เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๗๗/๒๕๕๗
เรื่อง การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังนี้
ข้อ ๑ ให้กําหนดตําแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการ ดังนี้
(๑) ตําแหน่ง ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล) ในกระทรวงกลาโหม
จํานวนหนึ่งตําแหน่ง โดยให้เป็นตําแหน่งข้าราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) ตํ า แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เป็ น ตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการอั ย การชั้ น ๘
เทียบเท่าอัยการสูงสุด จํานวนหนึ่งตําแหน่ง โดยให้เป็นตําแหน่งข้าราชการอัยการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) กําหนดตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน
ห้าตําแหน่ง โดยให้เป็นตําแหน่งข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ให้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม และให้ดํารง
ตําแหน่ง ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ตามข้อ ๑ (๑) เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๓ ให้ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง พ้นจากตําแหน่ง อัยการสูงสุด และให้ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษาสํานักงานอัยการสูงสุด ตามข้อ ๑ (๒) เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๔ ให้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้
ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๕ ให้ นายธงทอง จันทรางศุ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และให้
ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๖ ให้ นายสุรชัย ศรีสารคาม พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ ๗ ให้ พันตํารวจเอก ทวี สอดส่อ ง พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษ
เฉพาะราย
ข้อ ๘ ให้ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และให้ดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เป็นพิเศษเฉพาะราย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๙ ให้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม
และให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๑๐ ให้ นายตระกูล วินิจนัยภาค พ้นจากตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด และให้ดํารง
ตําแหน่ง อัยการสูงสุด
ข้อ ๑๑ ให้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
และให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๒ ให้ นางเมธินี เทพมณี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๑๓ ให้ นายภาณุ อุทัย รัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ ๑๔ ให้ นายจเร พันธุ์เปรื่อง พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และให้
ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข้อ ๑๕ ให้ พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พ้นจากตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
และให้ดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ข้อ ๑๖ ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งตั้งแต่วันที่มีคําสั่งนี้
เป็นต้นไป
ข้อ ๑๗ ให้กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจัดให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่ข้าราชการ
ผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่เดิม
ข้อ ๑๘ เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งตามคําสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ ๑๙ เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตามข้ อ ๒ ข้ อ ๓ ข้ อ ๔ ข้ อ ๕ ข้ อ ๖ ข้ อ ๗
และข้อ ๘ แล้ว ให้ตําแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

