด้วย
๑.๖.๑ พลเรือเอก จักรชัย
ภู่เจริญยศ ร.น.
๑.๖.๒ พลเรือเอก ไกรสร
จันทร์สุวานิชย์ ร.น.
๑.๖.๓ พลเรือเอก ธนะรัตน์
อุบล ร.น.
ณ บางช้าง ร.น.
๑.๖.๔ พลเรือเอก ณรงค์พล

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

ประกอบด้วย

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑.๖.๕ พลเรือเอก ณะ
อารีนิจ ร.น.
๑.๖.๖ พลเอก ประตินันต์
สายหัสดี
๑.๗ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๑.๗.๑ พลเอก ณัทกร
เกิดสุขผล
๑.๗.๒ พลเอก วิชิต
ศรีประเสริฐ
๑.๘ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกิจการพิเศษ ประกอบด้วย
๑.๘.๑ พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
๑.๘.๒ พลตํารวจเอก เอก
อังสนานนท์
๑.๘.๓ พลตํารวจเอก พีระ
พุ่มพิเชฏฐ์
๑.๘.๔ พลตํารวจเอก สันติ
เพ็ญสูตร
๑.๘.๕ พลตํารวจโท อํานาจ
อันอาตม์งาม
ตัณฑโกศล
๑.๘.๖ พลโท ชานุกร
๑.๙ คณะที่ ป รึ ก ษาและประสานงานด้ า นความมั่ น คง กํ า กั บ ดู แ ลส่ ว นงานขึ้ น ตรง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย
๑.๙.๑ พลเอก อุทิศ
สุนทร
๑.๙.๒ พลเอก จีระศักดิ์
ชมประสพ
๒. หน้าที่รับผิดชอบของคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ มีดังนี้
๒.๑ ให้ประธานคณะที่ปรึกษาฯ, รองประธานคณะที่ปรึกษาฯ และเลขานุการคณะที่ปรึกษาฯ
รับผิดชอบ กํากับดูแล การดําเนินงานและการประสานงานของฝ่ายต่างๆ ในภาพรวม ตลอดจน
ประสานกับส่วนงาน หรือองค์กรต่างๆ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒.๒ ทําหน้าที่เชื่อมโยงและประสานการดําเนินงาน ตลอดจนถ่ายทอดนโยบายต่าง ๆ
ของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไปยั ง ฝ่ า ย ระดั บ กระทรวง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ตามความรับผิดชอบ
๒.๓ ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ หั ว หน้ า ฝ่ า ย แต่ ล ะฝ่ า ยของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ตามขอบเขตงานที่กําหนด
๒.๔ ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวง ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแล ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายนั้นๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

