ขอกําหนดโครงการ (TOR)
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. หลักการและเหตุผล
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ คือต#นทุนธรรมชาติ เป)นพื้นฐานการพัฒนาประเทศด#านต"างๆ
ป-ญ หาการลดลงของความหลากหลายทางชีว ภาพอย" า งต" อเนื่ อง มี มูล เหตุ รากฐานจากการขาดความเข# าใจ
และความตระหนักอย"างเพียงพอถึงคุณค"าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของภาคส"วนต"างๆ
และขาดการบู รณาการประเด็ นความหลากหลายทางชี ว ภาพเข#า สู" น โยบายในภาคส" วนการพั ฒ นา ส" งผลให#
นโยบายรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศบางนโยบายก"อให#เกิดผลกระทบทางลบต"อความหลากหลายทางชีวภาพ แต"
เป) น ที่ น" า ยิ น ดี ว" า วาระการปฏิ รู ป ภายใต# แ ผนปฏิ รู ป ประเทศไทยด# า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล# อ ม
ระยะเวลา 5 ป9 (พ.ศ. 2560-2564) ของรั ฐ บาลนี้ ได# ใ ห# ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเด็ น การบู ร ณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพเข#าสู"นโยบายของภาคส"วนต"างๆ และส"งเสริมมาตรการจูงใจให#เกิดความร"วมมือในการ
อนุ รั ก ษC แ ละใช# ป ระโยชนC ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพอย" า งยั่ ง ยื น ที่ ผ" า นมา สํ า นั ก งานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล# อม ได# ดําเนินการพั ฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพมาอย"างต"อเนื่อง ส"งผลให#มีความก#าวหน#าในการ
ดําเนินการอย"างเป)นรูปธรรม อาทิ นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย"า งยั่งยื นที่ใช#เป)น กรอบการดําเนิ นงานของประเทศ และล"า สุด แผนแม"บทบู รณาการจั ดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 และ
มอบหมายให#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม เป)นหน"วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรCฯ
โดยมีวิสัยทัศนCที่ต#องบรรลุภายในป9 2564 คือ “ประชาชนมีชีวิตอยู"อย" างสอดคล#องปรองดองกับธรรมชาติ
โดยรัฐบาลและทุกภาคส"วนร"วมกันส"งเสริมและสนับสนุนการปกปHองคุ#มครอง อนุรักษC ฟJKนฟู และใช#ประโยชนC
ความหลากหลายทางชี วภาพอย" างยั่ งยื น ” แผนแม" บ ทฯ ดังกล" า ว ได# กํา หนดเปH า หมายระดั บ ชาติ ด#า นความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ต#องดําเนินการให#บรรลุ จํานวน 41 เปHาหมายใน 3 ระยะ (2559 2563 และ 2564
ตามลํ าดั บ) ทั้ งนี้ การดํ าเนิ นการให# บรรลุ เปHาหมายระดั บชาติ ฯ ดั งกล"า วจะทํ าให# ประเทศไทยสามารถบรรลุ
เปH า หมายไอจิ ซึ่ ง เป) น เปH า หมายระดั บโลกด# า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ ภายใต# อนุ สั ญ ญาว" า ด# ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพอีกด#วย
ในป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานฯ เห็นว"าประเด็นสําคัญที่จําเป)นต#องเร"งดําเนินการเพื่ออนุรักษC
และยับยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ คือการเร"งเสริมสร#างความเข#าใจและความตระหนักของ
ภาคส"วนต"างๆ โดยเฉพาะอย"างยิ่งภาคประชาชน ได#เห็นคุณค"าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อให#เกิดความร"วมมือในการอนุรักษCความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะเดียวกัน ในภาครัฐหรือระดับนโยบาย
จําเป)นต#องมีการจั ดทําเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให#มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น สํานักงานฯ จึงได#จัดทําโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัต
อนุสัญญาว"าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นเพื่ออนุรักษCและลดภัยคุกคามต"อความหลากหลายทางชีวภาพ
ควบคู" ไ ปกั บ การจั ด การและเผยแพร" ข# อ มู ล และองคC ค วามรู# ใ ห# ส ามารถเข# า ถึ ง ประชาชนได# อ ย" า งกว# า งขวาง
การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข#อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดทํากลไกการเข#าถึงและ
แบ"งป-นผลประโยชนC เพื่อสร#างความเข#มแข็ง ผลักดันประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพให#เป)นกระแสหลัก
เพื่อให#การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเป)นไปอย"างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถ
ปกปHองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไว#เป)นต#นทุนธรรมชาติในการพัฒนาด#านต"างๆ อย"างยั่งยืนต"อไป
3. วัตถุประสงคC...
