คู่มือ
การเข้ าร่ วมการประชุม/เจรจานานาชาติ
ด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมระหว่ างประเทศ
โดย

สํานักความร่ วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
ระหว่ างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อม
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กระบวนการสร้ างคุณค่ า
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
1.1 เพื อ กํ า หนดหลัก ปฏิ บัติ เ กี ย วกับ การกํ า หนดท่ า ที สํ า หรั บ เข้ า ร่ ว มการประชุม เจรจา
นานาชาติด้านความร่วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมะระหว่างประเทศ
1.2 เพื อประสาน ติดตามการดําเนินงาน และอํ านวยความสะดวกให้ แก่ผ้ แู ทนของกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ง แวดล้ อม ในการเข้ าร่ ว มประชุ ม เจรจานานาชาติ ด้ า น
ความร่วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
1.3 เพื อ ประโยชน์ ข องการดํ า เนิ น งานด้ า นความร่ ว มมื อ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิงแวดล้ อมของประเทศไทยทีจะได้ รับในเวทีนานาชาติ

2. ขอบเขต (Scope)
2.1 การดําเนินงานของสํานักความร่ วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่าง
ประเทศ เป็ นการดําเนินงานตามพันธกิจ ซึงมีหน้ าทีความรับผิดชอบตามกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
พ.ศ.2545 ดังนี
1) กําหนดท่าทีแนวทางในการเจรจาข้ อตกลงเกียวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อม
2) ประสานความร่วมมือด้ านวิชาการและการเข้ าร่ วมในพันธกรณีด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศ รวมทั งสนับสนุนมาตรการส่งเสริ มสิ งแวดล้ อมเพื อ
การค้ า
3) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิของหน่วยงานอื นที เกี ยวข้ องหรื อได้ รับ
มอบหมาย
2.2 สํานักความร่ วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่างประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เป็ นหน่วยประสานงานกลางเบื องต้ น
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม ในการพิจารณาสาระสําคัญ ของการ
ประชุมเจรจานานาชาติ เสนอข้ อคิดเห็นต่อผู้บริ หาร เพื อพิจารณามอบหมายหน่วยงาน
ทีเกียวข้ องในการเข้ าร่วมประชุมเจรจา
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2.3 ทําหน้ าที ในการพิจารณาเสนอของบประมาณสํ าหรั บการเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุม
และการเข้ าร่วมประชุมเจรจานานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมระหว่าง
ประเทศ
2.4 การประชุมเจรจานานาชาติ ดํา เนินงานตามปฏิทินของการประชุม โดยแบ่งแบ่งตาม
ภารกิจหลักทั งด้ านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง)
ภารกิ จด้ านทรั พ ยากรนํ า (กรมทรั พ ยากรนํ า, กรมทรั พ ยากรนํ าบาดาล) ภารกิ จด้ าน
ทรั พ ยากรป่ าไม้ (กรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ ป่าและพันธุ์ พื ช กรมป่ าไม้ ) ภารกิ จ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม กรมควบคุมมลพิษ) และภารกิจ
ด้ า นอํ า นวยการ (สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ง แวดล้ อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม) โดยหน่วยงานเหล่านั น
จะพิจารณาคณะผู้แทนสําหรับการเข้ าร่ วมประชุม โดยขออนุมตั ิการเข้ าร่ วมประชุมและ
งบประมาณค่าใช้ จ่ายผ่านสํานักความร่ วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
เพือเสนอผู้บริ หารพิจารณาอนุมตั ิ
2.5 สํานักความร่วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศ ดําเนินงาน
ในการจัดทําท่าที สําหรับการเข้ าร่วมการประชุม/เจรจานานาชาติทีสําคัญ ดังนี
1) การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้ วยการพัฒนาทียังยืนแห่งสหประชาชาติ (United
N at i o ns C om m i s s i o n o n S us t a i n ab l e D ev el o pm e n t : C SD)
2) การประชุม High-Level Consultation on South-South Cooperation in
