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พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  (องคการมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรจัดต้ังองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกขึ้นเปนองคการมหาชน 

ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  และมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“กาซเรือนกระจก”  หมายความวา  บรรดากาซอันเปนสวนประกอบหนึ่งของบรรยากาศทั้งที่มีอยู

ตามธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางข้ึน  ซ่ึงดูดซึมและปลอยซํ้ารังสีอินฟราเรด 
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“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  หมายความวา  การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอันเปนผล
จากกิจกรรมของมนุษยที่เปลี่ยนองคประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยออม  และที่เพิ่มเติม
จากความแปรปรวนของสภาวะอากาศทางธรรมชาติที่สังเกตไดในชวงระยะเวลาเดียวกัน 

“กลไกการพัฒนาที่สะอาด”  หมายความวา  กลไกการพัฒนาที่สะอาดตามพิธีสารเกียวโต
ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซ่ึงทําข้ึน  ณ  เมืองเกียวโต   
เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“คณะกรรมการแหงชาติ”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

“โครงการ”  หมายความวา  โครงการหรือกิจการที่จัดต้ังข้ึนเพื่อใหเปนโครงการที่ลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

“โครงการที่ไดรับคํารับรอง”  หมายความวา  โครงการที่ไดรับคํารับรองวาเปนโครงการที่มีสวนชวย
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

“องคการ”  หมายความวา  องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการองคการ 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการองคการ 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่องคการ 
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางองคการ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการ 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด  ๑ 
การจัดต้ัง  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่ 

 
 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังองคการมหาชนขึ้นเรียกวา  “องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  
(องคการมหาชน)”  เรียกโดยยอวา  “อบก.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา“Thailand  Greenhouse  
Gas  Management  Organization  (Public  Organization)”  เรียกโดยยอวา  “TGO” 
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มาตรา ๖ ใหองคการมีที่ต้ังของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานคร  หรือจังหวัด
ใกลเคียง  และอาจต้ังสํานักงานสาขาไดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

มาตรา ๗ ใหองคการมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
(๑) วิเคราะห  กลั่นกรอง  และทําความเห็นเกี่ยวกับการใหคํารับรองโครงการ  ตลอดจน

ติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรอง 
(๒) สงเสริมการพัฒนาโครงการ  และการตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรอง 
(๓) เปนศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก 
(๔) จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ไดรับคํารับรอง  และการขายปริมาณกาซเรือนกระจก

ที่ไดรับการรับรอง   ทั้งนี้  ตามนโยบายที่คณะกรรมการแหงชาติและคณะกรรมการกําหนด 
(๕) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(๖) เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการกาซเรือนกระจก 
(๗) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา   ๗  ใหองคการมีอํานาจและหนาที่  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  หรือกอต้ังทรัพยสิทธิตาง  ๆ  
(๒) กอต้ังสิทธิ   หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันสินทรัพย  ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด 

เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการขององคการ 
(๓) จัดใหมีหรือใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก  
(๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินการ  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) มอบหมายใหบุคคลหรือหนวยงานซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญทําการศึกษา

วิเคราะหขอเสนอโครงการ  และเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๖)  ดําเนินการอื่นใดที่ จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการแหงชาติ  หรือ

คณะกรรมการมอบหมาย 
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หมวด ๒ 
ทุน  รายได  และทรัพยสิน 

 
 

มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการขององคการ  ประกอบดวย 
(๑) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม  
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรอื่น  รวมทั้งจาก

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให  
(๔) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  สิทธิประโยชน  หรือรายไดจากการ

ดําเนินกิจการ 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ  ที่เกิดจากทรัพยสินขององคการ   
การรับเงินหรือทรัพยสินตาม  (๓)  จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหองคการขาดความเปน

อิสระหรือความเปนกลาง 
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่องคการจัดใหมบีริการใดอันอยูในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ

องคการ  ใหองคการมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการจากกิจการนั้น
ไดตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่องคการตองดําเนินการพิจารณาคําขอเปนโครงการที่ไดรับคํารับรอง  
ใหองคการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการวิเคราะห  การตรวจสอบ  และการติดตามผลโครงการ  รวมทั้งการ
ใหบริการอื่นใด  ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

คาธรรมเนียมที่ไดรับตามวรรคหนึ่ง  ใหองคการกันเงินคาธรรมเนียมจํานวนหนึ่งแยกเปนบัญชี
ตางหากจากบัญชีการบริหารงานองคการ  เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหนวยงานของรัฐหรือเอกชน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและอัตราที่
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒ บรรดารายไดขององคการไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสมควร  องคการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได
ขององคการตามจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน 
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มาตรา ๑๓ ใหทรัพยสินซ่ึงองคการไดมาจากการใหหรือซ้ือดวยเงินรายไดขององคการเปน
กรรมสิทธิ์ขององคการ 

ใหองคการมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  จําหนาย  และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินขององคการ 

มาตรา ๑๔ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๑  การใชจายเงินขององคการ  ใหใชจายไปเพื่อกิจการขององคการ
โดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจายเงินขององคการ  ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด  ๓ 
การบริหารและดําเนินกิจการ 

 

 
มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซ

เรือนกระจก”  ประกอบดวย  
(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และ

ประสบการณสูงทางดานการบริหาร 
(๒) กรรมการโดยตําแหนง  จํานวนสี่คน  ไดแก  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนไมเกินหาคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนของ 
สวนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูงเปนที่ประจักษ
ในดานการบริหารธุรกิจ  พลังงาน  ปาไม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  หรือการอุตสาหกรรม 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการแตงต้ัง
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อดํารง
ตําแหนงแทนที่ผูที่พนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา  ๑๘  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา  ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการ  หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการขององคการหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคขององคการ  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการ  หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับ
องคการ 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งองคการจําเปนตองแตงต้ังตามขอผูกพัน  
หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับองคการ 

มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณี

ที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลว  ยังมีวาระอยูในตําแหนง  
ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว  

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังไมมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยู
ในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ัง
ใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๘ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ
แตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ 
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๗  วรรคสอง  แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังแทนก็ได  
และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
ทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือ

หยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ 
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปขององคการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค  และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทาง  เปาหมาย  และนโยบายในการบริหารงานขององคการ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาและการใหคํารับรองโครงการ 
(๓) ใหคํารับรองการเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด  เพื่อประโยชนในการขาย

ปริมาณกาซเรือนกระจก 
(๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินการ  
(๕) ติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรอง  รวมทั้งการขายปริมาณกาซเรือนกระจก 
(๖) อนุมัติแผนงาน  แผนการลงทุน  แผนการเงิน  โครงการ  และงบประมาณประจําปขององคการ 
(๗) จัดต้ังและยุบเลิกสํานักงานสาขา  ในกรณีที่มีความจําเปนและเห็นสมควรเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ  และกําหนดวิธีการบริหารงานของสํานักงานสาขาดงักลาว 
(๘) สรรหา  แตงต้ัง  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และถอดถอนผูอํานวยการ 
(๙) ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของ

องคการ  การประสานระหวางองคการกับสํานักงานสาขา  การจัดแบงสวนงานขององคการและขอบเขต
อํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว  การบริหารงานบุคคล  เงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานขององคการ  
การเงิน  การพัสดุและทรัพยสิน  การงบประมาณ  การบัญชี   การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ   



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การตรวจสอบภายใน  การสรรหาหรือคัดเลือกผูอํานวยการ  การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  การมอบใหผูอื่น
รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ  และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแก
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ผูอํานวยการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน   ที่ปรึกษา
คณะทํางาน  เจาหนาที่  และลูกจางขององคการ 

(๑๐) กระทําการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ขององคการ  
หรือที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการแหงชาติมอบหมาย 

ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม  (๙)  ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๑ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในเรื่อง
ที่คณะกรรมการพิจารณา  จะสมควรอยูในที่ประชุมหรือจะมีมติในการประชุมเร่ืองนั้นไดหรือไม   
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมหีนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา
คณะกรรมการ  และมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน   และที่ปรึกษาคณะทํางาน   
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และที่ปรึกษาคณะทํางาน  จะตองไมเปน
ผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการขององคการ  ทั้งนี้  
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  ใหนํามาตรา  ๒๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๓ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ใหคณะทํางานและที่ปรึกษาคณะทํางานไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่

คณะกรรมการกําหนด 



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒๔ ใหองคการมีผูอํานวยการคนหนึ่ง   
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา  แตงต้ัง  และถอดถอนผูอํานวยการ 
ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองผูอํานวยการที่มีอาวุโส

ตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน   ถาไมมีรองผูอํานวยการ  ใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการคนหนึ่งเปน 
ผูปฏิบัติหนาที่แทน 

มาตรา ๒๕ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการไดเต็มเวลา  และตองเปนผูที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงต้ัง 
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ

องคการตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๖   (๓)   (๔)  (๕)  (๖)  หรือ (๗) 
มาตรา ๒๖ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตไมเกิน

สองวาระติดตอกัน 
มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูอํานวยการพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเ ส่ือมเสียหรือ 

หยอนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๒๕   
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมผูอํานวยการ 
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการขององคการใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค

ขององคการ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  นโยบาย  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการแหงชาติ
และคณะกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง  เวนแตผูดํารงตําแหนง 
ผูตรวจสอบภายในตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) เสนอเปาหมาย  แผนงาน  และโครงการตอคณะกรรมการ  เพื่อใหการดําเนินงานของ
องคการบรรลุวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง   ๆ ขององคการรวมทั้งรายงานการเงิน
และการบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานขององคการใหมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แตงต้ังรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อ

เปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แตงต้ัง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง  

ตลอดจนใหเจาหนาที่หรือลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  มติของ

คณะรัฐมนตรีหรือของคณะกรรมการแหงชาติ   ระเบียบ   ขอบังคับ   ขอกําหนด  ประกาศ  นโยบาย   
และมติของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๐ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการเปนผูแทนขององคการ  เพื่อการนี้  
ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏบิัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตามระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันองคการ  เวนแตคณะกรรมการใหสัตยาบัน 

มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ  ตามหลักเกณฑที่คณะรฐัมนตรีกําหนด 

 

หมวด  ๔ 
ผูปฏิบัติงานขององคการ 

 
 

มาตรา ๓๒ ผูปฏิบัติงานขององคการมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง  ไดแก  ผูซ่ึงปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ

ขององคการ 
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(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  ผูซ่ึงองคการจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง 

(๓) เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานขององคการเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๕   
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้   
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ขององคการ 
(๕) ไมเปนขาราชการ  ลูกจาง  หรือพนักงานของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)   
ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งองคการจําเปนตองจางหรือแตงต้ัง

ตามขอผูกพัน  หรือตามลักษณะการดําเนินงานขององคการ 
มาตรา ๓๔ เจาหนาที่พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๓๓ 
(๔) ถูกใหออก  เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในขอบังคับ 
(๕)  ถูกใหออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

ไวในขอบังคับ 
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการบริหารงานขององคการ  รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ  พนักงาน  

เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดในกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางในองคการเปนการชั่วคราวได  
ทั้งนี้  เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น  และมีขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

ในกรณทีี่เจาหนาที่ของรัฐไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการ
เปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไป
ปฏิบัติงานใด ๆ  และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในองคการสําหรับการคํานวณบําเหน็จ
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บํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา
ดังกลาว  แลวแตกรณี 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในองคการ  ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงาน 
เดิมไมตํ่ากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

 

หมวด  ๕ 
การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานขององคการ 

 
 

มาตรา ๓๖ การบัญชีขององคการ   ใหจัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ
ขององคการ  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน   ใหมีผูปฏิบัติงานขององคการทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกาํหนด 

มาตรา ๓๗ ใหองคการจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน 
หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับต้ังแตวันส้ินปบัญชีทุกป  

ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี  และประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสินขององคการ  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงค   ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอ
ตอคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  
ขององคการ  สอบถามผูอํานวยการ  ผูตรวจสอบภายใน  เจาหนาที่และลูกจาง  หรือบุคคลอื่น  และเรียกใหสง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ขององคการเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๓๘ ใหองคการทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกส้ินปงบประมาณ  รายงานนี้ 
ใหกลาวถึงผลงานขององคการในปที่ลวงมาแลว  บัญชีทําการ  พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 
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มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานขององคการใหมี
ประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการของ
องคการ  ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค  โครงการ  และแผนงานที่ไดจัดทําไว  ใหองคการจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกาํหนด  แตตองไมนานกวาสามป 

การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําโดยสถาบัน  หนวยงานองคกรหรือ 
คณะบุคคลที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินการโดยมีการคัดเลือกหรือ
แตงต้ังตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานขององคการจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดาน
ประสิทธิผล  ในดานประสิทธิภาพ  และในดานการพัฒนาองคกร  และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการ
จะไดกําหนดเพิ่มเติมข้ึน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเปนการเฉพาะกาล  คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เปนคร้ังคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได 

 

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 
 

มาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการใหเปนไปตาม
กฎหมาย  และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังองคการ  นโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี  
และมติของคณะกรรมการแหงชาติที่เกี่ยวกับองคการ  เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหองคการชี้แจง
แสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําขององคการที่ขัดตอวัตถปุระสงคของการจัดต้ังองคการ  
นโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการแหงชาติ  ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินการขององคการได 

 

หมวด  ๗ 
การพิจารณาใหคํารับรองวาเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

 
 

