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๑. ช่ือโครงการ 
 โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ คือต#นทุนธรรมชาติ เป)นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศด#านต"างๆ 
ป-ญหาการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพอย"างต"อเนื่อง มีมูลเหตุรากฐานจากการขาดความเข#าใจ 
และความตระหนักอย"างเพียงพอถึงคุณค"าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของภาคส"วนต"างๆ  
และขาดการบูรณาการประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพเข#าสู"นโยบายในภาคส"วนการพัฒนา ส"งผลให#
นโยบายรัฐเพ่ือการพัฒนาประเทศบางนโยบายก"อให#เกิดผลกระทบทางลบต"อความหลากหลายทางชีวภาพ แต"
เป)นท่ีน"ายินดีว"า วาระการปฏิรูปภายใต#แผนปฏิรูปประเทศไทยด#านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
ระยะเวลา 5 ป9 (พ.ศ. 2560-2564) ของรัฐบาลนี้ ได#ให#ความสําคัญกับประเด็นการบูรณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพเข#าสู"นโยบายของภาคส"วนต"างๆ และส"งเสริมมาตรการจูงใจให#เกิดความร"วมมือในการ
อนุรักษCและใช#ประโยชนCความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืน ท่ีผ"านมา สํานักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ได#ดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพมาอย"างต"อเนื่อง ส"งผลให#มีความก#าวหน#าในการ
ดําเนินการอย"างเป)นรูปธรรม อาทิ นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย"างยั่งยืนท่ีใช#เป)นกรอบการดําเนินงานของประเทศ และล"าสุด แผนแม"บทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 และ
มอบหมายให#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม เป)นหน"วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรCฯ 
โดยมีวิสัยทัศนCท่ีต#องบรรลุภายในป9 2564 คือ “ประชาชนมีชีวิตอยู"อย"างสอดคล#องปรองดองกับธรรมชาติ 
โดยรัฐบาลและทุกภาคส"วนร"วมกันส"งเสริมและสนับสนุนการปกปHองคุ#มครอง อนุรักษC ฟJKนฟู และใช#ประโยชนC
ความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืน” แผนแม"บทฯ ดังกล"าว ได#กําหนดเปHาหมายระดับชาติด#านความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีต#องดําเนินการให#บรรลุ จํานวน 41 เปHาหมายใน 3 ระยะ (2559 2563 และ 2564 
ตามลําดับ) ท้ังนี้ การดําเนินการให#บรรลุเปHาหมายระดับชาติฯ ดังกล"าวจะทําให#ประเทศไทยสามารถบรรลุ
เปHาหมายไอจิ ซ่ึงเป)นเปHาหมายระดับโลกด#านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต#อนุสัญญาว"าด#วยความ
หลากหลายทางชีวภาพอีกด#วย 
 ในป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานฯ เห็นว"าประเด็นสําคัญท่ีจําเป)นต#องเร"งดําเนินการเพ่ืออนุรักษC
และยับยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ คือการเร"งเสริมสร#างความเข#าใจและความตระหนักของ 
ภาคส"วนต"างๆ โดยเฉพาะอย"างยิ่งภาคประชาชน ได#เห็นคุณค"าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือให#เกิดความร"วมมือในการอนุรักษCความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะเดียวกัน ในภาครัฐหรือระดับนโยบาย
จําเป)นต#องมีการจัดทําเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให#มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น สํานักงานฯ จึงได#จัดทําโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัต
อนุสัญญาว"าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพข้ึนเพ่ืออนุรักษCและลดภัยคุกคามต"อความหลากหลายทางชีวภาพ 
ควบคู"ไปกับการจัดการและเผยแพร"ข#อมูลและองคCความรู#ให#สามารถเข#าถึงประชาชนได#อย"างกว#างขวาง  
การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข#อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการจัดทํากลไกการเข#าถึงและ
แบ"งป-นผลประโยชนC เพ่ือสร#างความเข#มแข็ง ผลักดันประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพให#เป)นกระแสหลัก 
เพ่ือให#การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเป)นไปอย"างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถ
ปกปHองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไว#เป)นต#นทุนธรรมชาติในการพัฒนาด#านต"างๆ อย"างยั่งยืนต"อไป 

3. วัตถุประสงคC... 
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๓. วัตถุประสงค' 
 3.1 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ืออนุรักษCและใช#
ประโยชนCความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืน และเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 3.2 เพ่ือสร#างความตระหนักและความเข#าใจถึงคุณค"าและความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพแก"ภาคส"วนต"างๆ และภาคประชาชน  

 

๔.  เป)าหมาย 
 4.1 เครื่องมือ กลไก แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
จํานวน ๖ เรื่อง ประกอบด#วย 
  4.1.1 (ร"าง) แผนจัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุC ท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุCในประเทศไทย  
(กลุ"มสัตวCมีกระดูกสันหลัง) จํานวน 1 เรื่อง 
  4.1.2 (ร"าง) แผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย จํานวน  
1 เรื่อง 
  4.1.3 (ร"าง) แนวทางการนํามาตรการจูงใจท่ีเก่ียวข#องกับการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความ
หลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ จํานวน 1 เรื่อง 
  4.1.4 (ร"าง) แนวทางปฏิบัติสําหรับการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC 
เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ จํานวน 1 เรื่อง 
  4.1.5 เว็บไซตCกลไกการเผยแพร"ข#อมูลข"าวสารความหลากหลายทางชีวภาพท่ีรองรับการใช#งาน 
และการเข#าถึงข#อมูลบนอุปกรณCสื่อสารเคลื่อนท่ี (สมารCทโฟน แท็บเล็ต) จํานวน 1 เว็บไซตC 
  4.1.6 โปรแกรมสําหรับอุปกรณCการสื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Application) เพ่ือแสดงข#อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จํานวน 1 โปรแกรม  
  4.2 สื่อประชาสัมพันธ�เพ่ือให�เกิดความรู�ความเข�าใจในความสําคัญและคุณค"าของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือให�เกิดความร"วมมือในการอนุรักษ� ฟ+,นฟู และใช�ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืน 