Environment ตามโครงการสิ ง แวดล้ อมแห่ง สหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme, UNEP)
3) การประชุมคณะมนตรี ประศาสน์การของโครงการสิงแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ สมัย
พิเศษ (Special Session of UNEP Governing Council/Global Ministerial
Environment Forum: UNEP GC/GMEF)
4) คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งเอเชี ยและแปซิฟิก (United Nations
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP)
5) การประชุม พหุภ าคี ภ ายใต้ ความร่ วมมื อระหว่ างประเทศที เ กี ยวกับความตกลง
ทางการค้ าและสิงแวดล้ อม (CTE)
6) การประชุมเจรจาด้ านการค้ าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)
7) การประชุมเจรจาความตกลงด้ านหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEP)
8) การประชุมเจรจาความร่วมมือด้ านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC)
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9) การประชุมคณะมนตรี กองทุนสิ งแวดล้ อมโลก (Global Environmental Facility
Council Meeting: GEF Council)
10) การประชุมรัฐมนตรี อาเซียนด้ านสิ งแวดล้ อมอย่างเป็ นทางการ (Formal ASEAN
Ministerials Meeting on the Environment: AMME)
11) การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นสิ ง แวดล้ อ มอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการ (Informal
ASEAN Ministerials Meeting on the Environment: IAMME)
12) การประชุมเจ้ าหน้ าทีอาวุโสด้ านสิงแวดล้ อมของอาเซียน (ASEAN Senior Officials
on the Environment–ASOEN)
13) การประชุมรัฐมนตรี อาเซียนและสหภาพยุโรป (ASEM)
14) การประชุมรัฐมนตรี ลมุ่ แม่นํ าโขง(Great Mekong Sub-Region: GMS)
3. ความรั บผิดชอบ (Responsibility)
สํ านักความร่ วมมื อด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่างประเทศ สํ านักงาน
ปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม ทํ าหน้ าที เป็ นหน่วยประสานงานกลาง ในการ
พิจารณารับเรื องทีเกียวข้ องกับความร่ วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศ
ในด้ านต่าง ๆ อาทิ การปฏิบตั ิงานด้ านความร่ วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมระหว่าง
ประเทศภายใต้ กรอบอนุสญ
ั ญา ข้ อตกลงและข้ อมติของสหประชาชาติทีเกียวข้ องกับสิงแวดล้ อมและ
การพัฒนาที ยังยื น อาทิ UNFCCC, UNCBD, UNCCD, UNFF ดํ าเนิ นการศึกษาวิ เคราะห์
เพื อประสานการจัดทํ านโยบายและแผนการทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่างประเทศ
ตามพันธกรณี ดงั กล่าวข้ างต้ น ทั งในระดับโลกและภูมิภาค จัดทําข้ อมูล ท่าทีและแนวทางการเจรจา
พร้ อมทั งเข้ าร่วมในการเจรจาการประชุมระหว่างประเทศด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมและ
การพัฒนาทียังยืน อาทิ ECOSOC, CSD, UNEP, UNESCAP, UNDP, UNDESA, UN-HABITAT
และ UN Water รวมทั ง การดําเนินงานของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals, MDGs) ในส่วนที เกี ยวข้ องกับสิ งแวดล้ อมและการพัฒนา
การจัดทํ าเขตการค้ าเสรี องค์การการค้ าโลก และกองทุนสิ งแวดล้ อมโลก และการกํ าหนดท่าที และ
แนวทางพร้ อมทั งเข้ าร่วมการเจรจาในระดับทวิภาคี ไตรภาคีและพหุภาคีภายใต้ ความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศที เ กี ยวกั บความตกลงการค้ า และสิ ง แวดล้ อม (CTE) การเจรจาเขตการค้ า เสรี (FTA)
การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิ จ (CEP) และความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิ จในภูมิภาคเอเชี ย
แปซิฟิก (APEC) และความร่วมมือระหว่างประเทศทีเกียวข้ องในระดับภาคีตา่ ง ๆ
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4. เอกสารอ้ างอิง (Reference)
4.1 พระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการของสํ านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อม พ.ศ.2545
4.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2551 ว่าด้ วยระเบียบการเดินทางไปศึกษาฝึ กอบรม
ดูงานต่างประเทศ

