
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป ี2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563 



ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั  ป ี2563 – 2565 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อและแผนงาน/ 
โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
งบประมาณ 

ขั้นตอน 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด

ที่มีคุณภาพ 

ด้านการบริหาร
จัดการอัตรากําลัง 
 

1. สํานักงาน คปภ.  
และกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยมีระบบ 
การบริหารจัดการ                        
อัตรากําลังที่มี 
ประสิทธิภาพ                         
2. สํานักงาน คปภ.  
และกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยมีเส้นทาง 
ความก้าวหน้าใน 
อาชีพที่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 
 
 

1. การเพิ่มศักยภาพ 
ในการสรรหาและ
บริหารจัดการ
อัตรากําลัง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
งบประมาณ 
-    

 

1. วิเคราะห์รูปแบบและ
แนวทางการบริหาร
อัตรากําลัง และกําหนด
กรอบการบริหาร
อัตรากําลัง ปี 2563  
2. จัดทําแผนการบริหาร
อัตรากําลัง ปี 2563 
3. ดําเนินการสรรหาและ
โยกย้ายบุคลากรตามแผน
บริหารอัตรากําลัง 
4. รายงานผลการ
ดําเนินการให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

ม.ค. – ธ.ค. 63 1. สํานักงาน คปภ.  
และกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยมีระบบ 
การบริหารจัดการ                                
อัตรากําลังที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์และ 
แนวโน้มการเปลี่ยน 
แปลงในอนาคต                    
2. บุคลากรมี
ความสามารถและ
มาตรฐานการปฏิบัติ 
งานในระดับสูง                                         
สามารถตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จ
ของการเพิ่มศักยภาพ
ในการสรรหาและ
บริหารจัดการ
อัตรากําลัง 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
ระดับ 4  



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อและแผนงาน/ 
โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
งบประมาณ 

ขั้นตอน 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด

ที่มีคุณภาพ 

  2. การพัฒนา
เส้นทางความก้าว 
หน้าในสายอาชีพ 
(Career Path)  
และการปรับปรุง
รายละเอียดลักษณะ
งาน (Job 
Description)  
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
งบประมาณ 
- 
 
 

1. กําหนดแนวทางในการ
พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ และการปรับปรุง
รายละเอียดลักษณะงาน  
2. ดําเนินการพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และการ
ปรับปรุงรายละเอียด
ลักษณะงาน  
3. นําเสนอผลการศึกษา
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  
4. สื่อสารการดําเนินการ
ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ 
 
 
 
 
 
 

ช่วงที่ 1  
ม.ค. – ธ.ค. 63 
 

1. สํานักงาน คปภ.  
และกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยมีระบบ 
การบริหารจัดการ                                
อัตรากําลังที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์และ 
แนวโน้มการเปลี่ยน 
แปลงในอนาคต                    
2. บุคลากรมี
ความสามารถและ
มาตรฐานการปฏิบัติ 
งานในระดับสูง                               
สามารถตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของ 
การพัฒนาเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในสาย 
อาชีพ (Career Path) และ
การปรับปรุงราย 
ละเอียดลักษณะงาน 
(Job Description) 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
ระดับ 4  



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อและแผนงาน/ 
โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
งบประมาณ 

ขั้นตอน 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด

ที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับปรุง
ร ะบบสวั ส ดิ ก า ร
และสิทธิประโยชน์
ของสํานักงาน 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
งบประมาณ 
3,500,000 บาท  
 
 

1. ศึกษาแนวทางการ
ทบทวนและปรับปรุง
ระบบสวัสดิการให้มีความ
เหมาะสมและตอบสนอง
ต่อความต้องการของ
บุคลากรในปัจจุบัน 
(Benefits Review) 
2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกในการทบทวน
และปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของสํานักงาน 
3. ดําเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
ให้มีความเหมาะสมและ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากรใน
ปัจจุบัน   
4. นําเสนอผลการศึกษา
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  
 

ช่วงที่ 1  
ม.ค. – ธ.ค. 63 
 

ระบบสวัสดิการของ 
สํานักงานมีความ 
เหมาะสม ยืดหยุ่น  
สอดคล้องกับสภาวะ 
เศรษฐกิจ และความ 
หลากหลายของ 
บุคลากรในทุกช่วงวัย 
โดยคํานึงถึงหลัก 
ความเสมอภาค   
ขวัญและกําลังใจ   
ของพนักงานเป็น
สําคัญ 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จ 
ของการปรับปรุง 
ระบบสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์ของ 
สํานักงาน คปภ.  
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
ระดับ 4  



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อและแผนงาน/ 
โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
งบประมาณ 

ขั้นตอน 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด

ที่มีคุณภาพ 

ด้านการวัดและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. สํานักงาน คปภ.  
และกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยมีการ
กําหนดสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
2. สํานักงาน คปภ.  
และกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยมีระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. การปรับปรุง
ระบบบริหาร      
ผลการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงระบบ
สมรรถนะ     
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
งบประมาณ 
- 

1. ปรับปรุงระบบการ 
บริหารผลการปฏิบัติงาน 
และระบบสมรรถนะของ 
สํานักงาน คปภ. 
2. เสนอผลการปรับปรุง 
ระบบการบริหารผลการ 
ปฏิบัติงานและระบบ 
สมรรถนะต่อเลขาธิการ               
3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ    
การให้ความรู้การจัดทํา 
ข้อตกลงการปฏิบัติงานให้ 
แก่ผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกระดับ 
4. สื่อสารการดําเนินการ 
ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงที่ 1  
ม.ค. – ธ.ค. 63 
 