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๓. วัตถุประสงค'
3.1 เพื่อพัฒนาเครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่ออนุรักษCและใช#
ประโยชนC ความหลากหลายทางชี วภาพอย"า งยั่งยื น และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการอนุ วั ตอนุ สัญ ญาว" า ด#ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3.2 เพื่อสร#างความตระหนักและความเข#าใจถึงคุณค"าและความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพแก"ภาคส"วนต"างๆ และภาคประชาชน
๔. เป)าหมาย
4.1 เครื่ องมือ กลไก แนวทาง และมาตรการในการบริห ารจัด การความหลากหลายทางชีว ภาพ
จํานวน ๖ เรื่อง ประกอบด#วย
4.1.1 (ร" า ง) แผนจั ด การปกปH องคุ# ม ครองชนิ ด พั น ธุC ที่ เ สี่ ย งต" อ การสู ญ พั น ธุC ใ นประเทศไทย
(กลุ"มสัตวCมีกระดูกสันหลัง) จํานวน 1 เรื่อง
4.1.2 (ร"าง) แผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย จํานวน
1 เรื่อง
4.1.3 (ร"าง) แนวทางการนํามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข#องกับการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความ
หลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ จํานวน 1 เรื่อง
4.1.4 (ร"าง) แนวทางปฏิบัติสําหรับการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC
เพื่อรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ จํานวน 1 เรื่อง
4.1.5 เว็บไซตCกลไกการเผยแพร"ข#อมูลข"าวสารความหลากหลายทางชีวภาพที่รองรับการใช#งาน
และการเข#าถึงข#อมูลบนอุปกรณCสื่อสารเคลื่อนที่ (สมารCทโฟน แท็บเล็ต) จํานวน 1 เว็บไซตC
4.1.6 โปรแกรมสําหรับอุปกรณCการสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) เพื่อแสดงข#อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จํานวน 1 โปรแกรม
4.2 สื่อประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในความสําคัญและคุณค"าของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อใหเกิดความร"วมมือในการอนุรักษ ฟ+,นฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอย"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 ชุ ด เอกสารเผยแพร" อ ย" า งง" า ย ด# า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ จํ า นวน 1 ชุ ด
ประกอบด#วย 5 เรื่อง
4.3 เอกสารวิชาการ จํานวน 6 เรื่อง
4.3.1 ชนิดพันธุCที่เสี่ยงต"อการสูญพันธุCในประเทศไทย (กลุ"มสัตวCมีกระดูกสันหลัง) จํานวน 200 เล"ม
4.3.2 ชนิดพันธุCต"างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย จํานวน 200 เล"ม
4.3.3 เอกสารแผนจัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุCที่เสี่ยงต"อการสูญพันธุC จํานวน 100 เล"ม
4.3.4 เอกสารแผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง จํานวน 100 เล"ม
4.3.5 แนวทางการนํ า มาตรการจู ง ใจที่ เ กี่ ย วข# อ งกั บ การอนุ รั ก ษC แ ละใช# ป ระโยชนC ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ จํานวน 100 เล"ม
4.3.6 แนวทาง...
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4.3.6 แนวทางปฏิบัติสําหรับการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC เพื่อ
รองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาว"าด#วยการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC
จํานวน 100 เล"ม
๕. ขอบเขตการดําเนินงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห' เพื่อพั ฒนาเครื่องมือ กลไก แนวทาง และมาตรการในการบริ หารจั ดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้
5.1.1 การจัดทํา (ร=าง) แผนจัดการปกป)องคุมครองชนิดพันธุ'ที่เสี่ยงต=อการสูญพันธุ'ในประเทศไทย
ที่มีความสอดคลองกับกลไกการคุมครองที่มีอยู=และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ และเหมาะสมกับสถานการณ'
ปCจจุบัน
5.1.1.1 รวบรวม วิเคราะหC และทบทวนข#อมูลทุ ติยภูมิล"าสุ ด เช"น การจั ดลํา ดับชั้ นทาง
อนุกรมวิธาน ลักษณะทั่วไป ชีววิทยา ประชากร นิเวศวิทยา การแพร"กระจาย ถิ่นที่อยู"อาศัยทั้งในและนอกพื้นที่
อนุรักษC สถานภาพการคุ#มครอง สถานภาพการถูกคุกคาม ป-จจัยคุกคาม และการบริหารจัดการในการอนุรักษC
คุ#มครอง และฟJKนฟู โดยอ#างอิงจากข#อมูลทะเบียนรายการสถานภาพสัตวCมีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศ
ไทย ป9 2558
5.1.1.๒ จัดทําหลักเกณฑCการคัดเลือกชนิดพันธุCสัตวCมีกระดูกสันหลังที่เสี่ยงต"อการสูญพันธุC
(กลุ"มสัตวCเลี้ยงลูกด#วยนม นก สัตวCเลื้อยคลาน สัตวCสะเทินน้ําสะเทินบก และปลา) และจัดประชุมระดมความเห็น
จากผู#เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกชนิดพันธุCสัตวCมีกระดูกสันหลังที่เสี่ยงต"อการสูญพันธุC (กลุ"มสัตวCเลี้ยงลูกด#วยนม นก