5. คํานิยาม (Definition)
การประชุมคณะกรรมาธิ การว่าด้ วยการพัฒนาที ยังยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Commission on Sustainable Development: CSD)
การประชุม High-Level Consultation on South-South Cooperation in Environment ตาม
โครงการสิงแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme,
UNEP)
การประชุมคณะมนตรี ประศาสน์การของโครงการสิงแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ สมัยพิเศษ
(Special Session of UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum:
UNEP GC/GMEF)
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic
and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP)
การประชุมพหุภาคีภายใต้ ความร่วมมือระหว่างประเทศที เกียวกับความตกลงทางการค้ าและ
สิงแวดล้ อม (CTE)
การประชุมเจรจาด้ านการค้ าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)
การประชุมเจรจาความตกลงด้ านหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEP)
การประชุมเจรจาความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC)
การประชุมคณะมนตรี กองทุนสิงแวดล้ อมโลก (Global Environmental Facility Council
Meeting: GEF Council)
การประชุมรัฐมนตรี อาเซียนด้ านสิงแวดล้ อมอย่างเป็ นทางการ (Formal ASEAN Ministerials
Meeting on the Environment: AMME)
การประชุมรัฐมนตรี อาเซียนด้ านสิงแวดล้ อมอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal ASEAN
Ministerials Meeting on the Environment: IAMME)
การประชุมเจ้ าหน้ าทีอาวุโสด้ านสิงแวดล้ อมของอาเซียน (ASEAN Senior Officials on the
Environment–ASOEN)
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คณะทํางานด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN
Working Group on Nature Conservation and Biodiversity: AWGNCB)
คณะทํางานด้ านสิงแวดล้ อมทางทะเลและชายฝั ง (ASEAN Working Group on Coastal and
Marine Environment: AWGCME)
คณะทํางานด้ านข้ อตกลงพหุภาคีด้านสิงแวดล้ อม (ASEAN Working Group on Multilateral
Environmental Agreements: AWGMEA)
เจ้ าหน้ าทีอาวุโสอาเซียนด้ านหมอกควัน (ASOEN-Haze Technical Task Force: ASOENHTTF)
คณะทํางานอาเซียนด้ านการจัดการทรัพยากรนํ า(ASEAN Working Group on Water
Resources Management: AWGWRM)
คณะทํางานสิงแวดล้ อมเมืองทียังยืน (ASEAN Working Group on Environmental Sustainable
Cities: AWGESC)
การประชุมรัฐมนตรี อาเซียนและสหภาพยุโรป (ASEM)
การประชุมรัฐมนตรี ลมุ่ แม่นํ าโขง(Great Mekong Sub-Region: GMS)
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6. ขั นตอนการทํางาน (Procedure)
กระบวนการจัดทําท่ าที และการเข้ าร่ วมการประชุมเจรจานานาชาติ ของสํานักความร่ ว มมือด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่ าง
ประเทศ (สรป./สป.ทส.)
สัญลักษณ์

กิจกรรม
1. การพิจารณาจัดทําท่าที
- หน่ ว ยงานระหว่ า งประเทศหรื อ กต.
ส่งเรื องให้ ทส. พิจารณา
- สป.ทส. พิ จ ารณามอบหมายให้ สรป.
ดําเนินการ
- สรป. ดํ าเนิน การในการเตรี ย มท่าที โดย
ประสานหน่วยงานทีเกียวข้ องภายใต้ ทส.
- สรป. ขอความเห็นชอบจาก ปกท.ทส. เพือ
ขอให้ หน่ ว ยงานที เ กี ย วข้ องพิ จ ารณา
จัดเตรี ยมท่าทีในส่วนของตน
- ห น่ ว ย ง า น ที เ กี ย ว ข้ อ ง พิ จ า ร ณ า ใ ห้
ข้ อคิดเห็นและนําส่ง สป.ทส.
- สป.ทส. โดย สรป. รวบรวมท่า ที จากทุก
หน่ ว ยงานและเสนอ ปกท.ทส. เพื อ ขอ
ความเห็นชอบในการจัดส่งให้ หน่วยงาน
ระหว่างประเทศหรื อ กต.