จํานวน 1 ชุด 
  4.2.1 สารคดีสั้น ด#านความหลากหลายทางชีวภาพ ความยาว ๑ นาที จํานวน 8 ตอน 
  4.2.2 การCตูน แอนิเมชั่น ด#านความหลากหลายทางชีวภาพ ความยาว 1 นาที จํานวน 5 ตอน 
  4.2.3 ชุดเอกสารเผยแพร"อย"างง"าย ด#านความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด#วย 5 เรื่อง  
 4.3 เอกสารวิชาการ จํานวน 6 เรื่อง 
    4.3.1 ชนิดพันธุCท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุCในประเทศไทย (กลุ"มสัตวCมีกระดูกสันหลัง) จํานวน 200 เล"ม 
  4.3.2 ชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย จํานวน 200 เล"ม  
        4.3.3 เอกสารแผนจัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุCท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุC จํานวน 100 เล"ม 
  4.3.4 เอกสารแผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง จํานวน 100 เล"ม 
  4.3.5 แนวทางการนํามาตรการจูงใจท่ีเก่ียวข#องกับการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความ
หลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ จํานวน 100 เล"ม  

4.3.6 แนวทาง... 
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4.3.6 แนวทางปฏิบัติสําหรับการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC เพ่ือ
รองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาว"าด#วยการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC 
จํานวน 100 เล"ม 

 
๕.  ขอบเขตการดําเนินงาน 

 5.1 ศึกษาวิเคราะห'เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ กลไก แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้ 

 5.1.1 การจัดทํา (ร=าง) แผนจัดการปกป)องคุ�มครองชนิดพันธุ'ท่ีเส่ียงต=อการสูญพันธุ'ในประเทศไทย  
ท่ีมีความสอดคล�องกับกลไกการคุ�มครองท่ีมีอยู=และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และเหมาะสมกับสถานการณ'
ปCจจุบัน  
 5.1.1.1 รวบรวม วิเคราะหC และทบทวนข#อมูลทุติยภูมิล"าสุด เช"น การจัดลําดับชั้นทาง
อนุกรมวิธาน ลักษณะท่ัวไป ชีววิทยา ประชากร นิเวศวิทยา การแพร"กระจาย ถ่ินท่ีอยู"อาศัยท้ังในและนอกพ้ืนท่ี
อนุรักษC สถานภาพการคุ#มครอง สถานภาพการถูกคุกคาม ป-จจัยคุกคาม และการบริหารจัดการในการอนุรักษC 
คุ#มครอง และฟJKนฟู โดยอ#างอิงจากข#อมูลทะเบียนรายการสถานภาพสัตวCมีกระดูกสันหลังท่ีถูกคุกคามในประเทศ
ไทย ป9 2558 
 5.1.1.๒ จัดทําหลักเกณฑCการคัดเลือกชนิดพันธุCสัตวCมีกระดูกสันหลังท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุC 
(กลุ"มสัตวCเลี้ยงลูกด#วยนม นก สัตวCเลื้อยคลาน สัตวCสะเทินน้ําสะเทินบก และปลา) และจัดประชุมระดมความเห็น
จากผู#เชี่ยวชาญเพ่ือคัดเลือกชนิดพันธุCสัตวCมีกระดูกสันหลังท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุC (กลุ"มสัตวCเลี้ยงลูกด#วยนม นก 
สัตวCเลื้อยคลาน สัตวCสะเทินน้ําสะเทินบก และปลา) โดยใช#หลักเกณฑCฯ ดังกล"าว จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 75 คน 
 5.1.1.3 ระบุชนิดพันธุCสัตวCมีกระดูกสันหลังท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุCในแต"ละกลุ"ม จํานวน  
5 กลุ"ม อย"างน#อยกลุ"มละ 10 ชนิด และทําการวิเคราะหC ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงของการ
สูญพันธุCของชนิดพันธุCท่ีคัดเลือกจากข#อมูลท่ีศึกษา  
 5.1.1.4 วิเคราะหCเครื่องมือ/กลไก/มาตรการการคุ#มครองชนิดพันธุCท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุC 
ในประเทศไทยท่ีมีอยู" ตามสถานภาพการถูกคุกคาม  
 5.1.1.4 ยกร"างแผนจัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุC ท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุC ท่ีคัดเลือก 
ให#ครอบคลุมด#านการอนุรักษC คุ#มครอง ฟJKนฟู และใช#ประโยชนCอย"างยั่งยืน ท่ีผนวกมาตรการและแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวข#อง  
 5.1.1.5 จัดประชุมนําเสนอผลการศึกษาร"างแผนจัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุCท่ีเสี่ยงต"อ
การสูญพันธุCในประเทศไทยให#ภาคส"วนต"างๆ ท่ีเก่ียวข#องได#รับทราบ ให#ข#อคิดเห็น และข#อเสนอแนะ จํานวน  
1 ครั้ง 100 คน โดยสรุปประมวลผลการประชุมและปรับปรุงข#อมูลต"างๆ ให#สมบูรณC จัดทําเป)น (ร"าง) แผน
จัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุCท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุCในประเทศไทย 

  5.1.2 การจัดทํา (ร=าง) แผนการจัดการชนิดพันธุ'ต=างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 
 5.1.2.1 รวบรวม วิ เคราะหCข#อมูล แนวทางท่ีมีอยู" ท้ังในและต"างประเทศ และจัดทํา
แบบสอบถามรวมท้ังประมวลและวิเคราะหCผลข#อมูลแบบสอบถาม จากผู#มีส"วนได#ส"วนเสีย อาทิ หน"วยงาน
ผู#รับผิดชอบในการอนุญาตให#นําเข#าชนิดพันธุCต"างถ่ิน ผู#ประกอบการ ผู#นําเข#า เพ่ือให#ทราบถึงข#อมูลท่ีสําคัญ อาทิ 
มูลค"าการนําเข#า กลุ"มของผู#บริโภค ผลตอบแทนและความยั่งยืนของธุรกิจ เส#นทางการแพร"ระบาดในระบบนิเวศ  
 5.1.2.2 จัดประชุมผู#เชี่ยวชาญในด#านต"างๆ เพ่ือนําเสนอแนวคิดและรับฟ-งข#อเสนอแนะ 
จํานวน 1 ครั้ง 50 คน 

