
ขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา (TOR) 
 
๑. ชื่อโครงการ 

โครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ 
และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่
เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

๒. หลักการและเหตุผล 
ฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของประเทศไทยถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก 

ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และต้นทุนทางเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมักมีประเด็น
ขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และนักธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรอย่างไม่ยั่ งยืน จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
บูรณาการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่  

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมบนความยั ่งยืนของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ  
ต้องอาศัยความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว 
ให้เป็นไปในทิศทางที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่กลุ่มหรือผู้ที่ดำเนินการในการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรนั้น ๆ รวมทั้ง 
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนการดำเนินงาน
และผลผลิตจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เพื่อการอนุรักษ์และ  
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู  บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  

พื้นที่นกอพยพ เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์นกอพยพและถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี คือ โครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกอพยพ
และการใช้ประโยชน์ถิ ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย 
(Partnership for the Conservation of Migratory Waterbirds and the Sustainable Use of their Habitats 
in the East Asian - Australasian Flyway หร ือ East Asian - Australasian Flyway Partnership: EAAFP) 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลียและองค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ เส้นทางการบินหลักของนกอพยพทั่วโลก โดยเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย
มีเส้นทางการบินทอดยาวจากสหพันธรัฐรัสเซียและมลรัฐอลาสก้า ของสหรัฐอเมริกา ไปทางใต้ผ่านเอเชียตะวันออก 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ครอบคลุม ๒๒ ประเทศ ซึ่งเป็นที่อยู่ 
ของนกน้ำอพยพกว่า ๕๐ ล้านตัว จาก ๒๕๐ ชนิด ซึ่งมีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามระดับโลก ๓๖ ชนิด และชนิดพันธุ์ 
ที่ใกล้ถูกคุกคาม ๑๙ ชนิด การดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์นกอพยพและ  
แหล่งที่อยู่อาศัยของนกอพยพ เนื่องจากนกอพยพที่มีบทบาทสำคัญต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืช 
ตลอดจนการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมประชากรของแมลง หรือการเป็นผู้ผสมเกสร   
ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำ  
การเกษตรของเกษตรกร นอกจากนี้ ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ ยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ   
 

 
ที่เก้ือกูล... 
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ที่เกื้อกูลสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ให้มนุษย์สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียน
พ้ืนที่เครือข่ายนกอพยพ จำนวน ๓ แห่ง คือ ปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ ปากทะเล – แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
และโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะ
หน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับ  
การอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – 
ออสเตรเลีย และหน่วยงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมี  
ความจำเป็นต้องมีการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์
ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวั ดกระบี่ เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่เครือข่ายนกอพยพแห่งแรกของประเทศไทย และมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์จำนวนมากในพื้นที่ซึ่งต้องเกื้อกูล
และพึ่งพาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ โดยการศึกษา
สถานภาพความพร้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตของชุมชน 
ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพทางการตลาด และกระบวนการ
ผลิตโดยใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ฯ และกลไกทางการตลาด เพื่อต่อยอดหรือส่งเสริม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) หรือหนึ่งตำบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ สู่การเป็นผลิตภัณฑ์/ผลผลิตเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน รวมทั้งแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ 
โดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต การบริการ และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า และเพ่ิมรายได้จากเศรษฐกิจชีวภาพ 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑. เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

  ๓.๒ เพื่อพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่
อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑ เป้าหมาเชิงผลผลิต 
 กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศั ย

ของนกอพยพอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ และข้ันตอน/วิธีการในการดำเนินงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
๔.๒ เป้าหมายเชิงพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔.๒.๑ พ้ืนที่เป้าหมาย: พ้ืนทีเ่ครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
 ๔.๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี 

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน 
 ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 ๕.๑ ศึกษา รวบรวมข้อมูล เครื่องมือ กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งกฎหมาย/กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 

๕.๒ ศึกษา... 
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๕.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูลการศึกษาในพื้นที่ อย่างน้อยประกอบด้วย สถานภาพนกอพยพ ถิ่นที่อยู่อาศัย  
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริการของระบบนิเวศ คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการและภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ๕.๓ จัดการประชุมหรือดำเนินงานให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ได้รับ  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยจัดการประชุมหรือดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 

