
 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2561 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ส ำนักงำน คปภ. ได้รับกำรสนับสนุนจำกระดับนโยบำยในกำรผลักดันกำรด ำเนินงำนตำม
ทิศทำงและนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลผ่ำนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ระยะ ๓ ปี 
(๒๔๖๐ – ๒๕๖๒) ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศำสตร์หลัก ๓ ประกำร  โดยได้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้  

 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างและพัฒนาความเป็นผู้น าในทุกระดับชั้น  (Leadership at 
all level) เพ่ือวำงระบบกำรพัฒนำผู้น ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งภำคนโยบำยและภำคปฏิบัติ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้น ำมีสมรรถนะในกำรบริหำรงำนและบริหำรคน สำมำรถพัฒนำทีมและสร้ำงบรรยำกำศกำร
ท ำงำนที่สร้ำงสรรค์ (Positive Work Environment) อันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพ 
(Productivity) ในกำรปฏิบัติงำนท ำงำนเป็นทีมและกำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำนทั่วทั้งองค์กร 
(Employee Engagement) โดยได้ด ำเนินกำรแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 โครงการหรืองานที่ด าเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 
(1) การสรรหาพนักงานศักยภาพสูง (Talent Acquisition) เพ่ือเป็นช่องทำงกำรสรร

หำและพัฒนำผู้น ำในอนำคต โดยได้ด ำเนินกำรให้ทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโทแก่พนักงำนของส ำนักงำน 
คปภ. และ ให้ทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโทและปริญญำเอกแก่บุคคลภำยนอก รวมทั้งได้รับทุนรัฐบำล
จำกส ำนักงำน ก.พ. เพื ่อให้ทุนกับบุคคลภำยนอกไปศึกษำต่อในระดับปร ิญญำโท ในสำขำวิศวกรรม
กำรเงิน (Financial Engineering) และเพ่ือให้กำรสรรหำบุคลำกรมีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในกำรสรรหำพนักงำนศักยภำพ เพ่ือให้กำรสรรหำพนักงำนศักยภำพมีแนวปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
มีคุณภำพและเกิดควำมชัดเจนในกำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำนศักยภำพ  

 

(2) การพัฒนาทักษะทางการบริหาร โดยได้ด ำเนินกำรจัดส่งผู ้บริหำรระดับสูงของ
ส ำนักงำน คปภ. เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรผู ้บริหำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพื่อเป็นกำร
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรในหมู่นักบริหำรขององค์กรต่ำงๆ รวมถึงจัดอบรม
เพ่ือพัฒนำทักษะกำรบังคับบัญชำให้แก่ผู้บริหำรระดับอ ำนวยกำร ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรเป็นผู้น ำ
แห่งกำรเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบำทส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

ระยะที่ 2 โครงการหรืองานที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปี 2561 - 2562 
(1) โครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดต าแหน่ง โดยได้จัดจ้ำง

ผู้เชี่ยวชำญในกำรออกแบบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพส ำหรับพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Fast Track 
Career Path) พร้อมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์ เครื่องมือ และวิธีกำรประเมินในกำรคัดกรองพนักงำนที่มีศักยภำพสูง 
(Talent Pool) และผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Successor) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์ข้อมูลพนักงำน และ
จัดท ำแผนกำรสืบทอด (Succession Planning) ในต ำแหน่งที่มีควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำน คปภ.  

(2) การส ารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) โดยได้
ออกแบบกำรส ำรวจเพื่อรับทรำบควำมคิดเห็นที่พนักงำนมีต่อส ำนักงำนและระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล   
ซึ่งจะน ำผลกำรส ำรวจมำวิเครำะห์ปรับปรุงนโยบำยหรือกิจกรรมให้ตอบสนองควำมต้องกำรของพนักงำน  
เพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนที่สร้ำงสรรค์ (Positive Work Environment) อันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมกำร
เพ่ิมผลิตภำพ (Productivity) ในกำรปฏิบัติงำน  

 



 

 

ระยะที่ ๓ โครงการหรืองานที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปี 2562  
(๑) โครงการพัฒนาแบบประเมินพนักงานศักยภาพสูงและผู้สืบทอดต าแหน่ง  เพื่อ

พัฒนำหลักสูตรส ำหรับพนักงำนศักยภำพสูง (Talent Development Program) และเตรียมควำมพร้อม     
ก่อนกำรหมุนเวียนงำนไปยังหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญต่อยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน คปภ. (Talent Utilization 
Planning) พร้อมพัฒนำโปรแกรมกำรพัฒนำผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Successor Development Program) เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง 