สัตวCเลื้อยคลาน สัตวCสะเทินน้ําสะเทินบก และปลา) โดยใช#หลักเกณฑCฯ ดังกล"าว จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 75 คน
5.1.1.3 ระบุ ช นิ ด พั น ธุC สั ต วC มี ก ระดู ก สั น หลั ง ที่ เ สี่ ย งต" อ การสู ญ พั น ธุC ใ นแต" ล ะกลุ" ม จํ า นวน
5 กลุ"ม อย"างน#อยกลุ"มละ 10 ชนิด และทําการวิเคราะหC ประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงของการ
สูญพันธุCของชนิดพันธุCที่คัดเลือกจากข#อมูลที่ศึกษา
5.1.1.4 วิเคราะหC เครื่องมื อ/กลไก/มาตรการการคุ# มครองชนิด พัน ธุCที่เ สี่ย งต" อการสูญ พัน ธุC
ในประเทศไทยที่มีอยู" ตามสถานภาพการถูกคุกคาม
5.1.1.4 ยกร" า งแผนจั ด การปกปH อ งคุ# ม ครองชนิ ด พั น ธุC ที่ เ สี่ ย งต" อ การสู ญ พั น ธุC ที่ คั ด เลื อ ก
ให#ครอบคลุมด#านการอนุรักษC คุ#มครอง ฟJKนฟู และใช#ประโยชนCอย"างยั่งยืน ที่ผนวกมาตรการและแนวทางการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข#อง
5.1.1.5 จัดประชุมนําเสนอผลการศึกษาร"างแผนจัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุCที่เสี่ยงต"อ
การสูญพันธุCในประเทศไทยให#ภาคส"วนต"างๆ ที่เกี่ยวข#องได#รับทราบ ให#ข#อคิดเห็น และข#อเสนอแนะ จํานวน
1 ครั้ง 100 คน โดยสรุปประมวลผลการประชุมและปรับปรุงข#อมูลต"างๆ ให#สมบูรณC จัดทําเป)น (ร"าง) แผน
จัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุCที่เสี่ยงต"อการสูญพันธุCในประเทศไทย
5.1.2 การจัดทํา (ร=าง) แผนการจัดการชนิดพันธุ'ต=างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย
5.1.2.1 รวบรวม วิ เ คราะหC ข# อ มู ล แนวทางที่ มี อ ยู" ทั้ ง ในและต" า งประเทศ และจั ด ทํ า
แบบสอบถามรวมทั้งประมวลและวิเ คราะหC ผลข#อมูล แบบสอบถาม จากผู#มีส"ว นได#ส" วนเสีย อาทิ หน"ว ยงาน
ผู#รับผิดชอบในการอนุญาตให#นําเข#าชนิดพันธุCต"างถิ่น ผู#ประกอบการ ผู#นําเข#า เพื่อให#ทราบถึงข#อมูลที่สําคัญ อาทิ
มูลค"าการนําเข#า กลุ"มของผู#บริโภค ผลตอบแทนและความยั่งยืนของธุรกิจ เส#นทางการแพร"ระบาดในระบบนิเวศ
5.1.2.2 จั ด ประชุ มผู# เ ชี่ ย วชาญในด# า นต" า งๆ เพื่ อ นํ า เสนอแนวคิ ด และรั บ ฟ- ง ข# อ เสนอแนะ
จํานวน 1 ครั้ง 50 คน
5.1.2.3 จัดทําเกณฑC...
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5.1.2.3 จัดทําเกณฑCเพื่อจําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุCต"างถิ่นที่รุกราน
และเส#นทางแพร"ระบาด รวมถึงแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุCที่มีลําดับความสําคัญสูง
5.1.2.4 ยกร"างแผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง
5.1.2.5 จั ด ประชุ ม รั บ ฟ- ง ความเห็ น ต" อ (ร" า ง) แผนการจั ด การชนิ ด พั น ธุC ต" า งถิ่ น ที่ มี ลํ า ดั บ
ความสําคัญสูง ที่ประกอบด#วยเกณฑCการจําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุCต"างถิ่นที่รุกรานและ
เส#นทางการแพร"ระบาด รวมถึงแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุCที่มีลําดับความสําคัญสูง จากผู#ที่เกี่ยวข#อง
จํานวน 1 ครั้ง 150 คน โดยสรุปประมวลผลการประชุมและปรับปรุงข#อมูลต"างๆ ให#สมบูรณC จัดทําเป)น
(ร"าง) แผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง
5.1.2.6 ออกแบบต# น ฉบั บ เพื่ อ จั ด พิ ม พC เ อกสารเผยแพร" เรื่ อ ง ชนิ ด พั น ธุC ต" า งถิ่ น ที่ มี ลํ า ดั บ
ความสําคัญสูงของประเทศไทย
5.1.3 การศึกษาวิเคราะห'และกําหนดแนวทางการนํามาตรการจูงใจที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ'
และใชประโยชน'ความหลากหลายทางชีวภาพอย=างยั่งยืนไปใชในภาคส=วนต=างๆ
5.1.3.1 ศึกษาวิเคราะหCนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข#อง อาทิ ด#านเศรษฐศาสตรC สังคม
การคลัง กฎหมาย องคCกร และด#านอื่นๆ ที่อาจส"งผลกระทบต"อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพื่อ
จําแนกระบุช"องว"าง ประเด็นป-ญหา และจัดทําแนวทางในการนํามาตรการจูงใจไปใช#ในภาคส"วนหลักที่เกี่ยวข#อง
รวมทั้งภาคประชาชน และจัดลําดับความสําคัญเร"งด"วน ข#อดี-ข#อเสียในการดําเนินงาน โดยครอบคลุมข#อมูล ดังนี้
1) โอกาสและแนวทางในการใช#มาตรการจูงใจในการส"งเสริมให#เกิดการอนุรักษCและใช#
ประโยชนCความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืน
2) แนวทางในการปรับเปลี่ยน และ/หรือยกเลิก นโยบายและมาตรการจูงใจที่ส"งผล
เสียหรือส"งผลกระทบในเชิงลบต"อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
5.1.3.2 จัดประชุมผู#เชี่ยวชาญกลุ"มย"อย (focus group) เพื่อทบทวน วิเคราะหCประเด็นป-ญหา
แลกเปลี่ยนความเห็นและข#อเสนอแนะในขั้นตอนต"างๆ ของการดําเนินงาน จํานวน 5 ครั้งๆ ละ 30 คน พร#อม