๕.๔ วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ และยกร่างกลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ 
นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในพื้นที่  และขั้นตอน/วิธีการในการดำเนินงาน 
อย่างน้อย ๒ เรื่อง ประกอบด้วย ร่างกฎระเบียบ/ข้อบังคับในพื้นที่ และผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีศักยภาพในการส่งเสริมทางการค้า โดยอย่างน้อยต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

 ๑) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที ่

 ๒) ข้อมูลความเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตของนกอพยพ  

 ๓) ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ เช่น ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กรที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพ้ืนที ่เป็นต้น  

 ๔) กฎระเบียบที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  
 ๕) การดำเนินงานของเครือข่ายอนุรักษ์ในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มอนุรักษ์อพยพ และเครือข่าย ทสม. เป็นต้น 
๕.๕ จัดการประชุมกลุ่มย่อย หรือกิจกรรม หรือดำเนินงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างกลไก 

ทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ ่นที ่อยู ่อาศัยของนกอพยพ  
อย่างยั่งยืนในพื้นที่ อย่างน้อย ๓ ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 

๕.๖ จัดกิจกรรมหรือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของนกอพยพ อย่างน้อย  
๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

๕.๗ จัดการประชุมหรือดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ผลการศึกษาโครงการ โดยจัดการประชุมหรือดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 

๕.๘ ออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารกลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพ 
และใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่  
(ภาษาไทย) จำนวน ๒๐๐ ฉบับ 

๖. วงเงินงบประมาณ/แหล่งเงิน 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 
 งบรายจ่ายอ่ืน : ค่าใช้จ่ายในการจัดการพ้ืนที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนา
กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ
อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
 

๗. เงื่อนไข... 
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๗. เงื่อนไขการจ้าง 
๗.๑ ระยะเวลาดำเนินงาน  

กำหนดเวลาดำเนินงาน จำนวน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา  
    ๗.๒ การเสนอผลงาน 
   ๗.๒.๑ ส่งรายงานขั้นต้น  ( Inception Report) ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที ่ลงนาม 
ในสัญญา โดยรายงานขั้นต้น (Inception Report) จะต้องแสดงแนวคิด วิธีการ แผนการดำเนินงานโดยละเอียด 
ซึ่งระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย 
จำนวน ๖ เล่ม ซึ่งในรายงานขั้นต้นอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน
ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ 

๗.๒.๒ ส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา โดยที่รายงานขั้นต้น (Inception Report) ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้างที ่ปรึกษา) โดยรายงานเป็นการแสดงผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าของผลผลิต ของแผนการดำเนินงาน  
ที่กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาขั้นต้น โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๖ เล่ม ซึ่งในรายงานความก้าวหน้า 
อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๔ 

๗.๒.๓ ส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม 
ในสัญญา โดยที่รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างที่ปรึกษา) โดยรายงานเป็นการแสดงผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าของผลผลิต ของแผนการดำเนินงาน  
ที่กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาขั้นต้น โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๖ เล่ม ซึ่งในรายงานฉบับกลาง 
อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๕ 

๗.๒.๔ ส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา โดยที่รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างที ่ปรึกษา) โดยรายงานจะต้องแสดงถึงผลการดำเนินงานที ่ก้าวหน้าของผลผลิต ของแผน 
การดำเนินงานที่กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาขั้นต้น โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๖ เล่ม ซึ่งในรายงาน
ฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๗ 
พร้อมทั้งตัวอย่างการออกแบบเอกสาร ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕.๘ 
   ๗.๒.๕ ส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา โดยที่รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
(คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา) โดยรายงานจะต้องครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด ประกอบด้วย 
    (๑) เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑๐ เล่ม โดยรายงาน
จะต้องแสดงถึงผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาขั้นต้น 
และเป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานตามข้อ ๕ ทั้งหมด รวมถึงได้แก้ไขตามข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาที่มีต่อรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง แล้วอย่างครบถ้วน  

