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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการเพื่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ”
เรียกโดยย่อว่า “กพย.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
ให้กํากับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๓) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๔) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
(๙) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
(๑๐) ปลัดกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
(๑๑) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
(๑๒) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
(๑๓) ปลัดกระทรวงพลังงาน
กรรมการ
(๑๔) ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
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(๒๐)
(๒๑)
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(๒๓)
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ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
หรือผู้แทน
(๒๔) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ
(๒๕) ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
กรรมการ
หรือผู้แทน
(๒๖) ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือผู้แทน กรรมการ
(๒๗) ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม กรรมการ
และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
(๒๘) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
กรรมการ
เป็นที่ประจักษ์ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และด้านกฎหมายระหว่างประเทศ หรือด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านพลังงาน เป็นต้น
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกิน ๔ คน
(๒๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
กรรมการและเลขานุการ
และสังคมแห่งชาติ
(๓๐) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
และสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๑๑ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ทํ า หน้ า ที่
สํานักงานเลขานุการของ กพย. และให้มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อ กพย.
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น
หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ กพย.
(๓) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ตามอํานาจหน้าที่ของ กพย. รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอต่อ กพย.
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ กพย. มอบหมาย”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๓ ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ เบี้ ย ประชุ ม ค่ า ตอบแทน รวมทั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดําเนินงานของ กพย. คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษา ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ของทางราชการโดยให้ เ บิ ก จ่ า ยจากงบประมาณของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี”
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