ทั้งจัดทําสรุปผลการประชุม
๕.1.3.3 จัดประชุมหารือร"วมกับภาคส"วนหลักที่เกี่ยวข#องถึงความเป)นไปได#และโอกาสในการ
ดําเนินงาน จํานวน 5 ครั้งๆ ละ 40 คน พร#อมทั้งประมวลผลการประชุม และปรับปรุงข#อมูลต"างๆ ให#สมบูรณC
จัดทําเป)นข#อเสนอแนะแนวทางการนํามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข#องกับการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ
5.1.3.4 จัดประชุมรับฟ-งความเห็นต"อข#อเสนอะแนะแนวทางการนํามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข#อง
กับการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ โดยการมีส"วนร"วม
ของภาคส"วนและหน"วยงานที่เกี่ยวข#อง จํานวน 1 ครั้ง อย"างน#อย 50 คน โดยสรุปประมวลผลการประชุมและ
ปรับปรุงข#อมูลต"างๆ ให#สมบูรณC จัดทําเป)น (ร"าง) แนวทางการนํามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข#องกับการอนุรักษCและใช#
ประโยชนCความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ
5.1.3.5 ออกแบบต#นฉบับเพื่อจัดพิมพCเอกสาร แนวทางการนํามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข#องกับ
การอนุรักษCและใช#ประโยชนCความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ
5.1.4 การศึกษาวิเคราะห'และจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ
แบ=งปCนผลประโยชน' เพื่อรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาว=าดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบ=งปCนผลประโยชน'
5.1.4.1 รวบรวม...
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5.1.4.1 รวบรวมและวิเคราะหCกฎหมายและนโยบาย การดําเนินงานของหน"วยงานที่เกี่ยวข#อง
และกลไกการเชื่อมโยงข#อมูลด#านการเข#าถึงและการแบ"งป-นผลประโยชนCที่สอดคล#องกับกลไกการเชื่อมโยงข#อมูล
ภายใต#พิธีสารนาโงยาฯ
5.1.4.2 จัดประชุมหน"วยงานที่เกี่ยวข#องเพื่อพิจารณาผลการรวบรวมข#อมูล ป-ญหา ช"องว"าง
ในการดําเนินงาน พร#อมทั้งรับฟ-งความเห็นเบื้องต#นต"อผลการวิเคราะหCกฎหมายและนโยบาย การดําเนินงานของ
หน"วยงานที่เกี่ยวข#อง และกลไกการเชื่อมโยงข#อมูลด#านการเข#าถึงและการแบ"งป-นผลประโยชนCที่สอดคล#องกับ
กลไกการเชื่อมโยงข#อมูลภายใต#พิธีสารนาโงยาฯ จํานวน 1 ครั้ง อย"างน#อย 50 คน
5.1.4.3 ประมวล วิ เ คราะหC และจั ด ทํ า ข# อ เสนอแนะแนวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การเข# า ถึ ง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC
5.1.4.4 จัดประชุมเสริมสร#างความรู#ความเข#าใจและรับฟ-งความเห็นจากองคCกรปกครองส"วน
ท#องถิ่น ผู#แทนชุมชนท#องถิ่น สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน เรื่อง ความรู#ความเข#าใจต"อการเข#าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC เพื่อรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค
อย"างน#อย 4 ครั้งๆ ละ อย"างน#อย 50 คน
5.1.4.5 ออกแบบต#นฉบับเพื่อจัดพิมพCเอกสาร แนวทางปฏิบัติสําหรับการเข#าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC เพื่อรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาว"าด#วยการเข#าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC
5.1.5 การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ และพั ฒนาศั ก ยภาพการใหบริ ก ารขอมู ลข= า วสารของกลไกการ
เผยแพร=ขอมูลข=าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับการเขาถึงและใชประโยชน'ขอมูลเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานตามกลยุทธ'และแผนระดับชาติและการอนุวัตอนุสัญญาฯ
5.1.5.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตCกลไกการเผยแพร"ข#อมูลข"าวสารฯ สําหรับการใช#งานผ"าน
หน#าจออุปกรณCสื่อสารเคลื่อนที่ โดยเว็บไซตCที่พัฒนาขึ้นจะต#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
ประเทศไทยที่สามารถแสดงผลบนอุปกรณCสื่อสารเคลื่อนที่ที่ใช#ระบบระบบปฏิบัติการแบบ Mobile iOS และ
Android
๕.1.5.๓ ประสานงานกั บ ผู# ให# บริ การดาวนC โ หลดซอฟแวรC อย" า งป)น ทางการ สํ า หรั บ ระบบ
ปฏิบัติการทั้ง ๒ ระบบ เพื่อให#แอพลิเคชั่นที่พัฒนาแล#วสามารถดาวนCโหลดได#จากผู#ให#บริการดาวนCโหลดซอฟแวรC
เหล"านั้น โดยที่ปรึกษาจะต#องรับผิดชอบค"าใช#จ"ายในการดําเนินการต"างๆ ทั้งหมด
๕.1.5.๔ จัดทําข#อมูลที่จําเป)น เช"น Application’s name, QR code, Keyword,
Operation support เพื่อเชื่อมโยงและเผยแพร"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 จัดหาอุปกรณCการสื่อสารเคลื่อนที่ เช"น Smartphone และ Tablet เพื่อใช#ในการ
ทดสอบการทํางาน Moblie Site และ Mobile Application ในแต"ละระบบปฏิบัติการให#ครบถ#วน
๕.1.5.๘ จัดอบรม...