(๒) เอกสารรายงานสรุปสำหรับผู ้บริหาร จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑๐ เล่ม  
พร้อมด้วยสรุปบทคัดย่อผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ เพื่อใช้ในการนำเสนอในรายงานประจำปี โดยมีเนื้อหา 
พร้อมรูปภาพสี 

 
 

(๓)  เอกสาร... 
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(๓)  เอกสารกลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและ  

ใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่  
(ภาษาไทย) จำนวน ๒๐๐ ฉบับ ขนาด A5 ปกใช้กระดาษอาร์ต ๒๐๐ แกรม เนื้อในเป็นกระดาษถนอมสายตา อย่างน้อย 
๘๐ แกรม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า (พิมพ์ ๔ สี อย่างน้อย ๘ หน้า)  

(๔) ฮาร์ดดิสก์พกพา (External Harddisk) ความจุ อย่างน้อย ๑ TB จำนวน ๒ เครื่อง
บรรจุข้อมูลรายงานผลการศึกษา ข้อมูลเอกสารและภาพประกอบ ตามข้อ (๑) – (๓) รวมทั้งไฟล์ภาพการดำเนินงาน
โครงการ ภาพพ้ืนที่ดำเนินงาน และภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่  

๗.๓ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 ในกรณีที ่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า)  

ของค่าจ้างตามสัญญา โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗.๔ การจ่ายเงิน 
๗.๔.๑ งวดที่ ๑ ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื ่อที ่ปรึกษาได้ส่งรายงานขั ้นต้น 

(Inception Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผล 
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
 ๗.๔.๒ งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้า 
(Progress Report) และคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

๗.๔.๓ งวดที่ ๓ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) และคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

๗.๔.๔ งวดที่ ๔ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสุดท้าย 
ฉบับร่าง (Draft Final Report) และคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อสำนักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
 ๗.๔.๕ งวดที่ ๕ ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) และคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

๘.  การจัดทำข้อเสนอ 
  ที่ปรึกษาจะต้องทำข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทย โดยจัดทำแยกเป็น ๓ ซอง คือ ๑) ข้อเสนอด้านเทคนิค 
๒) ข้อเสนอทางด้านราคา และ ๓) ประวัติและผลงานของที่ปรึกษา โดยปิดผนึกและระบุประเภทข้อเสนอ จำนวน
อย่างละ ๕ ชุด (โดยเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๔ ชุด) เสนอต่อ 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา  
โครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ 

และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่
เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

 
 

สำนักงาน... 
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 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เลขที่ ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
 ๘.๑  ข้อเสนอด้านเทคนิค จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ 

๑) แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ แผนการดำเนินงาน และข้อเสนอที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการดำเนินงาน 

๒) บุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยระบุรายชื่อบุคลากรที่ เกี ่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าโครงการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา ด้านนก ด้านการตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการมีส่วนร่วม ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณคน - เดือนที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงานที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน โดยที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรหลักจะต้อง
ลงนามการเข้าร่วมทำงาน รวมทั้งระบุจำนวนและรายชื่อบุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ ที่ร่วมดำเนินงาน 

๓) ภาคผนวก ประกอบด้วย 
             ๓.๑ ข้อเสนอทางด้านการเงิน ได้แก่ เอกสารหลักฐานข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะ  
ทางการเงินของที่ปรึกษา เช่น งบการเงิน และเอกสารรับรองด้านสินเชื่อ 
             ๓.๒ ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

๘.๒  ข้อเสนอทางด้านราคา จะต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย 
๑) สรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแยกตามหมวดรายการ คือ งบบุคลากร (เช่น ค่าตอบแทน ผู้จัดการ

โครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยวิจัยหรือเลขานุการฯ) งบดำเนินงาน (เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผน  
การดำเนินงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ค่าออกแบบและจัดพิมพ์เอกสาร ค่าสำเนาเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น) 
และงบอื่น ๆ (หากมี) เช่น งบลงทุน (ค่าจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน) ค่าธรรมเนียมสถาบันการศึกษา ค่าภาษี 
เป็นต้น 

