
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�ายในการจ�างที่ปรึกษา 

            1. ชื่อโครงการ โครงการจ	างท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการจัดทําโครงสร	างองค�กร โครงสร	างตําแหน�งงาน โครงสร	างอัตรากําลังและ

ประเมินค�างานของ บสย. ป& 2565 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ+ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม  

 3. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  3,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมแล	ว)  

   4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  7 เมษายน 2565                                                                                                                             

     1,977,604.00 บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมแล	ว) 

            5. ค�าตอบแทนบุคลากร 1,847,604.00 บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมแล	ว)  

        5.1  ประเภทท่ีปรึกษา   สาขาการบริหารและพัฒนาองค�กร 

        5.2  คุณสมบัติท่ีปรึกษา 

              5.2.1 ผู	อํานวยการโครงการ (Project Director) จํานวนอย�างน	อย 1 (หน่ึง) คน วุฒิการศึกษาไม�ตํ่ากว�าระดับ
ปริญญาโทด	านการบริหารทรัพยากรมนุษย� การบริหารจัดการองค�กร รัฐประศาสนศาสตร� บริหารจัดการ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข	อง มีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ�ทํางานและหรือในการบริหารโครงการในการจัดทําโครงสร	างองค�กร และหรือประเมินค�างานและหรือแผน
อัตรากําลัง หรืองานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข	อง เช�น งานด	านทรัพยากรบุคคล งานด	านการบริหารจัดการองค�กร ไม�น	อยกว�า 15 (สิบห	า) ป& 

              5.2.2 ผู	จัดการโครงการ (Project Manager) จํานวนอย�างน	อย 1 (หน่ึง) คน วุฒิการศึกษาไม�ตํ่ากว�าระดับ
ปริญญาโทด	านการบริหารทรัพยากรมนุษย� การบริหารจัดการองค�กร รัฐประศาสนศาสตร� บริหารจัดการ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข	อง มีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ�ในการบริหารโครงการ ในการจัดทําโครงสร	างองค�กร และหรือประเมินค�างานและหรือแผนอัตรากําลัง หรือ
งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข	อง เช�น งานด	านทรัพยากรบุคคล งานด	านการบริหารจัดการองค�กร ไม�น	อยกว�า 7 (เจ็ด) ป& 

              5.2.3 ผู	ช�วยผู	จัดการโครงการ จํานวนอย�างน	อย 1 (หน่ึง) คน วุฒิการศึกษาไม�ตํ่ากว�าระดับปริญญาตรีด	านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย� การบริหารจัดการองค�กร รัฐประศาสนศาสตร� บริหารจัดการ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข	องมีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ�การทํางานท่ีเกี่ยวข	องกับการจัดทําโครงสร	างองค�กรและหรือประเมินค�างานและหรือแผนอัตรากําลัง หรืองานประเภท
เดียวกันไม�น	อยกว�า 3 (สาม) ป& 

              5.2.4 ผู	ประสานงานโครงการ จํานวนอย�างน	อย 1 (หน่ึง) คน วุฒิการศึกษาไม�ตํ่ากว�าระดับปริญญาตรีด	านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย� การบริหารจัดการองค�กร รัฐประศาสนศาสตร� บริหารจัดการหรือสาขาท่ีเกี่ยวข	อง รวมท้ังมีประสบการณ�ด	าน
การประสานงานโครงการระหว�างองค�กร ไม�น	อยกว�า 2 (สอง) โครงการ 

        5.3  จํานวนท่ีปรึกษา  อย�างน	อย  4  คน 
6. ค�าวัสดุอุปกรณ3               100,000.00 บาท 

7. ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปต�างประเทศ (ถ�ามี)                             - 

8. ค�าใช�จ�ายอื่นๆ                  30,000.00 บาท 

9. รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง 

        9.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักด์ิ ผู	อํานวยการอาวุโสฝ+ายบริหารงานกลาง 

        9.2 นางสาวพิไลพร ซุงสุวรรณ�  ผู	ช�วยผู	อํานวยการฝ+ายบริหารงานกลาง 

            10. แหล�งท่ีมาของราคากลาง คือ ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน�วยงานกลางอื่นกําหนด 

                  10.1  อัตราค�าตอบแทนบุคลากร อ	างอิงหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล ท่ี นร.0506/ ว128 ลง
วันท่ี 8 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ�ราคากลางการจ	างท่ีปรึกษา ข	อ 1.3 (1) ท่ีปรึกษาประจําทํางานเต็มเวลาในบริษัทท่ีปรึกษา ตัว
คูณเท�ากับ 2.64 เท�าของอัตราเงินเดือน และข	อ 2 แนวทางการใช	อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุ�มวิจัย (ภาคเอกชน) ตารางท่ี 5 
                  10.2  พระราชบัญญัติระเบียบข	าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