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๕.1.5.๘ จัดอบรมการพัฒนา Mobile Site และ Mobile Application และอบรมวิธีการและ
เทคนิคการปรับแต"ง แก#ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาในแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นให#กับเจ#าหน#าที่ที่เกี่ยวข#อง จํานวน 2
ครั้งๆ ละ 25 คน
๕.1.5.๙ นําเสนอรูปแบบหรื อกลไกการเชื่ อมโยงข#อมู ลความหลากหลายทางชี วภาพที่ มีอยู" ใน
หน"วยงานที่มีการจัดทําข#อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรองรับการดําเนินงานการใช#ประโยชนCข#อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
5.2 เสริมสรางความตระหนักของภาคส=วนการพัฒนาและภาคประชาชนใหเห็นคุณค=าและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหเกิดความร=วมมือในการอนุรักษ'ความหลากหลายทางชีวภาพ
5.2.1 ออกแบบ ผลิต และเผยแพร"สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบต"างๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
ในความสําคัญและคุณค"าของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหเกิดความร"วมมือในการดําเนินงานดานการ
อนุรักษ ฟ+,นฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืน อย"างนอย ดังนี้
5.2.1.1 ผลิตสารคดีสั้น ความยาว ๑ นาที จํานวน 8 ตอน เผยแพร"ทางสถานีโทรทัศนCที่
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 และอื่นๆ ที่สํานักงานฯ 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 ชนิดพันธุCที่เสี่ยงต"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"มเย็บกี่ไสสันกาว
5.3.2 ชนิดพันธุCต"างถิ่นที่มีลํา ดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 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"มเย็บกี่ไสสันกาว
5.3.3 เอกสาร...
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5.3.3 เอกสารแผนจัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุCที่เสี่ยงต"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"างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง 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 เอกสารแนวทางการนํ า มาตรการจู งใจที่ เ กี่ ย วข# องกั บ การอนุ รั กษC และใช# ป ระโยชนC ความ
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
เพื่อรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาว"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=ายอื่น : ค"าใช#จ"ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
๗. เงื่อนไขการจาง
๗.๑ ระยะเวลาดําเนินงาน
กําหนดเวลาดําเนินงาน จํานวน ๓๐๐ วัน
๗.๒ การเสนอผลงาน
๗.๒.๑ ส=งรายงานขั้นตน (Inception Report) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
โดยรายงานจะต#องแสดงแนวคิด วิธีการ แผนการดําเนินงานโดยละเอียด ซึ่งระบุผู#รับผิดชอบอย"างชัดเจน รวมถึง
การรวบรวมสังเคราะหCข#อมูลที่เกี่ยวข#องกับการศึกษา เกณฑCการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บข#อมูลภาคสนามหรือ
จัดประชุม โดยจัดพิมพCเป)นภาษาไทย จํานวน 10 ชุด
๗.๒.๒ ส=งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ภายใน 210 วัน นับจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาโดยที่รายงานขั้นต#น (Inception Report) ได#รับความเห็นชอบจากผู#ว"าจ#าง (คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ#างที่ปรึกษา) 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
ดําเนิ นงานข#อ 5.1.4.1-5.1.4.3 และผลความก#า วหน#า การดําเนินงานข#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#อมทั้งแผนการเผยแพร"ในช"องทางต" างๆ ต#น ฉบับชุด เอกสารเผยแพร"อย"างง"าย ด# านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความก#าวหน#าในการจัดกิจกรรมสร#างความรู#ฯ
๗.๒.๓ ส=งร=างรายงานฉบับสมบูรณ' (Draft Final Report) ภายใน 270 วัน นับจากวันที่
ลงนามในสัญญาโดยที่รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ได#รับความเห็นชอบจากผู#ว"าจ#าง (คณะกรรมการ
ตรวจรั บ งานจ# า งที่ ป รึ ก ษา) โดยจั ด พิ ม พC เ ป) น ภาษาไทย จํ า นวน 10 ชุ ด โดยรายงานจะต# อ งประกอบด# ว ย
รายละเอีย ดผลการศึ กษาและผลการดํ าเนิ นงานตามขอบเขตการดํา เนิ นงานทั้ งหมดตามข#อ 5.1-5.2 และ
ต#นฉบับพร#อมจัดพิมพCของเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร"ตามขอบเขตการดําเนินงาน ข#อ 5.3 รวมทั้ง ร"าง
เอกสารรายงานสรุปสําหรับผู#บริหาร
๗.๒.๔ ส=ง รายงานฉบับ สมบูร ณ' (Final Report) ภายใน ๓๐0 วัน นับ จากวัน ที่ล งนาม