5.1.2.3 จัดทําเกณฑC... 
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 5.1.2.3 จัดทําเกณฑCเพ่ือจําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีรุกราน 
และเส#นทางแพร"ระบาด รวมถึงแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุCท่ีมีลําดับความสําคัญสูง  
 5.1.2.4 ยกร"างแผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 
 5.1.2.5 จัดประชุมรับฟ-งความเห็นต"อ (ร"าง) แผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูง ท่ีประกอบด#วยเกณฑCการจําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีรุกรานและ
เส#นทางการแพร"ระบาด รวมถึงแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุCท่ีมีลําดับความสําคัญสูง จากผู#ท่ีเก่ียวข#อง 
จํานวน 1 ครั้ง 150 คน โดยสรุปประมวลผลการประชุมและปรับปรุงข#อมูลต"างๆ ให#สมบูรณC จัดทําเป)น  
(ร"าง) แผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง  
 5.1.2.6 ออกแบบต#นฉบับเพ่ือจัดพิมพCเอกสารเผยแพร" เรื่อง ชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงของประเทศไทย  

 5.1.3 การศึกษาวิเคราะห'และกําหนดแนวทางการนํามาตรการจูงใจท่ีเก่ียวข�องกับการอนุรักษ'
และใช�ประโยชน'ความหลากหลายทางชีวภาพอย=างย่ังยืนไปใช�ในภาคส=วนต=างๆ 
  5.1.3.1 ศึกษาวิเคราะหCนโยบาย แผน และมาตรการท่ีเก่ียวข#อง อาทิ ด#านเศรษฐศาสตรC สังคม 
การคลัง กฎหมาย องคCกร และด#านอ่ืนๆ ท่ีอาจส"งผลกระทบต"อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพ่ือ
จําแนกระบุช"องว"าง ประเด็นป-ญหา และจัดทําแนวทางในการนํามาตรการจูงใจไปใช#ในภาคส"วนหลักท่ีเก่ียวข#อง 
รวมท้ังภาคประชาชน และจัดลําดับความสําคัญเร"งด"วน ข#อดี-ข#อเสียในการดําเนินงาน โดยครอบคลุมข#อมูล ดังนี้ 
             1) โอกาสและแนวทางในการใช#มาตรการจูงใจในการส"งเสริมให#เกิดการอนุรักษCและใช#
ประโยชนCความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืน 
             2) แนวทางในการปรับเปลี่ยน และ/หรือยกเลิก นโยบายและมาตรการจูงใจท่ีส"งผล
เสียหรือส"งผลกระทบในเชิงลบต"อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
  5.1.3.2 จัดประชุมผู#เชี่ยวชาญกลุ"มย"อย (focus group) เพ่ือทบทวน วิเคราะหCประเด็นป-ญหา 
แลกเปลี่ยนความเห็นและข#อเสนอแนะในข้ันตอนต"างๆ ของการดําเนินงาน จํานวน 5 ครั้งๆ ละ 30 คน พร#อม
ท้ังจัดทําสรุปผลการประชุม 
  ๕.1.3.3 จัดประชุมหารือร"วมกับภาคส"วนหลักท่ีเก่ียวข#องถึงความเป)นไปได#และโอกาสในการ
ดําเนินงาน จํานวน 5 ครั้งๆ ละ 40 คน พร#อมท้ังประมวลผลการประชุม และปรับปรุงข#อมูลต"างๆ ให#สมบูรณC
จัดทําเป)นข#อเสนอแนะแนวทางการนํามาตรการจูงใจท่ีเก่ียวข#องกับการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ 
  5.1.3.4 จัดประชุมรับฟ-งความเห็นต"อข#อเสนอะแนะแนวทางการนํามาตรการจูงใจท่ีเก่ียวข#อง
กับการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ โดยการมีส"วนร"วม
ของภาคส"วนและหน"วยงานท่ีเก่ียวข#อง จํานวน 1 ครั้ง อย"างน#อย 50 คน โดยสรุปประมวลผลการประชุมและ
ปรับปรุงข#อมูลต"างๆ ให#สมบูรณC จัดทําเป)น (ร"าง) แนวทางการนํามาตรการจูงใจท่ีเก่ียวข#องกับการอนุรักษCและใช#
ประโยชนCความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ 
  5.1.3.5 ออกแบบต#นฉบับเพ่ือจัดพิมพCเอกสาร แนวทางการนํามาตรการจูงใจท่ีเก่ียวข#องกับ
การอนุรักษCและใช#ประโยชนCความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ  
 5.1.4 การศึกษาวิเคราะห'และจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับการเข�าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ
แบ=งปCนผลประโยชน' เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาว=าด�วยการเข�าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบ=งปCนผลประโยชน' 

5.1.4.1 รวบรวม... 
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  5.1.4.1 รวบรวมและวิเคราะหCกฎหมายและนโยบาย การดําเนินงานของหน"วยงานท่ีเก่ียวข#อง 
และกลไกการเชื่อมโยงข#อมูลด#านการเข#าถึงและการแบ"งป-นผลประโยชนCท่ีสอดคล#องกับกลไกการเชื่อมโยงข#อมูล
ภายใต#พิธีสารนาโงยาฯ  