     10.3  อัตราค�าวัสดุอุปกรณ�และค�าใช	จ�ายอื่นๆ อ	างอิงคู�มือแนวทางการคัดเลือกและว�าจ	างท่ีปรึกษา สํานักงานบริหารหน้ี
สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

 

 



 
 
1. ขอบเขตการดําเนินงาน 

ผู	ได	รับการคัดเลือกจะต	องดําเนินการตามท่ี บสย. กําหนด และสามารถนําเสนอและช้ีแจงแผนงาน แนวคิด 
หลักการและรายละเอียดในการจัดทําโครงสร	างองค�กร ประเมินค�างานและแผนอัตรากําลัง บสย. เพ่ือให	 บสย. สามารถเข	าใจ
ถึงวิธีการและประโยชน�ต�างๆ ท่ีจะได	รับอย�างมีระเบียบแบบแผน พร	อมท้ังให	คําปรึกษาแนะนําและถ�ายทอดความรู	ให	แก�
ผู	บริหาร บสย. และฝ+ายทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการจัดทําโครงสร	างองค�กร ประเมินค�างานและแผนอัตรากําลัง เพ่ือให	
ผู	ปฏิบัติงานสามารถนําไปใช	งานได	จริง รวมถึงแนวทางการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและสอบทาน โดยดําเนินการตาม
ขอบเขตของงาน ในหัวข	อต�างๆ ดังต�อไปน้ี 

1.1  ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห�บริบทของ บสย. ร�วมกับผู	บริหารระดับสูงและ/หรือฝ+ายทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือค	นคว	าข	อมูลเก่ียวกับกรอบแนวคิด ในการจัดทําโครงสร	างองค�กร ประเมินค�างานและแผนอัตรากําลัง  

1.2  จัดทําแผนงาน (Project Chartered) แนวทางการจัดทําโครงสร	างองค�กร ประเมินค�างานและแผน
อัตรากําลัง โดยจะต	องวางรูปแบบและอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานให	ครอบคลุมประเด็นต�างๆ ดังต�อไปน้ี  
 1.2.1 ขอบเขตการดําเนินการโครงการ (Scope of Work) ตามข	อ 1.3 
 1.2.2 กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน บทบาทหน	าท่ี ความรับผิดชอบของบุคลากรของผู	ได	รับการ
คัดเลือกในแต�ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.3  การจัดทําโครงสร	างองค�กร ประเมินค�างานและแผนอัตรากําลัง โดยดําเนินการดังต�อไปน้ี 

 1.3.1 การจัดทําโครงสร	างองค�กร 
  1) วิเคราะห�วิสัยทัศน� พันธกิจ นโยบายและยุทธศาสตร� ท้ังในปdจจุบันและอนาคตเพ่ือสร	างความ

เข	าใจถึงทิศทางการดําเนินงานขององค�กรจากผู	บริหารฯ รวมถึงศึกษาโครงสร	างองค�กรท่ีมีลักษณะธุรกิจคล	ายกันเทียบเคียง
จํานวนไม�น	อยกว�า 2 (สอง) องค�กร และวิเคราะห�แนวทางการกํากับดูแล (Governance) แนวคิดการทํางานร�วมกันระหว�าง
งานและรูปแบบการบริหารจัดการ (Management Mechanism) ท่ีเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานในอนาคต 

  2) กําหนดหลักการออกแบบโครงสร	างองค�กร (Design Principle) เพ่ือเปkนหลักในการพัฒนา
โครงสร	างองค�กร ออกแบบโครงสร	างตําแหน�งงานในระดับยุทธศาสตร�องค�กรไปจนถึงตําแหน�งในระดับปฏิบัติการท่ีเหมาะสม 
และสอดคล	องกับทิศทางยุทธศาสตร�และแนวนโยบายขององค�กร 

  3) กําหนดรูปแบบการดําเนินงานในอนาคต (Operating Model) และห�วงโซ�มูลค�าหลัก (Core 
value Chain) ในการผลักดันยุทธศาสตร�ขององค�กร เพ่ือสร	างความเข	าใจถึงข้ันตอนการดําเนินงานและบทบาทของหน�วยงาน
ในองค�กร 

  4) ออกแบบโครงสร	างองค�กรในระดับมหภาค สําหรับหน�วยงานในระดับ n-1 หรือระดับสายงาน 
(เทียบเท�าระดับรองผู	จัดการท่ัวไป และผู	ช�วยฯ (ถ	ามี)) ตามรูปแบบการดําเนินงานในอนาคต และกรอบหลักการในการ
ออกแบบโครงสร	างองค�กรท่ีกําหนด แล	วนําเสนอโครงร�างองค�กรในระดับมหภาคต�อผู	บริหาร บสย. คณะกรรมการ บสย.  

