ภาคผนวก ข
คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำ�รายงานแสดงผลการดำ�เนินงาน
ของคณะรัฐมนตรี

ภาคผนวก ข
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๔๐๓

คําสั่ง่งสํสำ�นั
านักกนายกรั
คำ�สั
นายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
ทีที่ ่ ๙๗/๒๕๕๖
๙๗/๒๕๕๖
เรืเรื่อ่องง  แต่
แต่งงตัตั้ง้งคณะกรรมการจั
ารายงานแสดงผลการดําเนินนงานของคณะรั
คณะกรรมการจัดดทํทำ�รายงานแสดงผลการดำ�เนิ
งานของคณะรัฐฐมนตรี
มนตรี

---------------------

สิ ง หาคม ๒๕๕๕ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการในคณะกรรมการจั ด ทํ า รายงานแสดงผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะรัฐมนตรีโดยที
เพิ่มร่ ฐั เติธรรมนู
ม นั้นญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๕ วรรคสอง บัญญัตใิ ห้คณะรัฐมนตรีตอ้ งจัดท�ำรายงาน
แสดงผลการด�ำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง และเพื่อให้การจัดท�ำรายงาน
โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๗๕ วรรคสอง บัญ ญัติใ ห้คณะรัฐมนตรี
แสดงผลการด�ำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ต้ อ งจัเป็ดนทํไปอย่
า รายงานแสดงผลการดํ
างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น า เนิ น การ รวมทั้ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคเสนอต่ อ รั ฐ สภาปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
และเพื่ อ ให้อาศั
ก ารจั
ด ทํ า รายงานแสดงผลการดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคของคณะรั ฐ มนตรี
ยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้
รัฐบาลยกเลิ
นางสาวยิ
ชินวัฐตมนตรี
ร เป็ทนี่ ๘๔/๒๕๕๕  
ไปอย่างมีปลระสิ
ภาพยิ
่งขึ้น๒๕๕๕ ค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๖/๒๕๕๕  
กค�ำสัง่ ่งส�ลัำกนัษณ์
กนายกรั
งวันททีธิ่ ๓๐
มีนาคม
อาศัยอํ๒๕๕๕
านาจตามความในมาตรา
(๖)ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕  
แห่งพระราชบั
ิระเบี
ยบบริ๒๕๕๕
หารราชการแผ่
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน
และค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐ๑๑
มนตรี
ลงวัญนญัที่ต๒๓
สิงหาคม
และแต่งตัง้ นดิน
ท�ำรายงานผลการด�
ำเนินงานของคณะรั
ฐมนตรีขนึ้ ใหม่ลงวั
โดยมีนอทีงค์
ประกอบและอ�
ำนาจหน้คําาทีสั่ ดั่งงสํนีา้ นัก
พ.ศ. คณะกรรมการจั
๒๕๓๔ จึงให้ยดกเลิ
กคําสั่งสํานักนายกรั
ฐมนตรีที่ ๘๔/๒๕๕๕
่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๕
๑. ทีองค์
ประกอบ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕
นายกรัฐมนตรี
่ ๙๖/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม
คณะกรรมการจั
๑.๑ รั๒๕๕๕
ฐมนตรีปและแต่
ระจ�ำส�ำงนัตัก้งนายกรั
ฐมนตรี ดทํารายงานผลการดํ
ประธานกรรมการาเนินงานของคณะรัฐมนตรี
(นายนิวัฒน์านาจหน้
ธ�ำรง  บุญ
ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํ
าทีทรงไพศาล)
่ ดังนี้
๑.๒
รัฐปมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
๑. องค์
ระกอบ
(นายวราเทพ  รัตนากร)
๑.๑
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
๑.๓ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(นายนิ
วัฒยน์์  นาคพงศ์
ธํารง บุ)ญทรงไพศาล)
        
