
แผนยุทธศาสตร์ด้านทรพัยากรบุคคล ปี 2563 
 
 จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากแผนพัฒนาประกันภัย แผนกลยุทธ์ของส านักงาน และ
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับปัจจัยท้าทายจากภายในและภายนอก พบว่า  
การด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลยังคงต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 - ปี 2562 ให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึนและสามารถพัฒนา
บุคลากรและองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล โดยให้มีวิสัยทัศน์ต่อเน่ือง 
ในการ “มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างผู้น าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีกลยุทธ์ เพ่ือน าส านักงาน
ไปสู่การเป็นหน่วยงานแห่งความเชื่อมั่นและไว้วางใจ” และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น 
ส านักงาน คปภ. ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ป ี2563 ซึ่งประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 
 
  
   
  เพื่อให้ผู้น าในทุกระดับช้ันสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานในการน าศักยภาพของตน
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงาน ด้วยการสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ การพัฒนาทีมงาน
บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการเพื่อพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ
ให้มีความรู้ มีความสามารถเหมาะสมกับภารกิจและความรับผิดชอบ สร้างและพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 
และสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร  (Employee 
Engagement) โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 

  ๑. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีความรู้ มีความสามารถเหมาะสมกับภารกิจและ   ความ
รับผิดชอบ : การพัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบ  
  ๒.  สร้างและพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ : ยกระดับการท างานแบบมืออาชีพ   
  ๓. สร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร  
(Employee Engagement) : การสร้างความรักความผูกพันในองค์กร โดยด าเนินการ ดังนี ้
 
แผนงานโครงการท่ีจะต้องด าเนินการต่อเน่ืองในยุทธศาสตร์ท่ี 1  
 

ในปี 2563 มีแผนงานโครงการที่จะมุ่งเน้นด าเนินการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ 

๑. โครงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสู่การท างานในยุคดิจิทัล (Culture Change :  
Creating Agile Digital Culture)  

2. โครงการพัฒนาพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดต าแหน่ง  
 

 
   
  เพื่อให้พนักงานได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อความเติบโตในเส้นทาง
อาชีพและสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของส านักงานอย่างมีความสมดุลกับชีวิตส่วนตนโดยมี
เป้าหมายในการด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบเส้นทางการเติบโตทางอาชีพในทุกสายงาน พัฒนาระบบพัฒนา
บุคลากรแบบรายบุคคล (IDP) การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเป็น Digital Workforce สร้างกระบวนการ
ท างานร่วมกันระหว่างสายงาน (Collaboration Across OIC) พัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การสรา้งและพัฒนาความเป็นผู้น าในทุกระดับชั้น  (Leadership at all level) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การพัฒนาความพร้อมของพนักงาน (Employee as a future) 



 

อย่างมีกลยุทธ์ และพัฒนากิจกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนบุคคล             
โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส าคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 