5.1.4.2 จัดประชุมหน"วยงานท่ีเก่ียวข#องเพ่ือพิจารณาผลการรวบรวมข#อมูล ป-ญหา ช"องว"าง 
ในการดําเนินงาน พร#อมท้ังรับฟ-งความเห็นเบ้ืองต#นต"อผลการวิเคราะหCกฎหมายและนโยบาย การดําเนินงานของ
หน"วยงานท่ีเก่ียวข#อง และกลไกการเชื่อมโยงข#อมูลด#านการเข#าถึงและการแบ"งป-นผลประโยชนCท่ีสอดคล#องกับ
กลไกการเชื่อมโยงข#อมูลภายใต#พิธีสารนาโงยาฯ จํานวน 1 ครั้ง อย"างน#อย 50 คน  

 5.1.4.3 ประมวล วิเคราะหC และจัดทําข#อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติสําหรับการเข#าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC 

5.1.4.4 จัดประชุมเสริมสร#างความรู#ความเข#าใจและรับฟ-งความเห็นจากองคCกรปกครองส"วน
ท#องถ่ิน ผู#แทนชุมชนท#องถ่ิน สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน เรื่อง ความรู#ความเข#าใจต"อการเข#าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค 
อย"างน#อย 4 ครั้งๆ ละ อย"างน#อย 50 คน  

5.1.4.5 ออกแบบต#นฉบับเพ่ือจัดพิมพCเอกสาร แนวทางปฏิบัติสําหรับการเข#าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาว"าด#วยการเข#าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC  

5.1.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการให�บริการข�อมูลข=าวสารของกลไกการ
เผยแพร=ข�อมูลข=าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับการเข�าถึงและใช�ประโยชน'ข�อมูลเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานตามกลยุทธ'และแผนระดับชาติและการอนุวัตอนุสัญญาฯ 

   5.1.5.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตCกลไกการเผยแพร"ข#อมูลข"าวสารฯ สําหรับการใช#งานผ"าน
หน#าจออุปกรณCสื่อสารเคลื่อนท่ี โดยเว็บไซตCท่ีพัฒนาข้ึนจะต#องสามารถประมวลได#ว"าผู#ใช#มีการเข#าใช#งานเว็บไซตC
หลักจากอุปกรณCโทรศัพทCและทําการแสดงผลในรูปแบบของ Mobile Site ให#กับผู#ใช# และให#ผู#ใช#มีสิทธิเลือก
กลับไปใช#งานในรูปแบบของ Desktop ได#เช"นกัน และสามารถกลับมาใช#งานในรูปแบบ Mobile Site 

  5.1.5.2 พัฒนาระบบเผยแพร"ข#อมูลและสารสนเทศข#อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยท่ีสามารถแสดงผลบนอุปกรณCสื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีใช#ระบบระบบปฏิบัติการแบบ Mobile iOS และ 
Android  

๕.1.5.๓ ประสานงานกับผู#ให#บริการดาวนCโหลดซอฟแวรCอย"างป)นทางการ สําหรับระบบ 
ปฏิบัติการท้ัง ๒ ระบบ เพ่ือให#แอพลิเคชั่นท่ีพัฒนาแล#วสามารถดาวนCโหลดได#จากผู#ให#บริการดาวนCโหลดซอฟแวรC
เหล"านั้น โดยท่ีปรึกษาจะต#องรับผิดชอบค"าใช#จ"ายในการดําเนินการต"างๆ ท้ังหมด 

  ๕.1.5.๔ จัดทําข#อมูลท่ีจําเป)น เช"น Application’s name, QR code, Keyword, 
Operation support เพ่ือเชื่อมโยงและเผยแพร"แอพลิเคชั่นบน Mobile Application Center ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสC 

  ๕.1.5.๕ ประชาสัมพันธCและเผยแพร" Mobile Application ผ"านสื่อสิ่งพิมพC และ/หรือสื่อ
ออนไลนC ไม"น#อยกว"า ๒ ช"องทาง  

5.1.5.๖ จัดทําคู"มือสําหรับผู#ใช#งาน/ผู#ดูแล สําหรับ Mobile Site และ Mobile Application  
   5.1.5.๗ จัดหาอุปกรณCการสื่อสารเคลื่อนท่ี เช"น Smartphone และ Tablet เพ่ือใช#ในการ

ทดสอบการทํางาน Moblie Site และ Mobile Application ในแต"ละระบบปฏิบัติการให#ครบถ#วน 
 

๕.1.5.๘ จัดอบรม... 



6 

  ๕.1.5.๘ จัดอบรมการพัฒนา Mobile Site และ Mobile Application และอบรมวิธีการและ
เทคนิคการปรับแต"ง แก#ไขและเพ่ิมเติมเนื้อหาในแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึนให#กับเจ#าหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#อง จํานวน 2 
ครั้งๆ ละ 25 คน 

  ๕.1.5.๙ นําเสนอรูปแบบหรือกลไกการเชื่อมโยงข#อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู"ใน
หน"วยงานท่ีมีการจัดทําข#อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือรองรับการดําเนินงานการใช#ประโยชนCข#อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

5.2 เสริมสร�างความตระหนักของภาคส=วนการพัฒนาและภาคประชาชนให�เห็นคุณค=าและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให�เกิดความร=วมมือในการอนุรักษ'ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5.2.1 ออกแบบ ผลิต และเผยแพร"สื่อประชาสัมพันธ�ในรูปแบบต"างๆ เพ่ือให�เกิดความรู�ความเข�าใจ
ในความสําคัญและคุณค"าของความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให�เกิดความร"วมมือในการดําเนินงานด�านการ
อนุรักษ� ฟ+,นฟู และใช�ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืน อย"างน�อย ดังนี้ 