(นางสาวศั
นสนี
๑.๔ ๑.๒
เลขาธิรักฐารนายกรั
ฐมนตรี
มนตรีประจํ
าสํานักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
๑.๕ โฆษกประจ�
ำส�ำนักนายกรั
ฐมนตรี
กรรมการ
(นายวราเทพ
รัตนากร)
๑.๖ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการ
๑.๓ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
๑.๗ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ
นสนีย์ นาคพงศ์)
และสั(นางสาวศั
งคมแห่งชาติ
เลขาธิกำารนายกรั
ฐมนตรี
๑.๘ ๑.๔
ผู้อ�ำนวยการส�
นักงบประมาณ
กรรมการ รองประธานกรรมการ
๑.๙ ๑.๕
เลขาธิโฆษกประจํ
การ ก.พ.ร. าสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ กรรมการ
๑.๖ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการ
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ
กษณ์ ชินกวัารคณะกรรมการพั
ตร
๑.๗ ่งลัเลขาธิ
ฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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่งสํานักฐนายกรั
มนตรี ที่ ๘๔/๒๕๕๕
นที๒๕๕๕
่ ๓๐ มีเรืนอ่ าคม
เรื่อง แต่งตั้ง
ตามทีตามที
ไ่ ด้มคี ำ� ่ไสัด้ง่ มส�ีคำนัํากสันายกรั
มนตรี ทีฐ่ ๘๔/๒๕๕๕  ลงวั
นที่ ๓๐ มีลงวั
นาคม
ง แต่ง๒๕๕๕
ตัง้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการจั
ดทํารายงานแสดงผลการดํ
าเนิฐนมนตรี
งานของคณะรั
รวมทั
้งคําสัที่ง่ ๙๖/๒๕๕๕
สํานักนายกรั
จัดท�ำรายงานแสดงผลการด�
ำเนินงานของคณะรั
รวมทั้งค�ำสั่งฐส�มนตรี
ำนักนายกรั
ฐมนตรี
ลงวัฐนมนตรี
ที่
๒๗ เมษายนลงวั
๒๕๕๕
และค�เมษายน
ำสั่งส�ำนัก๒๕๕๕
นายกรัฐมนตรี
ลงวันฐทีมนตรี
่ ๒๓ สิทงหาคม
๒๕๕๕ เรื่องลงวั
แต่นงตัที้ง่ ๒๓
ที่ ๙๖/๒๕๕๕
นที่ ๒๗
และคํที่ า๑๙๒/๒๕๕๕
สั่งสํานักนายกรั
ี่ ๑๙๒/๒๕๕๕
กรรมการในคณะกรรมการจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี เพิ่มเติม นั้น

๑.๑๐ นายอรพงศ์ เทียนเงิน
กรรมการ
๑.๑๑ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการร่วม
๑.๑๒ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
กรรมการและเลขานุการร่วม
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย                                           
๑.๑๓ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการร่วม
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑๔ เจ้าหน้าที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จ�ำนวนสองคน
๑.๑๕ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย
        จ�ำนวนสองคน
๑.๑๖ เจ้าหน้าที่ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จ�ำนวนสองคน

๒. อ�ำนาจหน้าที่
    
๒.๑ ก� ำ หนดรู ป แบบ และจั ด ท� ำ รายงานแสดงผลการด� ำ เนิ น งานของคณะรั ฐ มนตรี รั ฐ บาล
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ผลการ
ด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน
    
๒.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท� ำงาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจ� ำเป็น
และเหมาะสม
    
๒.๓ ให้คณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้
    

๒.๔ ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ให้สำ� นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ  ส�ำหรับการเบิกจ่ายเบี้ย
ประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ โดยให้
เบิกจ่ายจากส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๔๐๓

คําสั่ง่งสํสำ�นั
านักกนายกรั
คำ�สั
นายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
ทีที่ ่ ๑๘๓/๒๕๕๖
๙๗/๒๕๕๖
เรื่อบงปรุแต่
งตั้งปคณะกรรมการจั
ดทํารายงานแสดงผลการดํ
าเนินงานของคณะรั
ฐมนตรีฐมนตรี
เรื่อง  ปรั
งองค์
ระกอบคณะกรรมการจั
ดทำ�รายงานแสดงผลการดำ�เนิ
นงานของคณะรั