  ๑. พัฒนาระบบเส้นทางอาชีพในทุกสายงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
      ๑.๑ ก าหนดเส้นทางอาชีพในทุกสายงานและในทุกระดับ โดยด าเนินการ ดังนี ้ 
      ๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดต าแหน่ง (Talent 
Management & Succession Plan)  
      ๑.๓ พัฒนาระบบการหมุนเวียนงานในสายงานและข้ามสายงาน รวมทั้งการโยกย้าย  
      ๑.๔ เลื่อนต าแหน่งพนักงานให้สอดคล้องกับ Career Path โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒. พัฒนาระบบพฒันาบุคลากรแบบรายบุคคล (Individual Development Plan)  
         ๒.๑ ปรับปรงุระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทีส่ะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานและ
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กร โดยด าเนินการ ดังนี้ 
         ๒.๒ ก าหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรทุกต าแหน่งงาน (Competency)  
         ๒.๓ การให้ทุนการศึกษา โดยด าเนินการ ดังนี้ 
    ๓. การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเป็น Digital Workforce  
         ๓.๑ วิเคราะห์องค์กรและอัตราก าลงัเพือ่การจัดโครงสร้างองค์กรทีเ่อื้อต่อการ
ขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ โดยด าเนินการ ดังนี ้
         ๓.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
ของส านักงาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๔. สร้างกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างสายงาน รวมทั้งระหว่างส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค (Collaboration Area OIC)  
     ๔.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
     ๔.๒ มีกิจกรรมที่พนักงานท างานร่วมกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน  
 ๕. พัฒนาระบบการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์ 
     ๕.๑ วิเคราะห์อัตราก าลังเพื่อวางแผนอัตราก าลัง โดยด าเนินการ ดังนี้ 
     ๕.๒ พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือก โดยด าเนินการ ดังนี้ 
     ๕.๓ ประสานงาน กับส านักงาน ก.พ. ในการให้ทุนแก่บุคคลเพื่อศึกษาและกลับมา
ท างานให้กับส านักงาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๖. พัฒนากิจกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว           
      ๖.๑ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน Body, Mind and  Spirit โดยด าเนินการ ดังนี้ 
     ๖.๒ จัดให้มี Recognition Program โดยด าเนินการ ดังนี้ 
      ๖.๓ จัดกิจกรรมเพื่อผู้เกษียณอายุ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๖.๔ พัฒนาระบบ MSP (Mutual Separation Plan) 
  
แผนงานโครงการท่ีจะต้องด าเนินการต่อเน่ืองในยุทธศาสตร์ท่ี 2  
 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการวางโครงสร้างพืน้ฐานด้านการบรหิารทรัพยากร
บุคคล (HR Infrastructure) ในปี ๒๕๖3 ส านักงาน คปภ. จึงมีแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่
จะเร่งด าเนินการต่อเนื่อง ดังนี ้

(1) โครงการออกแบบและปรับปรุงสถานที่ท างานเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
เป็น Smart Workplace  



 

(2) โครงการทบทวนและปรับปรุงระบบสวัสดิการของส านักงาน คปภ.  
(Review Benefits)  

(3) โครงการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาตามสายอาชีพ (Career Development 
Program) และโปรแกรมการพัฒนาตามสมรรถนะของต าแหน่งงาน (Competency Development Program)  

(4) การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์และการออกแบบการบริหารจัดการความรู้
ในองค์กร ผ่าน Digital Platform  

(5) การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ และการออกแบบการ
พัฒนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล   

(6) การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลส าหรับพนักงานทุกระดับ (IDP) ผ่านระบบ 
Human Resource Information System (HRIS)  
 
 

 
เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ ในการคิดค้น พัฒนาและส่งมอบ 

ระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์และอย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการเพื่อพัฒนา
บุคลากร HR ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล มีทีมงานระดับผู้บรหิารระดับกลาง
ที่มีความเช่ียวชาญในงาน HR ในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร ์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ 
ด้านการบริหารบุคลากร และยกระดับการให้บริการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ                       
โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

     ๑. พัฒนาบุคลากร  HR ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล  
 

     ๒. มีทีมงานระดับผู้บริหารระดับกลางที่มีความเช่ียวชาญในงาน HR ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  
     ๓. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารบุคลากร             
  4. ยกระดับการให้บริการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 
แผนงานโครงการท่ีจะต้องด าเนินการต่อเน่ืองในยุทธศาสตร์ท่ี 3  

 
แผนงานโครงการด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญและจะมุ่งเน้นและเร่งด าเนินการต่อเนื่อง       

ในปี 2563 เพื่อผลักดันและยกระดับความเป็นมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
(1) การพัฒนาระบบการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลผ่าน Mobile Application 
(2) การสื่อสารนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลให้พนักงานในทุกระดับผ่านระบบ Human 

Resource Information System (HRIS) 
(3) การพัฒนากระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในเรื่องการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้แก่พนักงานทุกระดับผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :  การยกระดับความเป็นมืออาชีพดา้นทรัพยากรบุคคล (Professional HR) 