 5.2.1.1 ผลิตสารคดีสั้น ความยาว ๑ นาที จํานวน 8 ตอน เผยแพร"ทางสถานีโทรทัศนCท่ี
เข#าถึงกลุ"มเปHาหมายในวงกว#าง อย"างน#อย ๑ สถานี อาทิ สถานีโทรทัศนCไทยทีวีสีช"อง ๓ สถานีโทรทัศนCกองทัพบก
ช"อง ๕ สถานีโทรทัศนCสีกองทัพบกช"อง ๗ สถานีโทรทัศนCโมเดิรCนไนนCทีวี หรือสถานีโทรทัศนCระบบดิจิตอล รวมไม"
น#อยกว"า 8 ครั้ง เผยแพร"ในช"วงเวลา ๐6.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. 
 5.2.1.2 ผลิตการCตูน แอนิเมชั่น ความยาวไม"น#อยกว"า 30 วินาที จํานวน 5 ตอน เผยแพร"
บนปHายประชาสัมพันธCอิเล็กทรอนิกสC ในรถไฟฟHา รถไฟฟHาใต#ดิน และอ่ืนๆ ท่ีสํานักงานฯ เห็นว"าเหมาะสม รวม
จํานวนการเผยแพร"ไม"น#อยกว"า 15 วัน 
 5.2.1.3 ผลิตชุดเอกสารเผยแพร"อย"างง"าย ด#านความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด#วย 5 เรื่อง ๆ ละ 500 เล"ม 
 5.2.2 จัดกิจกรรมเสริมสร#างความรู# ความเข#าใจ ในคุณค"าและความสําคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จํานวน 4 ครั้ง อาทิ การประกวดโครงงานส"งเสริมการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความหลากหลายทาง
ชีวภาพในรูปแบบต"างๆ เป)นต#น 

5.3 การจัดทําเอกสารวิชาการ 
   5.3.1  ชนิดพันธุCท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุCในประเทศไทย (กลุ"มสัตวCมีกระดูกสันหลัง) จํานวน 200 เล"ม 

  - กว#าง 14.8 เซนติเมตร x ยาว 21 เซนติเมตร (A5) 
  - ปกใช#กระดาษ อารCต ๒๐๐ แกรม  
  - เนื้อในเป)นกระดาษ ถนอมสายตา ๑๕๐ แกรม พิมพC 4 สี  
  - จํานวนไม"น#อยกว"า 35 หน#า 
  - เข#าเล"มเย็บก่ีไสสันกาว 

 5.3.2  ชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย และเส#นทางการแพร"ระบาด 
จํานวน 200 เล"ม  

  - กว#าง 14.8 เซนติเมตร x ยาว 21 เซนติเมตร (A5) 
  - ปกใช#กระดาษ อารCต ๒๐๐ แกรม  
  - เนื้อในเป)นกระดาษ ถนอมสายตา ๑๕๐ แกรม พิมพC 4 สี  
  - จํานวนไม"น#อยกว"า 30 หน#า 
  - เข#าเล"มเย็บก่ีไสสันกาว 

5.3.3  เอกสาร... 
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     5.3.3  เอกสารแผนจัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุCท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุC จํานวน 100 เล"ม 
  - กว#าง 21 เซนติเมตร x ยาว 29.7 เซนติเมตร (A4) 
  - ปกและเนื้อในเป)นกระดาษ 120 แกรม พิมพC 2 สี 
  - จํานวนไม"น#อยกว"า 16 หน#า 

   5.3.4 เอกสารแผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง จํานวน 100 เล"ม 
  - กว#าง 21 เซนติเมตร x ยาว 29.7 เซนติเมตร (A4) 
  - ปกและเนื้อในเป)นกระดาษ 120 แกรม พิมพC 2 สี 
  - จํานวนไม"น#อยกว"า 16  หน#า 

 5.3.5 เอกสารแนวทางการนํามาตรการจูงใจท่ีเก่ียวข#องกับการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความ
หลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ จํานวน 100 เล"ม  

  - กว#าง 21 เซนติเมตร x ยาว 29.7 เซนติเมตร (A4) 
  - ปกและเนื้อในเป)นกระดาษ 120 แกรม พิมพC 2 สี 
  - จํานวนไม"น#อยกว"า 50  หน#า 
    5.3.6 เอกสารแนวทางปฏิบัติสําหรับการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC 

เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาว"าด#วยการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC 
จํานวน 100 เล"ม  

  - กว#าง 21 เซนติเมตร x ยาว 29.7 เซนติเมตร (A4) 
  - ปกและเนื้อในเป)นกระดาษ 120 แกรม พิมพC 2 สี 
  - จํานวนไม"น#อยกว"า 50 หน#า 
 

๖.  วงเงินงบประมาณ/แหล=งเงิน 
 งบประมาณรายจ=ายประจําปM ๒๕60 วงเงิน  11,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล#านบาทถ#วน) 
 แผนงาน : อนุรักษC ฟJKนฟู และปHองกันทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 งบรายจ=ายอ่ืน : ค"าใช#จ"ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

๗.  เง่ือนไขการจ�าง 
๗.๑  ระยะเวลาดําเนินงาน  

กําหนดเวลาดําเนินงาน จํานวน ๓๐๐ วัน 
 ๗.๒  การเสนอผลงาน 

๗.๒.๑ ส=งรายงานข้ันต�น (Inception Report) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
โดยรายงานจะต#องแสดงแนวคิด วิธีการ แผนการดําเนินงานโดยละเอียด ซ่ึงระบุผู#รับผิดชอบอย"างชัดเจน รวมถึง
การรวบรวมสังเคราะหCข#อมูลท่ีเก่ียวข#องกับการศึกษา เกณฑCการคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือเก็บข#อมูลภาคสนามหรือ
จัดประชุม โดยจัดพิมพCเป)นภาษาไทย จํานวน 10 ชุด  

๗.๒.๒ ส=งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ภายใน 210 วัน นับจากวันท่ีลงนาม 
ในสัญญาโดยท่ีรายงานข้ันต#น (Inception Report) ได#รับความเห็นชอบจากผู#ว"าจ#าง (คณะกรรมการตรวจรับ 
งานจ#างท่ีปรึกษา) โดยจัดพิมพC เป)นภาษาไทย จํานวน 10 ชุด โดยในรายงานจะต#องแสดงถึงผลความก#าวหน#า
การดําเนินโครงการ ประกอบด#วย ผลการดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงาน ได#แก" ผลการดําเนินงานข#อ  
 