เริมต้ น/สิ นสุด

ดําเนินการ

หน่ วยงาน

สรป.

พิจารณา

ติดต่ อสือสาร

ทส.
สป.ทส.

หน่ วยภายใต้

หน่ วยงานภายนอก
กต.
ระหว่ างประเทศ

No
Yes

NO

Yes

7

สัญลักษณ์

กิจกรรม
2. การเข้ าร่วมประชุมเจรจานานาชาติ
- การเข้ าร่ วมประชุ ม เจรจานานาชาติ
ดําเนินการปฏิทินทีองค์กร/หน่วยงานหลัก
กําหนดขึ น
- หน่วยงานระหว่างประเทศหรื อกระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) และสถานทูตของ
ประเทศที ป ระจํ า ในประเทศไทยแจ้ ง
กําหนดการประชุม
- ขออนุมตั ิเพือเข้ าร่วมการประชุม
- จัดประชุมเตรี ยมการ โดยเชิญหน่วยงานที
เกียวข้ องเข้ าร่วมการประชุม
- ประสานเพื อ ตอบรั บ ให้ เ จ้ าภาพจัด การ
ประชุมทราบ
- สรุ ปผลการประชุม และประสานเพื อแจ้ ง
หน่วยงานทีเกียวข้ องทราบ เพือดําเนินการ
ตามมติทีประชุม
- ติดตามความก้ าวหน้ าของการดําเนินงาน
- รวบรวมเพือเป็ นข้ อมูลพื นฐาน

เริมต้ น/สิ นสุด

ดําเนินการ

หน่ วยงาน

สรป.

พิจารณา

ติดต่ อสือสาร

ทส.
สป.ทส.