๒) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งแจกแจงรายละเอียดจากสรุปค่าใช้จ่าย โดยแสดงจำนวนและอัตรา  
ของการคำนวณค่าใช้จ่ายจำแนกตามขอบเขตการดำเนินงาน หรือแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด 
 ๘.๓  ประวัติและผลงานของท่ีปรึกษา จะต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย 
   ๑) ประวัติและผลงานของที่ปรึกษาซึ่งมีการลงนามกำกับ 
   ๒) ประวัติและผลงานของบุคลากรหลักในการดำเนินงานซึ่งมีการลงนามกำกับ 

๙.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 ๙.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๙.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๙.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๙.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั ่วคราว  
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๙.๕ เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง 
 ๙.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู ้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 

๙.๗ มีคุณสมบัติ.. 
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 ๙.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๙.๘ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว 
 ๙.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก 
ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้  
 ๙.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของที่ปรึกษา
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๙.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนด 
 ๙.๑๒ ที่ปรึกษาท่ียื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของที่ปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง  
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้ 
  (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่  ในกรณีที่กิจการร่วมค้า 
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอราคา กิจการร่วมค้านั้น
สามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
  ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 ๙.๑๓ ผู ้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๙.๑๔ เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา และมีผลงานประสบการณ์ที่เกี ่ยวข้องหรือ
สอดคล้องกับโครงการที่จะจัดจ้าง เป็นสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ส่วนราชการทางวิชาการและการวิจัย หรือ
มีการเรียนการสอนและการฝึกอบรม หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 ๙.๑๕ ที่ปรึกษาต้องเสนอรายชื่อคณะผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ  
เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ ด้านนิเวศวิทยา ด้านนก ด้านการตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย 
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านเศรษฐกิจและสังคม และอ่ืน ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือเคยรับจ้างดำเนินงาน
ในสาขาที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับโครงการที่จะจ้าง 

๑๐. เกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษา 
คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา จะเป็นผู้คัดเลือกที่ปรึกษา โดยจะพิจารณาข้อเสนอที่ปรึกษา  

ที่มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และจะพิจารณาโดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ ดังนี้ 

๑๐.๑ ข้อเสนอด้านราคา (ด้านราคา) ๑๐๐ คะแนน (คิดเป็นร้อยละ ๓๐) 
 

๑๐.๒ ข้อเสนอ... 
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๑๐.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิค (ด้านคุณภาพ) ๑๐๐ คะแนน (คิดเป็นร้อยละ ๗๐) ประกอบด้วย 

 ๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา    ๒๓ คะแนน 
  ๑.๑) ผลงานและประสบการณ์โดยตรงในงานลักษณะเดียวกับโครงการ  (๑๕) 
  ๑.๒) ผลงานและประสบการณ์คล้ายกับงานของโครงการหรือสามารถนำมาประยุกต์กับ 
         การดำเนินโครงการได้  (๘) 
 ๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน     ๔๕ คะแนน 
  ๒.๑) ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ  (๒๐)    
  ๒.๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๒๐) 
  ๒.๓) ข้อเสนอเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ (๕) 
 ๓) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน     ๓๐ คะแนน 
  ๓.๑) จำนวนบุคลากรหลักและบุคลากรเสริม (๑๐) 
  ๓.๒) คุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากรหลัก (๒๐) 
 ๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   ๒ คะแนน 

๑๐.๓ เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ 
 กำหนดให้ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิค (ด้านคุณภาพ)  
ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน และการคัดเลือกผู้ชนะจะพิจารณาจากที่ปรึกษาที่ได้คะแนนรวมด้านเทคนิค (ด้านคุณภาพ) 
และด้านราคามากท่ีสุดเป็นผู้ชนะ 

๑๑.  ลิขสิทธิ์ของเจ้าของงาน 
 งานที่ดำเนินการแล้วทุกชิ้นงาน รวมทั้งที่ส่งมอบแล้วและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การจะนำบางส่วนหรือทั้งหมด
ของชิ้นงาน ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นนำไปใช้ เผยแพร่หรือทำซ้ำไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เท่านั้น 

๑๒. อัตราค่าปรับ 
 กรณีที ่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ่กำหนด สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงิน
ค่าจ้างทั้งสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน  
แล้วเสร็จจริงและส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายครบถ้วน 

๑๓. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
๑๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว สำนักงานนโยบายฯ 
สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

๑๓.๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลา 
ตรวจสอบเอกสาร การยกเลิกการจ่ายเงินทันที และเรียกเงินคืน หากที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตการว่าจ้างที่ปรึกษาข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่ปรึกษาจะไม่ขอเรียกร้องสิทธิ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายใดๆ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๓.๓ เงื่อนไข... 