5.1.1.1... 
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5.1.1.1-5.1.1.3 ผลการดําเนินงานข#อ 5.1.2.1-5.1.2.4 ผลการดําเนินงานข#อ 5.1.3.1-5.1.3.3 ผลการ
ดําเนินงานข#อ 5.1.4.1-5.1.4.3 และผลความก#าวหน#าการดําเนินงานข#อ 5.1.4.4 ผลการดําเนินงานข#อ 
5.1.5.1-5.1.5.3 ผลความก#าวหน#าการดําเนินงานข#อ 5.2.1-5.2.2 โดยนําเสนอสารคดีและการCตูนแอนิเมชั่น 
พร#อมท้ังแผนการเผยแพร"ในช"องทางต"างๆ ต#นฉบับชุดเอกสารเผยแพร"อย"างง"าย ด#านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความก#าวหน#าในการจัดกิจกรรมสร#างความรู#ฯ 

๗.๒.๓ ส=งร=างรายงานฉบับสมบูรณ' (Draft Final Report) ภายใน 270 วัน นับจากวันท่ี 
ลงนามในสัญญาโดยท่ีรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ได#รับความเห็นชอบจากผู#ว"าจ#าง (คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ#างท่ีปรึกษา) โดยจัดพิมพCเป)นภาษาไทย จํานวน 10 ชุด โดยรายงานจะต#องประกอบด#วย
รายละเอียดผลการศึกษาและผลการดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานท้ังหมดตามข#อ 5.1-5.2 และ
ต#นฉบับพร#อมจัดพิมพCของเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร"ตามขอบเขตการดําเนินงาน ข#อ 5.3 รวมท้ัง ร"าง
เอกสารรายงานสรุปสําหรับผู#บริหาร 

๗.๒.๔ ส=งรายงานฉบับสมบูรณ' (Final Report) ภายใน ๓๐0 วัน นับจากวันที่ลงนาม 
ในสัญญาโดยท่ีร"างรายงานฉบับสมบูรณC (Draft Final Report) ได#รับความเห็นชอบจากผู#ว"าจ#าง (คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ#างท่ีปรึกษา) โดยรายงานจะต#องครอบคลุมขอบเขตการดําเนินงานท้ังหมด ประกอบด#วย 

(๑) เอกสารรายงานฉบับสมบูรณC โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพ จัดพิมพCเป)นภาษาไทย 
จํานวน 20 เล"ม โดยรายงานจะต#องแสดงถึงผลการดําเนินงานท่ีแล#วเสร็จสมบูรณCตามแผนการดําเนินงาน 
ท่ีกําหนดไว#ในรายงานข้ันต#น และเป)นไปตามขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงได#มีการแก#ไขตามข#อคิดเห็นและ
ข#อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับงานจ#างท่ีปรึกษา ท่ีมีต"อร"างรายงานฉบับสมบูรณC แล#วอย"างครบถ#วน 

(๒) เอกสารรายงานสรุปสําหรับผู#บริหาร และข#อเสนอแนะเชิงนโยบาย จัดพิมพC 
เป)นภาษาไทย จํานวน 50 ชุด พร#อมด#วย สรุปบทคัดย"อผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ เพ่ือใช#ในการนําเสนอ 
ในรายงานประจําป9 โดยมีเนื้อหา พร#อมรูปภาพสี อย"างน#อย ๒ หน#ากระดาษ A4 จํานวน 50 ชุด 

(๓) แผ"นบันทึกข#อมูล (CD-ROM) รายงานผลการศึกษาท้ังหมด เอกสารวิชาการท้ังหมด 
รวมท้ัง สารคดีสั้น การCตูนแอนิเมชั่น และชุดเอกสารเผยแพร"อย"างง"ายด#านความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 
20 ชุด 

(4) เอกสารวิชาการ จํานวน 6 รายการ ได#แก" 
      - ชนิดพันธุCท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุCในประเทศไทย (กลุ"มสัตวCมีกระดูกสันหลัง) จํานวน 
200 เล"ม 

   - ชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย จํานวน 200 เล"ม 
   - แผนจัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุCท่ีเสี่ยงต"อการสูญพันธุC จํานวน 100 เล"ม 
   - แผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง จํานวน 100 เล"ม 
   - แนวทางการนํามาตรการจูงใจท่ีเก่ียวข#องกับการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความ

หลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ จํานวน 100 เล"ม 
       - แนวทางปฏิบัติสําหรับการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC 

เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาว"าด#วยการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC 
จํานวน 100 เล"ม 

 
 
 

7.3 การจ"ายเงิน... 
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๗.๓  การจ=ายเงิน 
๗.๓.๑ งวดท่ี ๑ ร#อยละ ๒๐ ของวงเงินค"าจ#างตามสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาได#ส"งรายงานข้ันต#น 

(Inception Report) และคณะกรรมการตรวจงานจ#างท่ีปรึกษาได#ให#ความเห็นชอบและรายงานผลต"อสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมแล#ว 
 ๗.๓.๒ งวดท่ี ๒ ร#อยละ ๓๐ ของวงเงินค"าจ#างตามสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาได#ส"งรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) และคณะกรรมการฯ ได#ให#ความเห็นชอบและรายงานผลต"อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมแล#ว 

๗.๓.๓ งวดท่ี ๓ ร#อยละ ๓๐ ของวงเงินค"าจ#างตามสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาได#ส"งร"างรายงานฉบับ
สมบูรณC (Draft Final Report) และคณะกรรมการฯ ได#ให#ความเห็นชอบและรายงานผลต"อสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมแล#ว 
 ๗.๓.๔ งวดท่ี ๔ ร#อยละ ๒๐ ของวงเงินค"าจ#างตามสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาได#ส"งรายงานฉบับสมบูรณC 
(Final Report) และคณะกรรมการฯ ได#ให#ความเห็นชอบและรายงานผลต"อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมแล#ว 
 
