
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางที่ปรึกษา 

 

๑. ช่ือโครงการ  โครงการประเมินปจจัยท่ีเก่ียวของกับศักยภาพในการกักเก็บคารบอนในภาคเกษตรกรรม 

หนวยงานเจาของโครงการ   กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๔,๑๒๐,๐๐๐ บาท (ส่ีลานหน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถวน) 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)   ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

    เปนเงิน  ๔,๑๒๐,๐๐๐ บาท  

๔. คาตอบแทนบุคลากร 1,550,000 บาท  

 ๔.๑ ประเภทท่ีปรึกษา กลุมวิชาชีพเฉพาะ (ดานการประเมินการกักเก็บคารบอน ดานการจัดทําบัญชีกาซ

เรือนกระจกภาคเกษตร ดานพืชสวน และดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับงานและการศึกษา) 

 ๔.๒ คุณสมบัติท่ีปรึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป  

 ๔.๓ จํานวนท่ีปรึกษา (หลัก) ๔ คน (สนับสนุน) ๕ คน  

๕. คาใชจายอ่ืนๆ ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๑ คาจางเหมาวางแผนการดําเนินโครงการฯ ๖๐,๐๐๐ บาท 

     ๕.๒ คาจางเหมาคัดเลือกชนิดของพืชเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท 

    ๕.๓ คาจางเหมาศึกษาและรวบรวมสถานการณของขอมูลปริมาณคารบอนในแหลงสะสมคารบอน รวมถึง

สมการท่ีเก่ียวของของพืชแตละชนิด ๘๐,๐๐๐ บาท 

    ๕.๔ คาจางเหมากําหนดชนิดและปจจัยท่ีจะดําเนินการศึกษาในพืชแตละชนิด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๕.๕ คาจางเหมาลงพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการจัดเก็บขอมูลของแหลงสะสมคารบอนหลักในพืชเศรษฐกิจ 
๑๒๐,๐๐๐ บาท 

     ๕.๖ คาเดินทางลงพ้ืนท่ีตางจังหวัด เพ่ือจัดเก็บขอมูล ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท 

    ๕.๗ คาจางเหมาวิเคราะหหาปริมาณคารบอนสะสมในพืช และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๕.๘ คาจางเหมาประเมินปริมาณการปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกจากพ้ืนท่ีปลูกพืชเกษตร              
๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๙ คาจางเหมาจัดทําคูมือการพัฒนาวิธีการตรวจวัดและจัดเก็บขอมูลตัวแปรท่ีใชในการประเมินศักยภาพ

การกักเก็บคารบอนในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย และจัดการฝกอบรมวิธีการประเมินตัวแปรท่ีใช

ประกอบการประเมินศักยภาพในการกักเก็บคารบอนของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

    ๕.๑๐ คาจัดประชุม/ฝกอบรม ๑๑๗,๐๐๐ บาท 

 ๕.๑๑ คาจัดพิมพเอกสาร ๓๒,๐๐๐ บาท 

 ๕.๑๒ คาใชจายสํานักงานฯ ๒๕,๐๐๐ บาท 

๖. รายช่ือผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR) 

 ๖.๑ นายศิวัช แกวเจริญ   ตําแหนง นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

 ๖.๒ นายสุพัฒน เพ็งพันธ              ตําแหนง นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ 

 ๖.๓ นางสาวกาญจนพณิช ตันสกุล ตําแหนง นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ 



๗. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

     - หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 

     - คูมือการจางท่ีปรึกษา ศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง    

 

กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณ

เปาหมาย 

วงเงิน (บาท) 

๑. งบบุคลากร   ๑,๕๕๐,๐๐๐  

๑.๑ คาตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก ๔ คน ๑,๑๓๐,๐๐๐ 

     - ผูจัดการโครงการ (๔๐,๐๐๐ บาท/คน จํานวน ๑ คน ๗ เดือน) ๑ คน ๒๘๐,๐๐๐ 

     - ผูเช่ียวชาญดานการประเมินการกักเก็บคารบอน (๕๐,๐๐๐ บาท/คน 

จํานวน ๗ เดือน) 

- ผูเช่ียวชาญดานการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกภาคเกษตร (๕๐,๐๐๐ 

บาท/คน จํานวน ๑ คน ๖ เดือน) 

- ผูเช่ียวชาญดานพืชสวน (๕๐,๐๐๐ บาท/คน จํานวน ๑ คน ๔ เดือน)  