---------------------

ที่ ๙๖/๒๕๕๕
นทีำ่ เนิ๒๗นงานของคณะกรรมการจั
เมษายน ๒๕๕๕ และคํ
าสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ี่ ๑๙๒/๒๕๕๕
ลงวั
ที่ ๒๓
เพื่อให้ลงวั
การด�
ดท�ำรายงานแสดงผลการด�
ำเนินทงานของคณะรั
ฐมนตรี
เป็นนไป
ด้วยความเรี
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ด๑๑
แห่งพระราชบัญญัติระเบี
ยบบริ
หาร
สิ ง หาคม
๒๕๕๕ยบร้เรือ่ยและต่
อ ง แต่องเนืตั่อ้ งงกรรมการในคณะกรรมการจั
ทํ า(๖)
รายงานแสดงผลการดํ
า เนิ
น งานของ
คณะรัราชการแผ่
ฐมนตรี เพินดิ่มนเติพ.ศ.
ม นั้น๒๕๓๔ จึงให้ยกเลิกองค์ประกอบตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๗/๒๕๕๖ ข้อ ๑.๑
ข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๑๐ และแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการจัดท�ำรายงานแสดงผล
โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๗๕ วรรคสอง บัญ ญัติใ ห้คณะรัฐมนตรี
การด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี  ดังนี้
ต้ อ งจั ด ทํ า รายงานแสดงผลการดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคเสนอต่ อ รั ฐ สภาปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
๑.   รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ�ำรง  บุญทรงไพศาล)
ประธานกรรมการ
และเพื่ อ ให้๒.  
ก ารจั
ด
ทํ
า
รายงานแสดงผลการดํ
า
เนิ
น
การ
รวมทั
้
ง
ปั
ญ
หาและอุ
ป สรรคของคณะรั ฐ มนตรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายอรพงศ์  เทียนเงิน)    กรรมการ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
สั่ง กณคํวัานสัที่ง่ สํ๒๕
พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ยกเลิ
านักรกฎาคม
กนายกรัฐพ.ศ.
มนตรี๒๕๕๖
ที่ ๘๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ คําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๙๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตราเนินงานของคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการดํ
(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)
ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
๑.๒ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
(นายวราเทพ รัตนากร)
๑.๓ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
(นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)
๑.๔ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
๑.๕ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
๑.๖ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการ
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ
กษณ์ ชินกวัารคณะกรรมการพั
ตร
๑.๗ ่งลัเลขาธิ
ฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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ีคําสั่งไสํด้ามนัีคก�ำนายกรั
๘๔/๒๕๕๕
ลงวันที่ ลงวั
๓๐ นมีทีน่ าคม
๒๕๕๕ เรื๒๕๕๖
่อง แต่งตั้ง
ตามทีตามที
่นายกรั่ได้ฐมมนตรี
สั่งส�ำนัฐกมนตรี
นายกรัทีฐ่ มนตรี
ที่ ๙๗/๒๕๕๖
๓๐ เมษายน
คณะกรรมการจั
ดทํารายงานแสดงผลการดํ
าเนินงานของคณะรั
ฐมนตรีฐมนตรี
รวมทันั้ง้นคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจั
ดท�ำรายงานแสดงผลการด�
ำเนินงานของคณะรั

File :15N ภาคผนวก ข

Tuesday, October 22, 2013

๔๐๓

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี นงานของคณะรัฐมนตรี
คำ�สั่งคณะกรรมการจัดทำ�รายงานแสดงผลการดำ�เนิ
ทีที่ ๙๗/๒๕๕๖
่ ๑/๒๕๕๖
แต่งตั้งกคณะกรรมการจั
ดทํารายงานแสดงผลการดํ
าเนินงานของคณะรั
ฐมนตรี ฐมนตรี
เรือ่ ง แต่เรืง่อตังง้ คณะอนุ
รรมการตรวจสอบและปรั
บปรุงรายงานแสดงผลการดำ�เนิ
นงานของคณะรั

--------------------มีคําสัได้่งสํมาีคนั�ำสัก่งนายกรั
ฐมนตรีฐมนตรี
ที่ ๘๔/๒๕๕๕
ลงวันทีน่ ที๓๐
าคม ๒๕๕๕ เรืแต่
่องงแต่
ตามทีตามที
่นายกรั่ไฐด้มนตรี
ส�ำนักนายกรั
ที่ ๙๗/๒๕๕๖  ลงวั
่ ๓๐มีนเมษายน  ๒๕๕๖
ตั้ง งตั้ง
คณะกรรมการจั
ดทํดาท�รายงานแสดงผลการดํ
าเนินงานของคณะรั
นงานของคณะรั
ฐมนตรี
คณะกรรมการจั
ำรายงานแสดงผลการด�ำเนิ
ฐมนตรี
นั้น รวมทั้ งคํ าสั่ งสํานักนายกรัฐ มนตรี
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ที่ ๙๖/๒๕๕๕
ลงวั
นทีด่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๕ และคํ
สั่งสํานักนายกรั
ฐมนตรี
ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕
ลงวั่งนขึที้น่   ๒๓
เพื่อให้
การจั
ท�ำรายงานแสดงผลการด�
ำเนินางานของคณะรั
ฐมนตรี
เป็นไปด้
วยความรอบคอบยิ
คณะกรรมการฯ
อ ๒.๒ ของค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัดฐทํมนตรี
ที่ ๙๗/๒๕๕๖ จึงได้มมี ติในการประชุ
ม
สิ ง หาคม
๒๕๕๕ เรืโดยอาศั
่ อ ง แต่ยอ�งำตันาจตามข้
้ ง กรรมการในคณะกรรมการจั
า รายงานแสดงผลการดํ
า เนิ น งานของ
้งที่ ๑/๒๕๕๖
คณะรัครัฐมนตรี
เพิ่มเติมเมืนั่อวั้นนที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปรับปรุงรายงาน
แสดงผลการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๗๕ วรรคสอง บัญ ญัติใ ห้คณะรัฐมนตรี
๑. องค์ประกอบ า เนิ น การ รวมทั้ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคเสนอต่ อ รั ฐ สภาปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
ต้ อ งจั ด ทํ า รายงานแสดงผลการดํ
๑.๑ด ทํ าเลขาธิ
การนายกรัฐมนตรี า เนิ น การ รวมทัประธานอนุ
กรรมการ
และเพื่ อ ให้ ก ารจั
รายงานแสดงผลการดํ
้ ง ปั ญ หาและอุ
ป สรรคของคณะรั ฐ มนตรี
มนตรี
ฝ่าทยการเมื
รัฐบาล นางสาวยิ่ง๑.๒
ลักษณ์รองเลขาธิ
ชินวัตร กเป็ารนายกรั
นไปอย่าฐงมี
ประสิ
ธิภาพยิอง่งขึ้น รองประธานอนุกรรมการ
  