1. บุคลากรมีสมรรถนะ
ของตําแหน่งงานที่ 
ชัดเจนและมีการ 
ประเมินสมรรถนะ                             
บุคลากรอย่างเป็น 
ระบบ  
2. ผลการประเมิน 
สามารถนํามาใช้วาง 
แผนพัฒนาบุคลากร 
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ศักยภาพระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงระบบ
สมรรถนะ     
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
ระดับ 4  



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อและแผนงาน/ 
โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
งบประมาณ 

ขั้นตอน 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด

ที่มีคุณภาพ 

ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ 
มีทักษะในการปฏิบัติ 
งานเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ 
ตามตําแหน่งงาน 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การบริหารจัดการ
พนักงานศักยภาพสูง
และการสืบทอด
ตําแหน่ง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
งบประมาณ 
-  
 

1. กําหนดแนวทางการ 
ดําเนินโครงการบริหาร 
จัดการพนักงานศักยภาพสูง 
และการสืบทอดตําแหน่ง 
2. จัดทําแนวทางการ 
บริหารจัดการพนักงาน 
ศักยภาพสูงและการสืบ 
ทอดตําแหน่ง 
3. นําเสนอแนวทางบริหาร
จัดการพนักงานศักยภาพสูง 
และการสืบทอดตําแหน่ง 
เสนอต่อเลขาธิการ           
4. สื่อสารการดําเนินการ
ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ 
 

ช่วงที่ 1  
ม.ค. – ธ.ค. 63 
 

การบริหารจัดการ 
และการพัฒนา 
พนักงานศักยภาพ 
ทั้งส่วนกลางและ                           
ส่วนภูมิภาคอย่าง 
เป็นระบบ                           
 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จ
ของการบริหาร
จัดการพนักงาน
ศักยภาพสูงและการ
สืบทอดตําแหน่ง  
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
ระดับ 4 

 

 

 

 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อและแผนงาน/ 
โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
งบประมาณ 

ขั้นตอน 
 

ระยะเวลา 
 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด

ที่มีคุณภาพ 

  2. การพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
(Reskill & Upskill 
Roadmap)      
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
งบประมาณ 
5,000,000 บาท  
 

1. จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร (Reskill & 
Upskill Roadmap) เพื่อ
บุคลากรให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
2. ดําเนินการพัฒนา
บุคลากรในแต่ละระดับให้
สอดคล้องกับแผน Reskill 
& Upskill Roadmap  
3. ดําเนินการประเมิน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และ
ออกแบบการพัฒนาที่
เหมาะสมของแต่ละบุคคล 
4. ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรในแต่ละระดับ 
เพื่อวางแผนในการบริหาร
จัดการต่อไป     
5. รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรให้แก่เลขาธิการ
ได้รับทราบ                   
   

ม.ค. – ธ.ค. 63 การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เท่า
ทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
ระดับ 4  

 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อและแผนงาน/ 
โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
งบประมาณ 

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายที่ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด
ที่มีคุณภาพ 

  3. การจัดอบรมให้
ความรู้ เทคนิคใน
การปฏิบัติงานและ
คุณภาพในการ 
ให้บริการ  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- สํานักนายทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ 
- สายส่งเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค 
 
งบประมาณ 
1,000,000 บาท  
 

1. ดําเนินการขออนุมัติ
การฝึกอบรมและ
งบประมาณในการ
ฝึกอบรม 
2. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ
กลุ่มเป้าหมายในการอบรม 
3. ประสานวิทยากรเพื่อ
กําหนดเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการในการ
ฝึกอบรม 
4. ดําเนินการฝึกบรมและ
ประเมินผลการฝึกอบรม 
5. รายงานผลการ
ฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
 
 
   

ม.ค. – ธ.ค. 63 การพัฒนาความรู้
เทคนิคในการปฏิบัติ 
งานและคุณภาพใน
การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
จัดฝึกอบรมเทคนิค
ในการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
ระดับ 4  

 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อและแผนงาน/ 
โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
งบประมาณ 

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมายที่ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด
ที่มีคุณภาพ 

  4. การหมุนเวียน
หน้าที่ในการทํางาน
เพื่อให้เกิดความ
ชํานาญที่หลากหลาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
งบประมาณ 
-   

 

1. ดําเนินการประกาศให้
พนักงานยื่นความประสงค์
ในการย้าย/หมุนเวียนงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการย้ายเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม
ในการย้าย/หมุนเวียนงาน 
3. ประกาศผลการ
พิจารณาให้พนักงานที่ยื่น
ความประสงค์ในการย้าย/
หมุนเวียนงานทราบ 
4. ออกคําสั่งให้พนักงาน
ย้าย/หมุนเวียนงานก่อน
เริ่มปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
ใหม่   
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. – มิ.ย. 63 
 

การผลักดันให้
พนักงานทุกระดับ    
มีโอกาสหมุนเวียนใน
การปฏิบัติงานที่
หลากหลายมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
หมุนเวียนหรือการ
ย้ายพนักงาน        
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
ระดับ 4  

 