๑ คน 

 

๑ คน 

 

๑ คน 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑.๒ เจาหนาท่ีโครงการ (๒๐,๐๐๐ บาท/คน จํานวน ๒ คน ๖ เดือน) ๒ คน ๒๔๐,๐๐๐ 

๑.๓ เจาหนาท่ีโครงการ (๒๐,๐๐๐ บาท/คน จํานวน ๓ คน ๓ เดือน) ๓ คน ๑๘๐,๐๐๐ 

๒. งบคาใชจายอื่นๆ   ๒,๕๗๐,๐๐๐ 

๒.๑ คาจางเหมาวางแผนการดําเนินโครงการ วิธีการศึกษาศักยภาพของแหลง

สะสมคารบอนของพืชในการกักเก็บคารบอน โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของ

ประเทศไทย รวมถึงนําเสนอวิธีการจัดเก็บขอมูลและประเมินปริมาณมวล

ชีวภาพจากแหลงสะสมคารบอนในพืช ไดแก (1) มวลชีวภาพเหนือดิน (2) 

มวลชีวภาพใตดิน (3) ไมตาย (4) ซากพืช (5) อินทรียวัตถุในดิน และ (6) 

ผลิตภณัฑไม รวมถึงสมการคํานวณปริมาณมวลชีวภาพท่ีเหมาะสม กําหนด

กิจกรรมอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ บุคลากรหลักและสนับสนุน สถานท่ี และระยะเวลา

ในการดําเนินโครงการ ใหครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีกําหนดในขอกําหนด

โครงการ 

เหมาจาย ๖๐,๐๐๐ 

๒.๒ คาจางเหมาคัดเลือกชนิดของพืชเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการศึกษา 
โดยดําเนินการจัดประชุมหารือรวมกับผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑโดยคัดเลือกจากพืชเศรษฐกิจท่ีเปนไมผลและไมยืนตนท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกในประเทศ
มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ อยางนอย 7 อันดับแรกของประเทศ และการคัดเลือก
พ้ืนท่ีในการดําเนินการศึกษาตองเปนตัวแทนท่ีเหมาะสมของพืชแตละชนิด โดย
คัดเลือกจากขอมูลแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินท่ี สผ. พัฒนาข้ึน 

เหมาจาย ๖๐,๐๐๐ 

๒.๓ คาจางเหมาศึกษาและรวบรวมสถานการณของขอมูลปริมาณคารบอนใน
แหลงสะสมคารบอน รวมถึงสมการท่ีเก่ียวของของพืชแตละชนิดท่ีไดรับการ
คัดเลือกตามขอ 2 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ และวิเคราะห
ชองวางของขอมูล (Gap Analysis) สําหรับการรายงานบัญชีกาซเรือนกระจกให
ครบถวนตามคูมือ 2006 IPCC Guidelines 

เหมาจาย ๘๐,๐๐๐ 

๒.๔ คาจัดประชุมหารือรวมกับผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑคัดเลือกชนิดของพืชเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการศึกษา 
จํานวน ๓๐ คน 

๑ ครั้ง 
 

๒๔,๕๐๐ 



กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณ

เปาหมาย 

วงเงิน (บาท) 

๒.๕ คาจางเหมากําหนดชนิดและปจจัยท่ีจะดําเนินการศึกษาในพืชแตละชนิด 
พรอมท้ังจัดประชุมหารือกับผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกัน
กําหนดตัวแปร ศักยภาพของพ้ืนท่ี ฤดูกาล ขนาดและอายุของตนไมท่ีเหมาะสม 
รวมถึงปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีเปนตัวแทนท่ีเหมาะสม สําหรับใชในการประเมิน
ศักยภาพการกักเก็บคารบอนของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย 

เหมาจาย ๑๐๐,๐๐๐ 

๒.๖ คาจัดประชุมหารือกับผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกัน
กําหนดตัวแปร ศักยภาพของพ้ืนท่ี ฤดูกาล ขนาดของตนไมท่ีเหมาะสม และ
ปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีเปนตัวแทนท่ีเหมาะสม สําหรับใชในการประเมินศักยภาพ
การกักเก็บคารบอนของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย จํานวน ๓๐ คน 

เหมาจาย ๒๔,๕๐๐ 

๒.๗ คาจางเหมาลงพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการจัดเก็บขอมูลของแหลงสะสมคารบอน
หลักในพืชเศรษฐกิจ 