-๙- 
 

 ๑๓.๓ เงื่อนไขซึ่งที่ปรึกษาจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่ 
 ๑) ในกรณีที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานหรือ  
ขอความร่วมมือให้ที่ปรึกษามาร่วมประชุม สัมมนา หรือชี้แจงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานหรือการศึกษา  
ของโครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และ
มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่าย
นกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในโอกาสต่างๆ ภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 ๒) ในกรณีที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดให้มีกิจกรรม  
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของโครงการจัดการพ้ืนที่
ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์
นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลในประเด็นต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 ๓) ในกรณีที่การดำเนินงานตามขอบเขตและแผนการดำเนินงานศึกษาของโครงการฯ ต้องการให้
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/บุคลากรของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบการดำเนินงานของโครงการ เข้าร่วมให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นในกระบวนการหรือ
ขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ความเห็นทางวิชาการซึ่งรวมถึงกรณีการจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเชื่อมโยง
มุมมองด้านนโยบายและการบริหารกับด้านวิชาการ โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 ๔) ในกรณีที่โครงการฯ มีการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือดำเนินงานเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จที่ปรึกษาจะต้อง
ส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการและเอกสารข้อมูลทุกประเภทที่พัฒนาภายใต้โครงการในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ให้สำนักงานฯ อย่างเป็นทางการ โดยจะต้องมีการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 
๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ รวมทั้งที่ปรึกษาต้องจัดให้มีบุคลากรจำนวน ๑ คน อยู่ประจำที่สำนักงานของผู้ว่าจ้าง 
ในอัตราจ้างที่สำนักงานฯ กำหนด โดยที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้าง ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา และค่าใช้จ่าย  
ในการปฏิบัติงานภาคสนาม (หากมี) ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๙ เดือน หรือจนกว่าสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบต่อรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ รวมทั้ง รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ตามความเหมาะสม 

 ๕) ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างถึงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ ์หรือ
สิทธิบัตรเกี่ยวกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (hardware) และหรือซอฟท์แวร์ (software) ในโครงการฯ ที่ปรึกษาต้อง
ดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวถึง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ ชำระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
    ๖) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะให้การสนับสนุนแก่ที่ปรึกษา 
อาทิ การสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอยู่และสามารถ 
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาตามโครงการฯ การออกหนังสือเชิญหรือการร่วมประสานงานเป็นทางการกับส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดประชุม โดยที่ปรึกษาจะต้องมีหนังสือร้องขอเป็น  
ลายลักษณ์อักษร และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญาจ้าง 
 
 

๑๓.๔ ในกรณี... 
 



-๑๐- 
 
 ๑๓.๔ ในกรณีที่มีความจำเป็น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจให้มี
การจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ปรึกษาที่เป็นคู ่สัญญาจะต้องนำหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์  
ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และสำนักงานนโยบายฯ จะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าว 
ให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อสำนักงานนโยบายฯ ได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวด
ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีการจ้างหน่วยงานของรัฐไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนากลไก
ทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน 
ในพ้ืนที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

  จ้างที่ปรึกษา    ดำเนินการเอง 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  : จ้างที่ปรึกษา 

ตารางท่ี ๑  สรุปค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายการงบประมาณ 
หมวดรายการงบประมาณ ปริมาณ วงเงิน (บาท) 

๑. งบบุคลากร        
   ๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 
   ๑.๒ ผู้วิจัย/ผูช้่วยนักวิจัย 
 