(๒) โครงการผู้บริหารฝึกหัด (Management Trainee) เป็นโครงกำรต่อเนื่องจำก
กำรวำงระบบกำรพัฒนำพนักงำนศักยภำพสูงและกำรสรรหำพนักงำนศักยภำพสูง (Talent Acquisition) 
เพ่ือวำงระบบกำรสรรหำและพัฒนำผู้มีศักยภำพเข้ำโปรแกรมพัฒนำพิเศษเพ่ือให้ส ำนักงำน คปภ. มีผู้บริหำร   
รุ่นใหม่ที่มีศักยภำพด ำรงต ำแหน่งที่ส ำคัญ (Critical Position) ในอนำคต 

 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาความพร้อมของพนักงาน (Employee as a future) เพ่ือให้
ส ำนักงำน คปภ. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Infrastructure) ที่มีประสิทธิภำพ 
เพ่ือให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจในนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร แนวทำงกำรพัฒนำตำมสำยอำชีพ และแนวทำง
วัดผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ ซึ่งจะท ำให้พนักงำนเห็นควำมชัดเจนกำรพัฒนำตนเองเพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 
Digital Workforce ที่มีศักยภำพ โดยได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ ๒ โดยแบ่งควำมคืบหน้ำเป็น 3 
ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 โครงการหรืองานที่ด าเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 
(1) การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมของส านักงาน คปภ. และการพัฒนา

ช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ (e-recruitment) โดยได้ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรสรรหำและกำร
บรรจุอัตรำว่ำงตำมกรอบอัตรำก ำลังใหม่ และปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ในกำรรับสมัครให้มีควำมยืดหยุ่นและรองรับ
กำรด ำเนินกำรสรรหำโดยใช้เครื่องมือและช่องทำงในกำรสรรหำที่หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งได้พัฒนำช่องทำงกำร
สรรหำบุคลำกรที่มีคุณภำพ (e-recruitment) เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรสรรหำบุคลำกร  

(2) การออกแบบหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (OIC Orientation and 
Networking Program) โดยได้ด ำเนินกำรออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้พนักงำนเข้ำใหม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับองค์กร มีแนวคิดและพฤติกรรมกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงกับค่ำนิยมองค์กร  และเพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  

ระยะที่ 2 โครงการหรืองานที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปี 2561 - 2562 
(1) โครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ

รายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) ตามโครงสร้างต าแหน่งงานใหม่ โดยได้ด ำเนินกำรทบทวน
รำยละเอียดลักษณะงำน (Job Description) ออกแบบโอกำสในกำรย้ำยและหมุนเวียนงำน (Job Movement 
Matrix) ที่สอดคล้องกับกลุ่มงำน (Job Family) ก ำหนดรูปแบบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career 
Path) ของพนักงำนตั้งแต่ระดับเจ้ำหน้ำที่จนถึงระดับบริหำร และ ออกแบบและก ำหนดเกณฑ์กำรย้ำยและ
เลื่อนต ำแหน่งต่ำงๆ ภำยในส ำนักงำน คปภ. เพ่ือเป็นคู่มือเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของทุกต ำแหน่ง
งำนให้กับพนักงำนของส ำนักงำน คปภ. ในปัจจุบันและอนำคต  

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ โดย
ได้ด ำเนินออกแบบโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) เพ่ือวำงรำกฐำนกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำน
ตำมสมรรถนะที่องค์กรคำดหวัง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี  (Technology 
Disruption) และก้ำวสู่กำรเป็น Digital Insurance Regulator อีกทั้งจัดท ำมำตรฐำนตัวชี้วัด (KPIs 
Standard) ที่สอดคล้องกับรำยละเอียดลักษณะงำน (Job Description) โดยพัฒนำผู้บริหำรให้มีควำมรู้ควำม



 

 

เข้ำใจ สำมำรถใช้เครื่องมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ ในกำรบริหำรทีมให้เกิดผลิตภำพ  
(Productivity) สูงสุด 

(3) โครงการพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะและคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 
เพ่ือให้กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกสำมำรถคัดกรองทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพให้กับส ำนักงำนได้อย่ำง
เหมำะสม จึงประสำนให้มหำวิทยำลัยที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรคัดกรองบุคลำกรให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำรด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรของส ำนักงำน คปภ.   

(4) โครงการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) โดย
ได้ด ำเนินกำรฝึกปฏิบัติให้แก่บุคลำกรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรกำรท ำงำน (Work Improvement) 
ส ำหรับพนักงำนในทุกหน่วยงำน ซึ่งจะใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำรปรับปรุงกระบวนปฏิบัติงำน  

(5) การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยได้ด ำเนินกำรออกแบบแผนกำร
ฝึกอบรม (Training Roadmap) เพื่อพัฒนำพนักงำนให้มีควำมพร้อมกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำน คปภ. และเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่ Digital Insurance Regulator ในอนำคต  

(6) การส่งเสริมจรรยาบรรณพนักงาน โดยกำรพัฒนำรูปแบบกำรรับรู้แนวปฏิบัติในกำร
มีจรรยำบรรณพนักงำนที่ดีผ่ำนทำงระบบอินทรำเนต เพ่ือให้พนักงำนตระหนักรู้ในเรื่องบทบำทและหน้ำที่ของ
กำรเป็นพนักงำนที่ดีตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณของส ำนักงำน คปภ.  