เหมาจาย ๑๒๐,๐๐๐ 

๒.๘ คาเดินทางลงพ้ืนท่ีตางจังหวัด เพ่ือจัดเก็บขอมูล จํานวน ๖ คน ๓๕ ครั้ง       1 ,176,000 

๒.๙ คาจางเหมาวิเคราะหหาปริมาณคารบอนสะสมในพืช และปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินดวยวิธีการวิเคราะหท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล พรอมท้ัง
แสดงผลและวิเคราะหคาความสัมพันธทางสถิติ 

เหมาจาย          ๕๐๐,๐๐๐ 

๒.๑๐ คาจางเหมาประเมินปริมาณการปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจก
จากพ้ืนท่ีปลูกพืชเกษตร โดยแยกแตละชนิด ในชวงป พ.ศ. 2543 จนถึงป พ.ศ. 
2560 ในลักษณะปเวนป โดยใชขอมูลผลการวิเคราะหปริมาณคารบอนสะสมใน
พืช และปริมาณอินทรียวัตถุในดินท่ีไดมาประเมินรวมกับพ้ืนท่ีปลูกพืชเกษตร
จากฐานขอมูลภูมิสารสนเทศการจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ี สผ. 
พัฒนาข้ึน 

เหมาจาย          ๑๕๐,๐๐๐ 

๒.๑๑ คาจางเหมาจัดทําคูมือการพัฒนาวิธีการตรวจวัดและจัดเก็บขอมูลตัว
แปรท่ีใชในการประเมินศักยภาพการกักเก็บคารบอนในพืชเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศไทย และจัดการฝกอบรมวิธีการประเมินตัวแปรท่ีใชประกอบการ
ประเมินศักยภาพในการกักเก็บคารบอนของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย 
ใหแกเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานดานการจัดทําบัญชีกาซ
เรือนกระจกและมาตรการลดกาซเรือนกระจก ภาคเกษตร อยางนอย 20 คน 
ระยะเวลาไมนอยกวาครึ่งวัน จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง 

เหมาจาย          150,000 
 

2 .12 คาจัดฝกอบรมวิธีการประเมินศักยภาพในการเก็บกักคารบอนของพืช
เศรษฐกิจในประเทศไทยใหแกเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน
ดานการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกและมาตรการลดกาซเรือนกระจก ภาค
เกษตร จํานวน ๒๐ คน  

๑ ครั้ง           23,000 

2.13 คาจัดประชุมเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาพรอมผลการประเมินกาซ
เรือนกระจกจากพ้ืนท่ีเกษตรใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน
ดานการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกและมาตรการลดกาซเรือนกระจก 
ภาคเกษตร จํานวน ๖๐ คน 

๑ ครั้ง            45,000 
 

๒.๑๔ คาจัดพิมพเอกสารและส่ือความรู เหมาจาย ๓๒,๐๐๐ 

      (๑) รายงานข้ันตน จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ ๒๐๐ บาท  ๑๐ เลม ๒,๐๐๐ 

      (๒) รายงานฉบับกลาง จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ ๓๐๐ บาท  ๑๐ เลม ๓,๐๐๐ 

      (๓) รายงานฉบับสุดทาย ฉบับราง จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ ๓๐๐ บาท ๑๐ เลม ๓,๐๐๐ 

      (๔) รายงานฉบับสุดทาย ฉบับสมบูรณ จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ ๔๐๐ บาท  ๑๐ เลม ๔,๐๐๐ 

      (๕) เอกสารรายงานสรุปผูบรหิาร จํานวน ๑๐ เลม  ๆละ ๔๐๐ บาท ๑๐ เลม ๔,๐๐๐ 



กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณ

เปาหมาย 

วงเงิน (บาท) 

 
  

      (๖) คูมือการประเมินปจจัยท่ีเก่ียวของกับศักยภาพในการเก็บกักคารบอน

ในภาคเกษตรกรรมจํานวน ๔๐ เลม  ๆละ ๔๐๐ บาท 

๔๐ เลม ๑๖,๐๐๐ 

๒.๑๕ คาใชจายสํานักงานฯ (โทรศัพท โทรสาร สําเนา จางแปลเอกสาร ฯลฯ) เหมาจาย ๒๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔,๑๒๐,๐๐๐ 

 