ในสัญญาโดยที่ร"างรายงานฉบับสมบูรณC (Draft Final Report) ได#รับความเห็นชอบจากผู#ว"าจ#าง (คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ#างที่ปรึกษา) โดยรายงานจะต#องครอบคลุมขอบเขตการดําเนินงานทั้งหมด ประกอบด#วย
(๑) เอกสารรายงานฉบั บ สมบู ร ณC โครงการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ กลไก การจั ด การ
ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพ จัดพิมพCเป)นภาษาไทย
จํานวน 20 เล"ม โดยรายงานจะต#องแสดงถึงผลการดํ าเนิ นงานที่แล#วเสร็จ สมบู รณCต ามแผนการดํ าเนิ นงาน
ที่กําหนดไว#ในรายงานขั้นต#น และเป)นไปตามขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงได#มีการแก#ไขตามข#อคิดเห็นและ
ข#อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับงานจ#างที่ปรึกษา ที่มีต"อร"างรายงานฉบับสมบูรณC แล#วอย"างครบถ#วน
(๒) เอกสารรายงานสรุ ป สํ า หรั บ ผู# บ ริ ห าร และข# อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย จั ด พิ ม พC
เป)นภาษาไทย จํานวน 50 ชุด พร#อมด#วย สรุปบทคัดย"อผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ เพื่อใช#ในการนําเสนอ
ในรายงานประจําป9 โดยมีเนื้อหา พร#อมรูปภาพสี อย"างน#อย ๒ หน#ากระดาษ A4 จํานวน 50 ชุด
(๓) แผ"นบันทึกข#อมูล (CD-ROM) รายงานผลการศึกษาทั้งหมด เอกสารวิชาการทั้งหมด
รวมทั้ง สารคดีสั้น การCตูนแอนิเมชั่น และชุดเอกสารเผยแพร"อย"างง"ายด#านความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน
20 ชุด
(4) เอกสารวิชาการ จํานวน 6 รายการ ได#แก"
- ชนิดพันธุCที่เสี่ยงต"อการสูญพันธุCในประเทศไทย (กลุ"มสัตวCมีกระดูกสันหลัง) จํานวน
200 เล"ม
- ชนิดพันธุCต"างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย จํานวน 200 เล"ม
- แผนจัดการปกปHองคุ#มครองชนิดพันธุCที่เสี่ยงต"อการสูญพันธุC จํานวน 100 เล"ม
- แผนการจัดการชนิดพันธุCต"างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง จํานวน 100 เล"ม
- แนวทางการนํามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข#องกับการอนุรักษCและใช#ประโยชนCความ
หลากหลายทางชีวภาพอย"างยั่งยืนไปใช#ในภาคส"วนต"างๆ จํานวน 100 เล"ม
- แนวทางปฏิบัติสําหรับการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC
เพื่อรองรับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาว"าด#วยการเข#าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ"งป-นผลประโยชนC
จํานวน 100 เล"ม

7.3 การจ"ายเงิน...
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๗.๓ การจ=ายเงิน
๗.๓.๑ งวดที่ ๑ ร# อยละ ๒๐ ของวงเงิ น ค" า จ# า งตามสั ญ ญา เมื่ อ ที่ ป รึ กษาได# ส" ง รายงานขั้ น ต# น
(Inception Report) และคณะกรรมการตรวจงานจ#างที่ปรึกษาได#ให#ความเห็นชอบและรายงานผลต"อสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมแล#ว
๗.๓.๒ งวดที่ ๒ ร#อยละ ๓๐ ของวงเงินค"าจ#างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได#ส"งรายงานฉบับกลาง
(Interim Report) และคณะกรรมการฯ ได#ให#ความเห็นชอบและรายงานผลต"อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมแล#ว
๗.๓.๓ งวดที่ ๓ ร#อยละ ๓๐ ของวงเงินค"าจ#างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได#ส"งร"างรายงานฉบับ
สมบูรณC (Draft Final Report) และคณะกรรมการฯ ได#ให#ความเห็นชอบและรายงานผลต"อสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมแล#ว
๗.๓.๔ งวดที่ ๔ ร#อยละ ๒๐ ของวงเงินค"าจ#างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได#ส"งรายงานฉบับสมบูรณC
(Final Report) และคณะกรรมการฯ ได# ให# ความเห็ น ชอบและรายงานผลต" อสํ า นั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมแล#ว
๘. การจัดทําขอเสนอโครงการ
ที่ปรึกษาจะต#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 ชุ ด และสํ า เนา ๖ ชุ ด ) เสนอต" อประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น การจ# า งโครงการพั ฒ นาเครื่ องมื อ กลไก
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ พญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๘.๑ ขอเสนอทางดานเทคนิค จะต#องมีรายละเอียดครอบคลุม ดังนี้
๑) แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ แผนการดําเนินงาน และข#อเสนอที่จะทําให#บรรลุวัตถุประสงคCและ
เปHาหมายของการดําเนินงาน
๒) บุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยที่ปรึกษาต#องระบุรายชื่อบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด#านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม และด#านอื่นที่จําเป)นที่เกี่ยวข#องกับการศึกษา ที่มีประสบการณCไม"น#อย