มาตรา ๔๑ โครงการที่คณะกรรมการจะพิจารณาใหคํารับรองตองเปนโครงการที่มีความเหมาะสม
และมีประโยชนทางเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม  ตลอดจนตองเปนโครงการที่สงผลใหเกิดการลด
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การปลดปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศ  และสงเสริมการพัฒนาของประเทศอยางย่ังยืน  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๒ ผูใดประสงคขอคํารับรอง   ใหย่ืนคําขอตอองคการ  ตามหลักเกณฑ  และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด  

ในการย่ืนขอคํารับรอง  ผูย่ืนคําขอจะตองเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนมาพรอมกับคําขอ  และหากเปนโครงการที่เขาขายจะตองมีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  ผูย่ืนคําขอจะตองเสนอรายงาน
การวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอมที่ ได รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาพรอมกับคําขอดวย 

มาตรา ๔๓ ใหองคการพิจารณาคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของ  หากเห็นวาคําขอไมถูกตองตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ใหองคการแจงใหผูย่ืนคําขอทราบภายในกําหนดเวลา
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่องคการเห็นวาคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของที่เสนอมาถูกตองครบถวนหรือไดมกีารแกไข
เพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนแลว  ใหองคการเสนอคําขอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกําหนดเวลา
ตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อใหความเห็น 

มาตรา ๔๔ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาวาขอเสนอโครงการขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
ที่อยูในความรับผิดชอบหรือไม  และเสนอความเห็นกลับมายังองคการภายในกําหนดเวลาตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหองคการพิจารณาคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของรวมถึง
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ไดรับคืนมาแลว  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการภายใน
กําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนดวาควรจะใหคํารับรองหรือไมใหคํารับรอง 

มาตรา ๔๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาวาจะใหหรือไมใหคํารับรองโครงการตามขอเสนอ 
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด  นับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมทั้งรายงาน
ความเห็นขององคการ 

เมื่อคณะกรรมการมีผลการพิจารณาเปนประการใดแลว  ใหแจงผลใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน
กําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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ในกรณีที่คณะกรรมการใหคํารับรองโครงการใดแลว  ใหองคการแจงตอผูมีอํานาจหนาที่ 
ในการออกหนังสือใหคํารับรอง  เพื่อดําเนินการออกหนังสือใหคํารับรองแกผูย่ืนคําขอตอไป  และให
รายงานตอคณะกรรมการแหงชาติเพื่อทราบ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๖ ในวาระเริ่มแรก  ใหมีคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
ประกอบดวยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผูแทนสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร   และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณสูงเปนที่ประจักษในดานการบริหารธุรกิจ   ดานพลังงาน   ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และดานการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   เปนกรรมการ  เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เปนกรรมการและเลขานุการ  ผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  เปนผูชวยเลขานุการ   ทั้งนี้  ใหปฏิบัติหนาที่ไปจนกวา 
จะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการชั่วคราวตามมาตรา  ๔๖  แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาจํานวนเจ็ดคน  
ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการสรรหา  ซ่ึงแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารมีความเปนกลาง
ทางการเมือง  และมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

(๒) กรรมการสรรหาโดยตําแหนง  จํานวนสามคน  ซ่ึงแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงในสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการ 

(๓) กรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามคน  ซ่ึงแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานขององคการ  และมคีวามเปนกลางทางการเมือง  โดยในจํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวย
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน 

ใหคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่สรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิชุดแรก  และดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและแตงต้ังใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
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ใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตงต้ังเจาหนาที่
เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามความจําเปน 

มาตรา ๔๘ ใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ทําหนาที่ผูอํานวยการ  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ทําหนาที่รองผูอํานวยการ  
และเจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทาํหนาที่เจาหนาที่ไปจนกวา
จะมีการแตงต้ังผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันปญหาสภาวการณโลกรอน
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดทวีความรุนแรงและสงผลกระทบเปนวงกวางมากขึ้น  โดยสวนหนึ่ง
เปนผลสืบเนื่องมาจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจก  การปรับตัวตอผลกระทบและการลดกาซเรือนกระจก 
จึงเปนเรื่องจําเปนของประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินโครงการที่จะนําไปสูการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
และโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดบรรลุผลตามความมุงหมายตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ  และศักยภาพ
ในการแขงขันของภาคเอกชนและภาคสวนท่ีเกี่ยวของใหดําเนินโครงการที่มีสวนชวยลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก  รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  
สมควรจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการ
มหาชน  เพ่ือใหการบริหารจัดการโครงการดังกลาวมีความเปนเอกภาพและคลองตัวในการดําเนินงาน  รวมท้ัง
เปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชนและองคการระหวางประเทศ   
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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