๒. งบดำเนินงาน     
   ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการศึกษารวบรวมข้อมูล 
   ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
ผลการศึกษาโครงการ 
   ๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่มย่อย/กิจกรรมใน
พ้ืนที่นำร่อง 
   ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ๒.๕ ค่าใช้จ่ายสำนักงานฯ 

 
๗ สาขา/๘ คน 

๑ คน 
 
 

เหมาจ่าย 
๕๐ คน/๒ ครั้ง 

 
 

๓๐ คน/๓ ครั้ง 
 

๑๐๐ คน/๑ ครั้ง 
 

 

 
๘๒๕,๐๐๐ 
๒๗๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒๕๓,๖๐๐ 

 
 

๓๓๓,๐๐๐ 
 

๒๕๖,๓๐๐ 
๕๒,๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๒ ค่าใช้จ่ายจำแนกรายกิจกรรมและหมวดรายการงบประมาณ (ตามขอบเขตการดำเนินงาน) 
กิจกรรม/หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) หมายเหตุ  

(คำชี้แจงรายละเอียด) 
๑. งบบุคลากร    
   ๑.๑ ผู้จดัการโครงการ 
   ๑.๒ ผู้เช่ียวชาญด้านนิเวศวิทยา 
   ๑.๓ ผู้เช่ียวชาญด้านนก 
   ๑.๔ ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาด 
   ๑.๕ ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร ์
   ๑.๖ ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
   ๑.๗ ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ๑.๘ ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วม 
   ๑.๙ ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปรญิญาโท 
 

๑ คน/๑.๕ เดือน 
๑ คน/๑.๕ เดือน 
๑ คน/๑.๕ เดือน 
๑ คน/๓ เดือน 
๑ คน/๓ เดือน 
๑ คน/๓ เดือน 

๑ คน/๑.๕ เดือน 
๑ คน/๑.๕ เดือน 
๑ คน/๙ เดือน 

 

๗๕,๐๐๐ 
๗๕,๐๐๐ 
๗๕,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 
๗๕,๐๐๐ 
๗๕,๐๐๐ 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน 

 
๒. งบดำเนินงาน    
   ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการศึกษารวบรวมข้อมูล 
 
   ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน และประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผล
การศึกษาโครงการ (๕๐ คน/๒ ครั้ง) 
     ๑) ค่าอาหารกลางวัน 
     ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
     ๓) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม 
     ๔) ค่าเอกสารการประชุม 
     ๕) ค่าโดยสารเครื่องบินเจ้าหน้าท่ี 
     ๖) ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเจ้าหน้าท่ี 
     ๗) ค่าแท็กซี่เจ้าหน้าที่ 
     ๘) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 
 
   ๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุม่ย่อย/กิจกรรมในพ้ืนท่ี
นำร่อง (๓๐ คน/๓ ครั้ง) 
     ๑) ค่าอาหารกลางวัน 
     ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
     ๓) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม 
     ๔) ค่าเอกสารการประชุม 
     ๕) ค่าโดยสารเครื่องบินเจ้าหน้าท่ี 
     ๖) ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเจ้าหน้าท่ี 
     ๗) ค่าแท็กซี่เจ้าหน้าที่ 
     ๘) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 
 
   ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(๑๐๐ คน) 
     ๑) ค่าเช่าสถานท่ี 
     ๒) ค่าจัดนิทรรศการ 
     ๓) ค่าตอบแทนวิทยากร  
     ๔) ค่าโดยสารเครื่องบินวิทยากรต่างจังหวัด 
     ๕) ค่าเดินทางวิทยากรในพ้ืนท่ี 

เหมาจ่าย 
 
 
 
 

๕๐ คน/๒ ครั้ง 
๕๐ คน/๒ มื้อ/๒ ครั้ง 

๕๐ คน/๒ เที่ยว/๒ ครั้ง 
๕๐ ฉบับ/๒ ครั้ง 

๙ คน/๒ เที่ยว/๒ ครั้ง 
๒ คัน/๒ วัน/๒ ครั้ง 

๙ คน/๒ เที่ยว/๒ ครั้ง 
๙ คน/๒ คืน/๒ ครั้ง 

 
 
 