กว"า ๕ ป9 พร#อมหน#าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณคน-เดือนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และระยะเวลาการทํางาน
ที่สอดคล#องกับแผนการดําเนินงาน โดยที่ปรึกษาที่เป)นบุคลากรหลักจะต#องลงนามการเข#าร"วมทํางาน รวมทั้งระบุ
จํานวนและรายชื่อบุคลากรสนับสนุนอื่นๆ ที่ร"วมดําเนินงาน
๓) ภาคผนวก ประกอบด#วย
๓.๑) ประวัติและผลงานของบุคลากรหลักในการดําเนินงานซึ่งมีการลงนามกํากับ
๓.๒) สรุปผลงานของบริษัทที่ปรึกษา/หรือสถาบันการศึกษา
๓.๓) ข#อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข#อง
๘.๒ ขอเสนอทางดานการเงิน จะต#องมีรายละเอียดประกอบด#วย
๑) สรุ ป ยอดค" าใช# จ" า ยทั้ งหมดแยกตามหมวดรายการ คื อ งบบุ คลากร (ได# แก" ค" า ตอบแทน
ที่ ป รึ ก ษา/นั กวิ จั ย /ผู# ป ระสานงานหรื อเลขานุ การฯ) งบดํ า เนิ น งาน (ได# แ ก" ค" าใช# จ" า ยในการปฏิ บั ติ งานตาม
แผนการดําเนิ นงาน เช"น ค"าเบี้ ยเลี้ยง ค"าที่ พัก ค"า เดินทาง ค"า สํารวจ/วิเคราะหC ข#อมูล ค"าจัด ซื้อวัสดุ อุปกรณC
ค"าจัดประชุมสัมมนา ค"าออกแบบจัดพิมพCเอกสาร ค"าสําเนาเอกสาร และค"าใช#จ"ายอื่นๆ เช"น ค"าโทรศัพทC โทรสาร
ค"าออกแบบ...
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ค"าออกแบบผลิตสื่อ เป)นต#น) งบลงทุน (ได#แก" ค"าจัดหาครุภัณฑCในการปฏิบัติงาน) งบอื่นๆ (ได#แก" ค"าธรรมเนียม
สถาบันการศึกษา ค"าภาษี)
๒) รายละเอียดค"าใช#จ"าย ซึ่งแจกแจงรายละเอียดจากสรุปค"าใช#จ"ายโดยแสดงจํานวนและอัตรา
ของการคํานวณค"าใช#จ"ายจําแนกตามขอบเขตการดําเนินงานหรือแผนการดําเนินงานอย"างละเอียด
๙. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๙.๑ เป) น ประเภทมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ก ารเรี ย นการสอนในสาขา
ที่เกี่ยวข#องกับโครงการ หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคCดําเนินงานที่เกี่ยวข#องกับโครงการ
9.2 มีความรู#ความเชี่ยวชาญ ประสบการณCและผลงานที่เคยรับจ#างดําเนินงานในสาขาที่เกี่ยวข#อง
หรือสอดคล#องกับโครงการฯ ที่จะจ#าง
9.3 ขึ้ น ทะเบี ย นเป) น ที่ ป รึ ก ษากั บ สํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ กระทรวงการคลั ง ในสาขา
ด#านสิ่งแวดล#อมหรือสาขาที่เกี่ยวข#อง
9.4 ไม"เป)นผู#ทิ้งงานของราชการและได#แจ#งเวียนชื่อแล#ว
9.5 ไม" เ ป) น ผู# ที่อยู" ในฐานะเป) น ผู# ไม" แสดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ" า ย หรื อแสดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ" า ย
ไม"ครบถ#วนในสาระสําคัญ
9.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข#าเป)นคู"สัญญากับหน"วยงานภาครัฐซึ่งได#ดําเนินการจัดซื้อจัดจ#าง
ด#วยระบบอิเล็กทรอนิกสC (E-Government Procurement : e – GP) ต#องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสC
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตCศูนยCข#อมูลจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐ
9.7 คู"สัญญาต#องรับและจ"ายเงินผ"านบัญชีเงินผ"านธนาคาร เว#นแต"การจ"ายเงินแต"ละครั้งซึ่งมีมูลค"า
ไม"เกินสามหมื่นบาท คู"สัญญาอาจจ"ายเป)นเงินสดก็ได#
๑๐. ลิขสิทธิ์ของเจาของงาน
งานที่ดําเนินการแล#วทุกชิ้นงาน รวมทั้งที่ส"งมอบแล#วและที่ยังไม"ส"งมอบให#ถือเป)นลิขสิทธิ์ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (สผ.) ที่ถูกต# องตามกฎหมาย การจะนําบางส"ว นหรื อ
ทั้งหมดของชิ้นงาน ด#วยตนเองหรือมอบให#ผู#อื่นเผยแพร"หรือทําซ้ําไม"สามารถกระทําได# เว#นแต"จะได#รับอนุญาต
อย"างเป)นลายลักษณCอักษรจาก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม เท"านั้น
๑๑. อัตราค=าปรับ
กรณี ที่ ไ ม" ส ามารถปฏิ บั ติ ง านให# แ ล# ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม จะคิดค"าปรับเป)นรายวัน ในอัตราร#อยละ ๐.๑ (ศูนยCจุดหนึ่ง) ของวงเงิน
ค"าจ#างทั้งสัญญา นับถัดจากวันครบกําหนดแล#วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู#ว"าจ#างได#ขยายให#จนถึงวันที่ทํางาน
แล#วเสร็จจริงและส"งมอบผลงานงวดสุดท#ายครบถ#วน
๑๒. เงื่อนไขอื่น ๆ
๑๒.๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ขอสงวนสิ ทธิ์การขยายเวลา
ตรวจสอบเอกสาร การยกเลิกการจ"ายเงินทันที และเรียกเงินคืน หากที่ปรึกษาไม"สามารถดําเนินการได#ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว#ในข#อกําหนดและขอบเขตการว"าจ#างที่ปรึกษาข#อใดข#อหนึ่ง โดยที่ปรึกษาจะไม"ขอเรียกร#อง
สิทธิ รวมทั้งค"าใช#จ"ายใดๆ จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
12.2 เงื่อนไข...