(นายอรพงศ์  เทียนเงิน)
อาศั
ย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบั
ญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
๑.๓ โฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๓๔ จึง๑.๔  
ให้ยกเลิรองเลขาธิ
กคําสั่งสํกาารคณะกรรมการพั
นักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๘๔/๒๕๕๕อนุลงวั
นที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ คําสั่งสํานัก
ฒนาการ
กรรมการ
เศรษฐกิจลงวั
และสันงทีคมแห่
ชาติ ๒๕๕๕ และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕
นายกรัฐมนตรี ที่ ๙๖/๒๕๕๕
่ ๒๗ งเมษายน
ลย์ง  ตัค�ำ้งภา)
ลงวันที่ ๒๓  สิงหาคม (นางสาวลดาวั
๒๕๕๕ และแต่
คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี
๑.๕   รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อนุกรรมการ
ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
  
(นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์)
๑.
องค์
ประกอบ
๑.๖ รองเลขาธิ
การนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
อนุกรรมการ
๑.๑
รัฐมนตรี
ระจําสํานั) กนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
  
(นางฐะปาณี
ย์  ปอาจารวงศ์
๑.๗ นางอรุ(นายนิ
ณภรณ์ว  ัฒลิน์่มธสกุํารง
ล บุญทรงไพศาล)
อนุกรรมการ
๑.๘ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและประสานงาน อนุกรรมการและเลขานุการ
๑.๒ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
       
คณะรัฐมนตรี (นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ)
นากร)
ส�ำนัก(นายวราเทพ
เลขาธิการคณะรัรัฐตมนตรี
รัฐมนตรีานระบบสารสนเทศ
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการและผู
รองประธานกรรมการ
๑.๙ ๑.๓
ผู้เชี่ยวชาญด้
้ช่วยเลขานุการ
       
(นางสาวอ้
อนฟ้า  เวชชาชี
วะ)
(นางสาวศั
นสนีย์ นาคพงศ์
)
  
ส�ำนักเลขาธิ
เลขาธิกการคณะรั
ฐมนตรี
๑.๔
ารนายกรั
ฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
๑.๕ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
๑.๖ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการ
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ
กษณ์ ชินกวัารคณะกรรมการพั
ตร
๑.๗ ่งลัเลขาธิ
ฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๑.๑๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ช�ำนาญการพิเศษ
(นายก่อเกียรติ สมประสงค์)
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๒. อ�ำนาจหน้าที่
    
๒.๑ พิจารณาตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระ รวมถึงการจัดวางรูปเล่มของรายงาน
แสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
๒.๒ รายงานผลการด�ำเนินการตามข้อ ๒.๑ ต่อคณะกรรมการจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินงาน
ของคณะรัฐมนตรี
๒.๓ ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ�ำนาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ได้
๒.๔ ด�ำเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำ� นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ส�ำหรับการเบิกจ่าย
เบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายจากส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นิวัฒน์ธำ�รง  บุญทรงไพศาล
(นายนิวัฒน์ธำ�รง  บุญทรงไพศาล)
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการจัดทำ�รายงานแสดงผล
การดำ�เนินงานของคณะรัฐมนตรี

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
www.nesdb.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๑๖, ๒๕๐๕, ๒๕๑๓

ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
www.thaigov.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๔๓๖, ๔๖๒๑

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.cabinet.thaigov.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๗๓, ๔๔๘, ๔๕๒-๔๕๓

พิมพ์ครั้งที่ ๑
พิมพ์ที่
ปีที่พิมพ์
ISBN

จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
978-616-7749-01-3