๓๐ คน/๓ ครั้ง 
๓๐ คน/๒ มื้อ/๓ ครั้ง 

๓๐ คน/๒ เที่ยว/๓ ครั้ง 
๓๐ ฉบับ/๓ ครั้ง 

๙ คน/๒ เที่ยว/๓ ครั้ง 
๒ คัน/๓ วัน/ ๓ ครั้ง 
๙ คน/๒ เที่ยว/๓ ครั้ง 
๙ คน/๒ คืน/๓ ครั้ง 

 
 
 

เหมาจ่าย 
เหมาจ่าย 

๕ คน/๒ ช่ัวโมง 
๒ คน/๒ เที่ยว 
๓ คน/๒ เที่ยว 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๙๐,๐๐๐ 
๒๒,๔๐๐ 
๗,๒๐๐ 

๒๗,๐๐๐ 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๓๖,๐๐๐ 
๖,๓๐๐ 

๑๓๕,๐๐๐ 
๕๐,๔๐๐ 
๑๐,๘๐๐ 
๔๐,๕๐๐ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐๐ บาท 
๕๐ บาท 

๒๐๐ บาท 
๗๐ บาท 

๒,๕๐๐ บาท 
๒,๘๐๐ บาท 

๒๐๐ บาท 
๗๕๐ บาท 

 
 
 

๕๐๐ บาท 
๕๐ บาท 

๒๐๐ บาท 
๗๐ บาท 

๒,๕๐๐ บาท 
๒,๘๐๐ บาท 

๒๐๐ บาท 
๗๕๐ บาท 

 
 
 
 
 

๑,๒๐๐ บาท 
๒,๕๐๐ บาท 

๒๐๐ บาท 



กิจกรรม/หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) หมายเหตุ  
(คำชี้แจงรายละเอียด) 

     ๖) ค่าแท็กซี่วิทยากรต่างจังหวัด 
     ๗) ค่าที่พักวิทยากรต่างจังหวัด 
     ๘) ค่าอาหารกลางวัน 
     ๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
     ๑๐) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม 
     ๑๑) ค่าเอกสารกจิกรรม 
     ๑๒) ค่าโดยสารเครื่องบินเจ้าหน้าท่ี 
     ๑๓) ค่าแท็กซี่เจ้าหน้าที ่
     ๑๔) ค่าที่พักเจ้าหน้าที ่
     ๑๕) ค่าเช่ารถตู้พร้อมนำ้มันเจา้หน้าท่ีและวิทยากร 
 
   ๒.๕ ค่าใช้จ่ายสำนักงานฯ 
     ๑) ค่าจัดทำรายงานข้ันต้น 
     ๒) ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า 
     ๓) ค่าจัดทำรายงานฉบับกลาง 
     ๔) ค่าจัดทำรายงานฉบับร่างสมบูรณ ์
     ๕) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบรูณ ์
     ๖) ค่าจัดทำรายงานสรุปผู้บรหิาร 
     ๗) ค่าออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจฯ  
     ๘) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
 

๒ คน/๒ เที่ยว 
๒ คน/๒ คืน 
๑๐๐ คน 

๑๐๐ คน/๒ มื้อ 
๑๐๐ คน/๒ เที่ยว 

๑๐๐ คน 
๙ คน/๒ เที่ยว 
๙ คน/๒ เที่ยว 
๙ คน/๒ คืน 
๓ คัน/๓ วัน 

 
 

๖ ฉบับ 
๖ ฉบับ 
๖ ฉบับ 
๖ ฉบับ 

๑๐ ฉบับ 
๒๐ ฉบับ 

๒๐๐ ฉบับ 
 

เหมาจ่าย 

๘๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๔๕,๐๐๐ 
๓,๖๐๐ 

๑๓,๕๐๐ 
๒๕,๒๐๐ 

 
 

๑,๘๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒,๑๐๐ 

๒๐๐ บาท 
๗๕๐ บาท 
๕๐๐ บาท 

๕๐ บาท 
๒๐๐ บาท 

๗๐ บาท 
๒,๕๐๐ บาท 

๒๐๐ บาท 
๗๕๐ บาท 

๒,๘๐๐ บาท 
 
 

๓๐๐ บาท 
๔๐๐ บาท 
๔๐๐ บาท 
๔๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 
๑๕๐ บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