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๑๒.๒ เงื่อนไขซึ่งที่ปรึกษาจะต#องสนับสนุนการปฏิบัติ ได#แก"
๑) ในกรณีที่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ประสานงานหรือ
ขอความร"วมมือให#ที่ปรึกษามาร"วมประชุม สัมมนา หรือชี้แจงข#อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานหรือการศึกษา
ของโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไกการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในโอกาสต"างๆ ภายในระยะเวลาสัญญาจ#าง ที่ปรึกษาจะต#องให#ความร"วมมือโดยไม"คิด
ค"าใช#จ"ายเพิ่มเติม
๒) ในกรณีที่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม จะจัดให#มีกิจกรรม
เพื่อส"งเสริมการมีส"วนร"วมหรือดําเนินการประชาสัมพันธCเผยแพร"ที่เกี่ยวข#องกับการศึกษาของโครงการพัฒนา
เครื่องมือ กลไกการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว"าด#วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ปรึกษาจะต#องให#ความร"วมมือในการจัดหาข#อมูลในประเด็นต"างๆ รวมทั้งให#คําแนะนําเพื่อให#การเผยแพร"
ประชาสัมพันธCเป)นไปอย"างมีประสิทธิผลโดยไม"คิดค"าใช#จ"ายเพิ่มเติม
๓) ในกรณีที่การดําเนินงานตามขอบเขตและแผนการดําเนินงานศึกษาของโครงการฯ ต#องการให#
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่รับผิดชอบการดําเนินงานของโครงการ เข#าร"วมให#ข#อมูลหรือ
ข#อคิดเห็นในกระบวนการหรือขั้นตอนต"างๆ เพื่อให#ความเห็นทางวิชาการซึ่งรวมถึงกรณีการจัดให#มีผู#ทรงคุณวุฒิ
ในการให#ข#อเสนอแนะ เพื่อเชื่อมโยงมุมมองด#านนโยบายและการบริหารกับด#านวิชาการ โดยที่ปรึกษาจะต#อง
รับผิดชอบค"าใช#จ"ายทั้งหมด
๔) ในกรณีที่โครงการฯ มีการจัดหาครุภัณฑCเพื่อดําเนินงานเมื่อโครงการฯ แล#วเสร็จที่ปรึกษา
จะต#องส"งมอบครุภัณฑC อุปกรณCต"างๆ ที่ใช#ในโครงการและเอกสารข#อมูลทุกประเภทที่พัฒนาภายใต#โครงการใน
รูป แบบไฟลC อิเล็ กทรอนิ กสC หรือรู ปแบบอื่น ๆ ให#สํ านั กงานฯ อย"า งเป) นทางการ โดยจะต# องมีการรั บประกั น
คุณภาพเป)นระยะเวลา ๑ ป9 นับจากวันที่ส"งมอบ รวมทั้งที่ปรึกษาต#องจัดให#มีบุคลากรจํานวน 1 คน อยู"ประจําที่
สํานักงานของผู#ว"าจ#างในอัตราจ#างที่สํานักงานฯ กําหนด โดยที่ปรึกษาเป)นผู#รับผิดชอบค"าจ#าง ค"าปฏิบัติงาน
ล"วงเวลา และค"าใช#จ"ายในการปฏิบัติงานภาคสนาม (หากมี) ของเจ#าหน#าที่ดังกล"าว เป)นระยะเวลา 12 เดือน
รวมทั้ง รับผิดชอบค"าใช#จ"ายทั้งหมดของเจ#าหน#าที่สํานักงานฯ ในการออกพื้นที่ภาคสนาม จํานวนไม"น#อยกว"า 3
คน ครั้งละไม"น#อยกว"า 3 วัน หรือตามความเหมาะสม
๕) ระบบ Mobile Site และ Mobile Application ที่พัฒนาและส"งมอบให#สํานักงานนโยบาย
และแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล# อ ม จะต# อ งมี ก ารรั บ ประกั น ให# ส ามารถใช# ง านได# ต" อ เนื่ อ งโดยไม"
หยุดชะงักและไม"ทําให#เกิดการเสียหายต"อราชการ เป)นระยะเวลา 2 ป9
*******************************

