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กระทู้ถามที่ ๙๕๙ ร.
สภาผู้แทนราษฎร
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กระแสข่าวการเมือง ในกรณีที่รัฐบาลจะปลดผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ออกจากตําแหน่ง
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
เนื่องจากมีกระแสข่าวจากสื่อมวลชนให้ข้อมูลในกรณีที่รัฐบาลจะปลด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ออกจากตําแหน่งผู้บัญ ชาการทหารบก สร้างความวิต กกังวลต่อสัง คมไทยเป็น อย่างยิ่ง ว่าอาจเกิด
การรัฐประหารขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลจะให้ความชัดเจน
ในกรณีเรื่องนี้ได้หรือไม่ ว่าใช้มาตรการใดเป็นหลักในการพิจารณาและจะปลด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกหรือไม่ เมื่อใด อย่างไร และมีเหตุผลประการใด ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
วัชระ เพชรทอง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
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คําตอบกระทู้ถามที่ ๙๕๙ ร.
ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง กระแสข่าวการเมือง ในกรณีที่รัฐบาลจะปลดผู้บัญชาการทหารบก
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ออกจากตําแหน่ง
ข้า พเจ้า พลตํา รวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรั ฐมนตรี ได้ รับ มอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม เรื่อง กระแสข่าวการเมือง ในกรณีที่รัฐบาลจะปลดผู้บัญชาการ
ทหารบก (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้
คําตอบ
ขอเรียนว่า จากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมทราบว่า อํานาจการแต่งตั้ง ทหารชั้น นายพล
เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕ สรุปได้ว่า
การพิจ ารณาแต่ งตั้ งนายทหารชั้ น นายพลของสํา นัก งานปลัด กระทรวงกลาโหม และส่ว นราชการ
ในกองทัพไทย ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการที่ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งขึ้น แล้วเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา โดยให้ มีค ณะกรรมการขึ้น คณะหนึ่ง ประกอบด้ ว ย รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็น ประธาน รัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงกลาโหม\ผู้บัญ ชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ และผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศเป็ น กรรมการ ปลั ด กระทรวงกลาโหมเป็ น
กรรมการและเลขานุการ และเจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา
แต่งตั้งนายพลของส่วนราชการ และระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกับส่วนราชการในกองทัพไทย
สําหรับคุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง นั้น ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้ว ย
การแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบการประชุม
ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหม ตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปได้ดังนี้
๑) หมวด ๒ ข้อ ๑๑ ให้แต่ละส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา
แต่ ง ตั้ ง นายทหารชั้ น นายพลของส่ ว นราชการ ประกอบด้ ว ย หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเป็ น ประธาน
ผู้ที่หัว หน้าส่วนราชการกําหนดเป็น กรรมการ และให้หัว หน้าหน่ว ยขึ้น ตรงที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การกําลังพลเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่ละวาระแล้วเสร็จ และเสนอรายชื่อ
ผู้ ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง นายทหารชั้ น นายพล
ของกระทรวงกลาโหมพิจารณา ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทําการ ก่อนวัน ที่ ๑ ตุลาคม หรือวันที่ ๑
เมษายน แล้วแต่กรณี
๒) หมวด ๓ ข้อ ๑๕ ตําแหน่ง นายทหารชั้น นายพลที่เป็น ตําแหน่งขึ้น ตรงต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหม พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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๓) หมวด ๓ ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลวาระแรกเดือนตุลาคม ให้แต่งตั้งได้
เป็นการทั่วไป วาระที่สองเดือนเมษายน ให้แ ต่งตั้งได้เท่าที่จําเป็น เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการกําลังพล การแต่งตั้งนอกวาระให้กระทําเท่าที่จําเป็นต่อการบริหารราชการ การแต่งตั้งทดแทน
จะมีจํานวนเท่าใด ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมกําหนด
โดยยึดถือแผนแม่บทปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมเป็นสําคัญ
๔) หมวด ๓ ข้อ ๑๘ การพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล ให้คํานึงถึงอาวุโสทางทหาร
ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ จริยธรรม และความรู้ความสามารถประกอบกัน