ระยะที่ ๓ โครงการหรืองานที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปี 2562  

(๑) โครงการศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART OIC 
(Organization Transformation) เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
เข้ำสู่ยุคดิจิทัล และเตรียมควำมพร้อมให้ส ำนักงำนก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน คปภ. ให้รองรับสู่กำรเป็น SMART OIC โดยกำรจัดจ้ำง
ผู้เชี่ยวชำญศึกษำแนวทำงกำรปรับเปลี่ยนองค์กร และกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้
รองรับ SMART OIC ภำยใต้แนวคิด Organization Transformation Model ได้แก่ Structure, System, 
Work Process, People, และ Culture เป็นต้น 

(๒) โครงการศึกษาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
ให้เกิดควำมเหมำะสม สำมำรถแข่งขันกับองค์กรชั้นน ำและองค์กรเปรียบเทียบได้ สำมำรถสร้ำงแรงกระตุ้นและ
จูงใจให้พนักงำนปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในกำรสร้ำงผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี  

(๓) โครงการจัดท าคลังข้อสอบความรู้เฉพาะด้านของแต่ละสายงาน เพ่ือให้ส ำนักงำน 
คปภ. มีคลังข้อสอบกลำงเพ่ือใช้ในกำรวัดควำมรู้เฉพำะด้ำนของแต่ละสำยงำนที่เป็นมำตรฐำนและได้รับกำร
ออกแบบและพัฒนำโดยมืออำชีพในกำรออกแบบทดสอบ  

(๔) โครงการออกแบบเครื่องมือการพัฒนาสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งงาน (Career 
Development Program) เพ่ือให้พนักงำนมีเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงสำยอำชีพของแต่ละ
ต ำแหน่งที่เหมำะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ มองเห็นภำพรวมทั้งหมดของกำรพัฒนำในแต่ละต ำแหน่งงำน 
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำตนเองของพนักงำนให้ประสบผลส ำเร็จตำมแผนพัฒนำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำง    
สำยอำชีพ (Career Path)  
 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับความเป็นมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล (Professional 
HR) เพ่ือยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเป็นมืออำชีพ ในกำรคิดค้น พัฒนำและส่งมอบระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรอย่ำงมีกลยุทธ์และอย่ำงมีประสิทธิผล โดยมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกร HR ให้มี
ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล สำมำรถยกระดับกำรให้บริกำรให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพ โดยได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 3 โดยแบ่งควำมคืบหน้ำเป็น 3 ระยะดังนี้  

 



 

 

ระยะที่ 1 โครงการหรืองานที่ด าเนินการแล้วในปี 2561 
(1) กำรสรรหำบุคลำกรใหม่ที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  
(2) กำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล (Develop HR 

Capability) ของบุคลำกรของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)  
ระยะที่ 2 โครงการหรืองานที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปี 2561 - 2562 

(1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) เพื่อสนับสนุน 
และยกระดับกำรให้บริกำรให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว และ มีประสิทธิภำพ โดยประกอบไปด้วยระบบทั้งหมด 
8 ระบบ ดังนี้ 

- ระบบงำนสรรหำบุคลำกร (Recruitment Module)  
- ระบบงำนทะเบียนประวัติ (Personnel Data Module) 
- ระบบงำนอัตรำก ำลังและโครงสร้ำงองค์กร (Organization Structure Module) 
- ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management Module)  
- ระบบงำนฝึกอบรม (Training Module)  
- ระบบงำนบันทึกเวลำปฏิบัติงำน (Time Attendance Module)  

(2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพนักงาน (Employee Data) และกำรรำยงำนข้อมูลทำง
ทรัพยำกรบุคคลเพ่ือกำรตัดสินใจของผู้บริหำร (Reporting for Management Decision) 

(3)  พัฒนาช่องทางการสื ่อสารระหว่างพนักงานอย่ำงเป็นระบบโดยกำรปรับปรุง 
Intranet ในส่วนของ HR Corner 

ระยะที่ ๓ โครงการหรืองานที่จะด าเนินการในปี 2562 
(๑) พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล (Develop HR Capability) 

ของบุคลำกรของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)  
(๒) พัฒนำกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในเรื่องกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคลให้แกผู่้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ 
(๓) สื่อสำรควำมเข้ำใจและวิธีใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (HRIS)  
(๔) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลในทุกกระบวนงำน 

 
 

………………………………………………… 