  5) วิเคราะห�ห�วงโซ�มูลค�าย�อย (Sub Value Chain Analysis) ในระดับฝ+ายงาน และส�วนงานใน
ปdจจุบัน เพ่ือทําความเข	าใจถึงข้ันตอนการดําเนินงานและบทบาทของฝ+ายงานและส�วนงานขององค�กร 

  6) ออกแบบโครงสร	างองค�กรในระดับจุลภาคในระดับ n-2 หรือระดับฝ+ายงาน และส�วนงานตาม
รูปแบบการดําเนินงานในอนาคต และกรอบหลักในการออกแบบโครงสร	างองค�กรท่ีกําหนด แล	วนําเสนอร�างโครงสร	างองค�กร
ในระดับจุลภาคต�อผู	บริหาร บสย. คณะกรรมการ บสย. 

  7) กําหนดขอบเขต และระบุหน	าท่ีความรับผิดชอบใหม�ภายใต	โครงสร	างองค�กรใหม� (Inter-
relation management of accountability: IRMA) 

  8) นําเสนอผลการออกแบบโครงสร	างองค�กร โครงสร	างตําแหน�งงานและหน	าท่ีความรับผิดชอบ
ของฝ+ายงานต�อฝ+ายทรัพยากรบุคคล ผู	บริหาร บสย. และคณะกรรมการ บสย. เพ่ือรับฟdงความคิดเห็น และปรับปรุงแก	ไขให	
เหมาะสมยิ่งข้ึน  

 



 
 
1.3.2 การจัดทําแผนอัตรากําลัง 
  1) ทบทวนและวิเคราะห�ข	อมูลท่ีจําเปkนและเก่ียวข	องกับอัตรากําลังท่ีเหมาะสม อาทิเช�น แผน

ยุทธศาสตร� โครงสร	างองค�กรใหม� ค�างานใหม�ท่ีเหมาะสม หน	าท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังกฎระเบียบและหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข	อง 
เพ่ือทําความเข	าใจบทบาทหน	าท่ี และความรับผิดชอบของตําแหน�งงาน 

  2) ศึกษากระบวนงานและคําบรรยายลักษณะงานท่ีผ�านมา รวมถึงแบบสอบถามเพ่ือรวบรวม
ภาระงานและปริมาณงานในอนาคตจากแต�ละหน�วยงาน รวมถึงความต	องการอัตรากําลังเพ่ือกําหนดอัตรากําลังท่ีเหมาะสม 

  3) จัดทํารูปแบบการเสนอขอพิจารณาอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เช�น วิธีการคํานวณท่ีถูกต	อง และ
ออกแบบแบบฟอร�มการขอพิจารณาอัตรากําลังท่ีเปkนมาตรฐาน มีความน�าเช่ือถือ อาทิเช�น Workload, FTE : Full Time 
Equivalent เปkนต	น  

  4) วางแผนและจัดทําอัตรากําลังระยะ 3 (สาม) ป& และ 5 (ห	า) ป&ท่ีเหมาะสม เช�น แนวทางการ
สรรหาเชิงรุก เปkนต	น และนําเสนอต�อฝ+ายทรัพยากรบุคคล และคณะผู	บริหาร บสย. เพ่ือรับฟdงความคิดเห็น และปรับปรุง
แก	ไขให	เหมาะสมยิ่งข้ึน 

1.3.3 การประเมินค�างาน 
  1) รวบรวมและวิเคราะห�ข	อมูลท่ีจําเปkนและเก่ียวข	องกับหน	าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�งงาน 

อาทิ เช�น แผนยุทธศาสตร� โครงสร	างองค�กรใหม� และการกําหนดขอบเขตและหน	าท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังกฎระเบียบและ
หลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข	อง เพ่ือทําความเข	าใจบทบาทหน	าท่ี และความรับผิดชอบของตําแหน�งงาน 

  2) จัดทําการประเมินค�างานของตําแหน�งงาน ภายใต	โครงสร	างองค�กรใหม� โดยการวิเคราะห�
เปรียบเทียบปdจจัยท่ีสําคัญต�อความสําเร็จในการปฏิบัติงานในรูปแบบของค�าคะแนนอย�างมีหลักการ จากวิธีการท่ีได	รับการ
ยอมรับในระดับสากล พร	อมคําอธิบายของแต�ละตําแหน�งงานหลัก 

  3) นําเสนอผลการประเมินค�างานต�อฝ+ายทรัพยากรบุคคล และคณะผู	บริหาร บสย. เพ่ือรับฟdง
ความคิดเห็น และปรับปรุงแก	ไขให	เหมาะสมยิ่งข้ึน 

 1.4 สรุปข	อเสนอและภาพรวมการดําเนินการจัดทําโครงสร	างองค�กร ประเมินค�างานและแผนอัตรากําลัง  
บสย. ป& 2565    
                1.5 สรุปผลการศึกษาการจัดทําโครงสร	างองค�กร โครงสร	างตําแหน�งงาน โครงสร	างอัตรากําลังและ
ประเมินค�างานของ บสย. ป& 2565 
 