หน่ วยภายใต้

หน่ วยงานภายนอก
กต.
ระหว่ างประเทศ

No
Yes
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6.1 กระบวนการจัดทําท่ าที
การจั ด ทํ า ท่ า ที เป็ นกระบวนงานหนึ งที มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การดํ า เนิ น งานด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของประเทศไทย ในฐานะที กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ง แวดล้ อมเป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการพิ จ ารณาความร่ ว มมื อ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิงแวดล้ อม ที ประเทศไทยต้ องดําเนินการตามพันธกรณี ต่างๆ ซึ งประเทศไทยเข้ าร่ วมเป็ นภาคี
เพือให้ การจัดทําท่าทีมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดขั นตอน ดังนี
1. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม โดยสํานักความร่ วมมือด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่างประเทศ (สรป.) ได้ รับการประสานจากต่างประเทศ
และหน่วยงานภายในประเทศ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นต้ น เพื อขอให้ พิ จ ารณาให้
ข้ อคิดเห็น และเสนอแนะในประเด็นทีเกียวข้ อง
2. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม มอบหมายให้ สํานักความ
ร่วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศ (สรป.) จัดเตรี ยมท่าที
3. สํ านักความร่ วมมื อด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่างประเทศ (สรป.)
พิ จ ารณาว่ า เรื อ งดัง กล่ า วเกี ย วข้ อ งกับ หน่ ว ยงานภายในกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิงแวดล้ อม โดยเสนอต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม เพือพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบในการประสานหน่วยงานดังกล่าวให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
4. สํ านักความร่ วมมื อ ด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่างประเทศ (สรป.)
รวบรวมข้ อคิดเห็นหน่วยงานภายใต้ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม เพื อเสนอต่อ
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ง แวดล้ อมให้ ความเห็ น และนํ า ส่ ง กระทรวงการ
ต่างประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ
5. ในกรณี ที จ ะต้ องเข้ าร่ ว มการประชุม การจัดเตรี ยมท่ าที จ ะเป็ นกระบวนงานหนึ ง ที มี
ความสําคัญยิง ซึงจะต้ องดําเนินการอย่างระมัดระวังเพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
6.2 การเข้ าร่ วมประชุมเจรจานานาชาติ
การเข้ าร่วมประชุมเจรจานานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ดําเนินการตาม
ปฏิ ทิ น ของการประชุ ม ที ไ ด้ กํ า หนดวาระการประชุ ม ไว้ ล่ ว งหน้ า โดยได้ รั บ การประสานจาก
ต่างประเทศ หรื อองค์กร/หน่วยงาน ทีตั งอยู่ในประเทศไทย เช่น สถานเอกอัครราชทูตของประเทศ
นั นๆ สํ านักงานคณะกรรมการสิ งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ สํ านักเลขาธิ การอาเซี ยน เป็ นต้ น
ซึงกระบวนงานในการเข้ าร่วมการประชุมเจรจานานาชาติ มีกิจกรรมทีต้องดําเนินงาน ดังนี
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1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมได้ รับการประสานจากประเทศที จะเป็ น
เจ้ าภาพ ขอเชิ ญ ผู้แ ทนของประเทศไทยเข้ าร่ วมการประชุม ซึ ง แบ่ง การประชุม ออกเป็ นระดับ
รัฐมนตรี วา่ การ ระดับเจ้ าหน้ าทีอาวุโส ระดับคณะกรรมาธิการ และระดับคณะทํางาน
2. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม พิจารณาสาระสําคัญของ
การประชุ ม ว่ า มี ป ระเด็ น ที เกี ยวข้ องกั บ หน่ ว ยงานใดบ้ าง สํ า นั ก ความร่ วมมื อด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศ (สรป.) จะดําเนินงานในการขออนุมตั ิการเข้ า
ร่ วมประชุม หากเป็ นการประชุมระดับรัฐมนตรี ก็จะต้ องขออนุมตั ิจากนายกรัฐมนตรี ถ้ าเป็ นระดับ
เจ้ า หน้ า ที อ าวุโส คณะกรรมาธิ ก าร และระดับ คณะทํ า งาน ต้ อ งขออนุมัติ จ ากปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
3. สํ านักความร่ วมมื อด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่างประเทศ (สรป.)
อนุมตั ิปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม เพือเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที เกียวข้ อง
ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม เข้ าร่ วมการประชุมเตรี ยมการ เพื อกํ าหนด
ท่าทีของประเทศไทยในการเข้ าร่วมการประชุมเจรจา
4. ขออนุมตั อิ งค์ประกอบคณะผู้แทนในการเข้ าร่วมการประชุม ซึงองค์ประกอบจะพิจารณา
จากระดับของการประชุม เช่น การประชุมระดับรัฐมนตรี หัวหน้ าคณะผู้แทนคือรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมาย การประชุมระดับเจ้ าหน้ าที
อาวุโส หัวหน้ าคณะผู้แทนคือ ปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อม หรื อผู้ที ได้ รับ
มอบหมาย พร้ อมด้ วยองค์ประกอบคณะจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
5. การขออนุมตั งิ บประมาณในการเข้ าร่วมการประชุม จะดําเนินการไปในคราวเดียวกันกับ
การขออนุมตั เิ ข้ าร่วมประชุม
6. สํ านักความร่ วมมื อด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่างประเทศ (สรป.)
ทําหน้ าทีในการรวบรวมข้ อคิดเห็น ประเด็นสํ าหรั บการเจรจา โดยเสนอต่อหัวหน้ าคณะผู้แทนฯ
ก่อนการเข้ าร่วมการประชุมเจรจาให้ สอดคล้ องกับวาระของการประชุม ตลอดทั งการจองเครื องบิน
ในการเดินทาง การจองโรงแรมทีพกั
7. ภายหลังเสร็ จสิ นการเข้ าร่ วมประชุม สํานักความร่ วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ง แวดล้ อ มระหว่ า งประเทศ (สรป.) ทํ า หน้ า ที ใ นการสรุ ป สาระสํ า คัญ ของการประชุ ม หรื อ
มอบหมายให้ หน่วยงานที เป็ นเจ้ าของเรื องในการรายงานผลการประชุม และนํ าเสนอรายงาน
ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับชั น ตลอดจนติดตามการดําเนินงานตามผลของการประชุม
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7. เอกสารแนบท้ าย (Attachment)
7.1 พระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการของสํ านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อม พ.ศ.2545
7.2 คําสังสํานักความร่ วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมระหว่างประเทศ เรื อง
อํานาจและหน้ าทีการปฏิบตั ริ าชการ พ.ศ.2552
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