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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

โดยที่ขณะนี้ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชนเดียวกับ
ประเทศตาง  ๆ  ทั่วโลก  จําเปนที่จะตองมีการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  แผนงาน  มาตรการ  และ
แนวทาง  รวมทั้งการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศ   ใหดําเนินไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ 
“อนุสัญญา”  หมายความวา  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ซ่ึงทําข้ึน  ณ  นครนิวยอรก  เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๓๕ 
“พิธีสารเกียวโต”  หมายความวา  พิธีสารเกียวโตภายใตอนุสัญญา  ซ่ึงทําข้ึน  ณ  เมืองเกียวโต  

เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
“พิธีสาร”  หมายความวา  พิธีสารเกียวโต  และพิธีสารอื่นใดที่ทําข้ึนภายใตอนุสัญญาและประเทศไทย

ไดลงนามใหสัตยาบัน 
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

และมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  และ
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หนวยงานอื่นของรัฐ  ที่ไดรับมอบหมายหรือจัดต้ังข้ึนเพื่อการดําเนินการตามพันธกรณีหรือตามหลักการ
และวัตถุประสงคของอนุสัญญาหรือพิธีสาร 

ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ”  ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย   ดานเศรษฐศาสตร   ดานส่ิงแวดลอม   ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และดานพลังงาน  ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง  จํานวนไมนอยกวาหาคน 
แตไมเกินเจ็ดคน 

ใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนกรรมการและเลขานุการ  และให
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือมีการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผู
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 
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ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) นายกรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  

หรือหยอนความสามารถ 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและการแกไขปญหาดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในประเทศไทย  การกักเก็บและการปลดปลอยกาซเรือนกระจก  รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๒) กําหนดนโยบาย  แนวทาง  หลักเกณฑ  และกลไกการดําเนินงานรวมกับนานาชาติ
เกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ผลประโยชนของประเทศ  รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

(๓) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่จําเปนหรือเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานตาง  ๆ  ซ่ึงเปนพันธกรณีที่ประเทศไทยผูกพันและตองปฏิบัติตามความตกลงที่กําหนดไวใน
อนุสัญญาและพิธีสาร  หรือการดําเนินการตาง  ๆ  ที่ควรกระทําเพื่อสงเสริมและสนับสนุนหลักการและ
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วัตถุประสงคของอนุสัญญาหรือพิธีสาร  ทั้งนี้  โดยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ผลประโยชนของประเทศ  รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

(๔) กําหนดแนวทางและทาทีในการเจรจาเกี่ยวกับอนุสัญญาและพิธีสารโดยตองพิจารณาให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และผลประโยชนของประเทศ  รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ 

(๕) กํากับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  แนวทาง  
หลักเกณฑ  และกลไกการดําเนินงาน  ที่กําหนดตามระเบียบนี้ 

(๖) พิจารณาและสนับสนุนใหมีการจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานของรัฐในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเหมาะสม 

(๗) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ
และภาคเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๘) พิจารณาเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการแตงต้ังกรรมการในคณะกรรมการองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบั ติการอื่นใดเพื่อให เปนไปตามระเบียบนี้   หรือกฎหมายอื่น   หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๙ การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใหนําขอ  ๗  มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ขอ ๑๐ ใหมีสํานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เปนหนวยงาน
ภายในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทําหนาที่เปนสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ  และใหมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย   ยุทธศาสตร   และแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  การกักเก็บและการปลดปลอยกาซเรือนกระจก  รวมทั้งการ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(๒) เสนอแนะแนวทาง  หลักเกณฑ  และกลไกในการดําเนินงานระดับนานาชาติเกี่ยวกับการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งแนวทางและทาทีในการเจรจาเกี่ยวกับอนุสัญญาและพิธีสาร  
โดยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และผลประโยชนของประเทศ 

(๓) เสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานของ
รัฐและภาคเอกชนในการดําเนินงาน 

(๔) ติดตามและประสานการดําเนินงานกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนในการ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

(๕) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  หรือผูที่ไดรับมอบหมายซึ่ง

ตองดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือเทียบเทา  เปนผูมีอํานาจตามพิธีสารเกียวโตในการออกหนังสือ
ใหคํารับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใตพิธีสารเกียวโต 

ขอ ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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