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ค าสั่งคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ที่ 77/2557 

เรื่อง การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมและการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง 
……………………………………………………….. 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่ง ดังนี้  
 ข้อ 1 ให้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการเพ่ิมขึน้ในสว่นราชการ ดังนี ้ 
 (1) ต าแหน่ง ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล) ในกระทรวงกลาโหม 
จ านวนหนึ่งต าแหน่ง โดยให้เป็นต าแหน่งข้าราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร 
พ.ศ.2521  
 (2) ต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงานอัยการสูงสุด เป็นต าแหน่งข้าราชการอัยการ ชั้น 8 
เทียบเท่าอัยการสูงสุด จ านวนหนึ่งต าแหน่ง โดยให้เป็นต าแหน่งข้าราชการอัยการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553  
 (3) ก าหนดต าแหน่ง ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน
ห้าต าแหน่ง โดยให้เป็นต าแหน่งข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551  
 ข้อ 2 ให้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก พ้นจากต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และให้ด ารง
ต าแหน่ง ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ตามข้อ 1 (1) เป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ข้อ 3 ให้ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง พ้นจากต าแหน่ง อัยการสูงสุด และให้ด ารงต าแหน่งที่
ปรึกษาส านักงานอัยการสูงสุด ตามข้อ 1 (2) เป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ข้อ 4 ให้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ พ้นจากต าแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้ด ารง
ต าแหน่ง ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ข้อ 5 ให้ นายธงทอง จันทรางศุ พ้นจากต าแหน่ง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และให้ด ารง
ต าแหน่ง ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ข้อ 6 ให้ นายสุรชัย ศรีสารคาม พ้นจากต าแหน่ง ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ข้อ 7 ให้ พันต ารวจเอกทวี สอดส่อง พ้นจากต าแหน่ง เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ข้อ 8 ให้ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย พ้นจากต าแหน่ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
ให้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษ
เฉพาะราย  
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 ขอ้ 9 ให้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พ้นจากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม และให้
ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม  
 ข้อ 10 ให้ นายตระกูล วินิจนัยภาค พ้นจาก รองอัยการสูงสุด และให้ด ารงต าแหน่ง อัยการ
สูงสุด  
 ข้อ 11 ให้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้
ด ารงต าแหน่ง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 ข้อ 12 ให้ นางเมธินี เทพมณี  พ้นจากต าแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ข้อ 13 ให้ นายภานุ อุทัยรัตน์ พ้นจากต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และให้
ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ข้อ 14 ให้ นายจเร พันธุ์เปรื่อง พ้นจากต าแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และให้
ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 ข้อ 15 ให้ พลต ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตต์ พ้นจากต าแหน่ง รองผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ และให้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ข้อ 16 ให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีค าสั่งนี้
เป็นต้นไป  
 ข้อ 17 ให้กระทรวงกลาโหม ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงบประมาณ 
ส านักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร  ส านักงานอัยการสูงสุด  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว  ให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจัดให้ด ารงต าแหน่งที่ ไม่ต่ ากว่า  ต าแหน่งที่
ข้าราชการผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่เดิม  
 ข้อ 18 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งตามค าสั่งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 ข้อ 19 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 แล้ว   
ให้ต าแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง ณ วันที ่27 มิถุนายน พทุธศักราช 2557  

พลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

 
ที่มา http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5706270010086 