๘.  การจัดทําข�อเสนอโครงการ 
 ท่ีปรึกษาจะต#องจัดทําข#อเสนอโครงการเป)นภาษาไทย โดยจัดทําแยกเป)น ๒ ซอง คือ ข#อเสนอทางด#าน
เทคนิค และข#อเสนอทางด#านการเงิน โดยป�ดผนึกและระบุประเภทข#อเสนอ จํานวน ๗ ชุด (โดยเป)นต#นฉบับ  
๑ ชุด และสําเนา ๖ ชุด) เสนอต"อประธานคณะกรรมการดําเนินการจ#างโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก  
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม เลขท่ี ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามท่ี ๖ พญาไท 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 ๘.๑ ข�อเสนอทางด�านเทคนิค จะต#องมีรายละเอียดครอบคลุม ดังนี้ 
 ๑) แนวคิด ข้ันตอน วิธีการ แผนการดําเนินงาน และข#อเสนอท่ีจะทําให#บรรลุวัตถุประสงคCและ
เปHาหมายของการดําเนินงาน 
 ๒) บุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยท่ีปรึกษาต#องระบุรายชื่อบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ด#านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม และด#านอ่ืนท่ีจําเป)นท่ีเก่ียวข#องกับการศึกษา ท่ีมีประสบการณCไม"น#อย
กว"า ๕ ป9 พร#อมหน#าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณคน-เดือนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน และระยะเวลาการทํางาน 
ท่ีสอดคล#องกับแผนการดําเนินงาน โดยท่ีปรึกษาท่ีเป)นบุคลากรหลักจะต#องลงนามการเข#าร"วมทํางาน รวมท้ังระบุ
จํานวนและรายชื่อบุคลากรสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีร"วมดําเนินงาน 
 ๓) ภาคผนวก ประกอบด#วย 

๓.๑) ประวัติและผลงานของบุคลากรหลักในการดําเนินงานซ่ึงมีการลงนามกํากับ  
๓.๒) สรุปผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา/หรือสถาบันการศึกษา 
๓.๓) ข#อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง 

๘.๒ ข�อเสนอทางด�านการเงิน จะต#องมีรายละเอียดประกอบด#วย  
๑) สรุปยอดค"าใช#จ"ายท้ังหมดแยกตามหมวดรายการ คือ งบบุคลากร (ได#แก" ค"าตอบแทน  

ท่ีปรึกษา/นักวิจัย/ผู#ประสานงานหรือเลขานุการฯ) งบดําเนินงาน (ได#แก" ค"าใช#จ"ายในการปฏิบัติงานตาม 
แผนการดําเนินงาน เช"น ค"าเบ้ียเลี้ยง ค"าท่ีพัก ค"าเดินทาง ค"าสํารวจ/วิเคราะหCข#อมูล ค"าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณC  
ค"าจัดประชุมสัมมนา ค"าออกแบบจัดพิมพCเอกสาร ค"าสําเนาเอกสาร และค"าใช#จ"ายอ่ืนๆ เช"น ค"าโทรศัพทC โทรสาร  
 

ค"าออกแบบ... 
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ค"าออกแบบผลิตสื่อ เป)นต#น) งบลงทุน (ได#แก" ค"าจัดหาครุภัณฑCในการปฏิบัติงาน) งบอ่ืนๆ (ได#แก" ค"าธรรมเนียม
สถาบันการศึกษา ค"าภาษี) 

๒) รายละเอียดค"าใช#จ"าย ซ่ึงแจกแจงรายละเอียดจากสรุปค"าใช#จ"ายโดยแสดงจํานวนและอัตรา
ของการคํานวณค"าใช#จ"ายจําแนกตามขอบเขตการดําเนินงานหรือแผนการดําเนินงานอย"างละเอียด 
 
๙.  คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ 

๙.๑ เป)นประเภทมหาวิทยาลั ยหรื อสถา บันการ ศึกษา ท่ี มีการ เรียนการสอนในสาขา 
ท่ีเก่ียวข#องกับโครงการ หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังโดยมีวัตถุประสงคCดําเนินงานท่ีเก่ียวข#องกับโครงการ 

9.2 มีความรู#ความเชี่ยวชาญ ประสบการณCและผลงานท่ีเคยรับจ#างดําเนินงานในสาขาท่ีเก่ียวข#อง
หรือสอดคล#องกับโครงการฯ ท่ีจะจ#าง 

9.3 ข้ึนทะเบียนเป)นท่ีปรึกษากับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังในสาขา 
ด#านสิ่งแวดล#อมหรือสาขาท่ีเก่ียวข#อง 

9.4 ไม"เป)นผู#ท้ิงงานของราชการและได#แจ#งเวียนชื่อแล#ว 
9.5 ไม"เป)นผู# ท่ีอยู"ในฐานะเป)นผู#ไม"แสดงบัญชีรายรับรายจ"าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ"าย 

ไม"ครบถ#วนในสาระสําคัญ 
9.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข#าเป)นคู"สัญญากับหน"วยงานภาครัฐซ่ึงได#ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ#าง

ด#วยระบบอิเล็กทรอนิกสC (E-Government Procurement : e – GP) ต#องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสC
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตCศูนยCข#อมูลจัดซ้ือจัดจ#างภาครัฐ 

9.7 คู"สัญญาต#องรับและจ"ายเงินผ"านบัญชีเงินผ"านธนาคาร เว#นแต"การจ"ายเงินแต"ละครั้งซ่ึงมีมูลค"า
ไม"เกินสามหม่ืนบาท คู"สัญญาอาจจ"ายเป)นเงินสดก็ได# 

 
๑๐.  ลิขสิทธิ์ของเจ�าของงาน 

งานท่ีดําเนินการแล#วทุกชิ้นงาน รวมท้ังท่ีส"งมอบแล#วและท่ียังไม"ส"งมอบให#ถือเป)นลิขสิทธิ์ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (สผ.) ท่ีถูกต#องตามกฎหมาย การจะนําบางส"วนหรือ
ท้ังหมดของชิ้นงาน ด#วยตนเองหรือมอบให#ผู#อ่ืนเผยแพร"หรือทําซํ้าไม"สามารถกระทําได# เว#นแต"จะได#รับอนุญาต
อย"างเป)นลายลักษณCอักษรจาก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม เท"านั้น 

 
๑๑.  อัตราค=าปรับ 
 กรณีท่ีไม"สามารถปฏิบัติงานให#แล#วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม จะคิดค"าปรับเป)นรายวัน ในอัตราร#อยละ ๐.๑ (ศูนยCจุดหนึ่ง) ของวงเงิน
ค"าจ#างท้ังสัญญา นับถัดจากวันครบกําหนดแล#วเสร็จตามสัญญา หรือวันท่ีผู#ว"าจ#างได#ขยายให#จนถึงวันท่ีทํางาน
แล#วเสร็จจริงและส"งมอบผลงานงวดสุดท#ายครบถ#วน 
 
๑๒.  เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
 ๑๒.๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลา 
ตรวจสอบเอกสาร การยกเลิกการจ"ายเงินทันที และเรียกเงินคืน หากท่ีปรึกษาไม"สามารถดําเนินการได#ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว#ในข#อกําหนดและขอบเขตการว"าจ#างท่ีปรึกษาข#อใดข#อหนึ่ง โดยท่ีปรึกษาจะไม"ขอเรียกร#อง
สิทธิ รวมท้ังค"าใช#จ"ายใดๆ จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
 
 

12.2 เง่ือนไข... 
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 ๑๒.๒ เง่ือนไขซ่ึงท่ีปรึกษาจะต#องสนับสนุนการปฏิบัติ ได#แก" 
 ๑) ในกรณีท่ี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ประสานงานหรือ
ขอความร"วมมือให#ท่ีปรึกษามาร"วมประชุม สัมมนา หรือชี้แจงข#อมูล รายละเอียดเก่ียวกับผลงานหรือการศึกษา
ของโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไกการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในโอกาสต"างๆ ภายในระยะเวลาสัญญาจ#าง ท่ีปรึกษาจะต#องให#ความร"วมมือโดยไม"คิด
ค"าใช#จ"ายเพ่ิมเติม 
 ๒) ในกรณีท่ี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม จะจัดให#มีกิจกรรม
เพ่ือส"งเสริมการมีส"วนร"วมหรือดําเนินการประชาสัมพันธCเผยแพร"ท่ีเก่ียวข#องกับการศึกษาของโครงการพัฒนา
เครื่องมือ กลไกการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ท่ีปรึกษาจะต#องให#ความร"วมมือในการจัดหาข#อมูลในประเด็นต"างๆ รวมท้ังให#คําแนะนําเพ่ือให#การเผยแพร"
ประชาสัมพันธCเป)นไปอย"างมีประสิทธิผลโดยไม"คิดค"าใช#จ"ายเพ่ิมเติม 
 ๓) ในกรณีท่ีการดําเนินงานตามขอบเขตและแผนการดําเนินงานศึกษาของโครงการฯ ต#องการให#
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานของโครงการ เข#าร"วมให#ข#อมูลหรือ
ข#อคิดเห็นในกระบวนการหรือข้ันตอนต"างๆ เพ่ือให#ความเห็นทางวิชาการซ่ึงรวมถึงกรณีการจัดให#มีผู#ทรงคุณวุฒิ
ในการให#ข#อเสนอแนะ เพ่ือเชื่อมโยงมุมมองด#านนโยบายและการบริหารกับด#านวิชาการ โดยท่ีปรึกษาจะต#อง
รับผิดชอบค"าใช#จ"ายท้ังหมด 
 ๔) ในกรณีท่ีโครงการฯ มีการจัดหาครุภัณฑCเพ่ือดําเนินงานเม่ือโครงการฯ แล#วเสร็จท่ีปรึกษา
จะต#องส"งมอบครุภัณฑC อุปกรณCต"างๆ ท่ีใช#ในโครงการและเอกสารข#อมูลทุกประเภทท่ีพัฒนาภายใต#โครงการใน
รูปแบบไฟลCอิเล็กทรอนิกสC หรือรูปแบบอ่ืนๆ ให#สํานักงานฯ อย"างเป)นทางการ โดยจะต#องมีการรับประกัน
คุณภาพเป)นระยะเวลา ๑ ป9 นับจากวันท่ีส"งมอบ รวมท้ังท่ีปรึกษาต#องจัดให#มีบุคลากรจํานวน 1 คน อยู"ประจําท่ี
สํานักงานของผู#ว"าจ#างในอัตราจ#างท่ีสํานักงานฯ กําหนด โดยท่ีปรึกษาเป)นผู#รับผิดชอบค"าจ#าง ค"าปฏิบัติงาน
ล"วงเวลา และค"าใช#จ"ายในการปฏิบัติงานภาคสนาม (หากมี) ของเจ#าหน#าท่ีดังกล"าว เป)นระยะเวลา 12 เดือน 
รวมท้ัง รับผิดชอบค"าใช#จ"ายท้ังหมดของเจ#าหน#าท่ีสํานักงานฯ ในการออกพ้ืนท่ีภาคสนาม จํานวนไม"น#อยกว"า 3 
คน ครั้งละไม"น#อยกว"า 3 วัน หรือตามความเหมาะสม 
  ๕) ระบบ Mobile Site และ Mobile Application ท่ีพัฒนาและส"งมอบให#สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม จะต#องมีการรับประกันให#สามารถใช#งานได#ต"อเนื่องโดยไม"
หยุดชะงักและไม"ทําให#เกิดการเสียหายต"อราชการ เป)นระยะเวลา 2 ป9 
 

*******************************




