
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน คปภ. ปี 2563 

 

  นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  

เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการตามภารกิจของส านักงาน คปภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงาน คปภ. ได้ใช้เครือ่งมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิเคราะห์อัตราก าลัง ศึกษาเปรียบเทียบภารกิจในการปฏิบัติงานของด้านและสายงาน เพ่ือก าหนดจ านวน
อัตราก าลังที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงาน คปภ. รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กร
และโครงสร้างต าแหน่งงานให้มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและให้มีเส้นทางในการเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพ
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงาน คปภ. เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรต่อไป  

 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่ส านักงาน คปภ. ให้ความส าคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ด าเนินการปรับปรุงเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้มีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลายในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ส านักงาน คปภ. ได้คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กรมากยิ่งขึ้น 
ส านักงาน คปภ. มีนโยบายในการเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง
การประกาศรับสมัครงานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน อาทิ JobsDB เป็นต้น ส าหรับนโยบายการคัดเลือกนั้น 
ส านักงาน คปภ.ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่
เหมาะสมกบังานที่ปฏิบัติ ควบคู่กับการเป็นคนดีและมีคุณธรรม ซึ่งการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการ
ผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานต้นสังกัด และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การ
คัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งได้น าเทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน  

 นโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

ส านักงาน คปภ. มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ถ่ายโอนนโยบายระดับ
เป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงาน คปภ. 
ตลอดจนประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ (Competency) รวมทั้งด าเนินการ
ปรับปรุงโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) และการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ที่คาดหวังใน
พนักงานแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) เพ่ือให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ. เป็น
กระบวนที่ส าคัญในการผลักดันให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร (Goal Alignment) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 



 
 

 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ส านักงาน คปภ. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน คปภ. อย่างต่อเนื่อง โดย
การออกแบบ แผนการฝึกอบรม (Training Roadmap) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมกับการ
ขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงาน คปภ. โดยการใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย 
ทั้งการส่งผู้บริหารในทุกระดับเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการบริหาร และการสร้างเครือข่ายในหมู่นัก
บริหารในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการระหว่างกัน 
รวมถึงการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถพัฒนาคนและพัฒนางานไปสู่
องค์กรศักยภาพสูงในอนาคต และมุ่งพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ ส านักงาน คปภ. ได้
พัฒนาหลักสูตร OIC Orientation and Networking Program เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร 
โดยมุ่งใหม้ีแนวคิดและพฤติกรรมการท างานที่เชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานใหม่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  

ส านักงาน คปภ. มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
ทุกระดับ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทนและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความ
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน และสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันกับองค์กรชั้นน าและองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรมได้ รวมทั้งเพ่ือสร้างแรง
กระตุ้นและแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที ่เหมาะสมและเป็นธรรม  

  นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  

ส านักงาน คปภ. ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยน 
แนวคิด มุมมอง และการน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ผ่านการประชุมสัมมนาต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมองค์กร เพ่ือให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสัมมนาพนักงานประจ าปี กิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีที่ส าคัญของไทย กิจกรรมสานสัมพันธ์ของด้านและสายงาน และกิจกรรม Happy Activities ซึ่งการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันที่ดีระหว่างกัน มีการถ่ายทอดค่านิยมและพฤติกรรมที่ดี
งาน ส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีข้ึน 

 

 

 

 



 
 

 นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่  

ส านักงาน คปภ. เล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกเทคโนโลยี จึงได้พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ Center of InsurTech, 
Thailand (CIT) เพ่ือมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีประกันภัย เพ่ือต่อยอดและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย อีกทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี
ประกันภัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย โดยบูรณาการการท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 
และกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่ม Start-Up ที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดในการน าธุรกิจประกันภัยเชื่อมต่อเข้า
กับเทคโนโลยี ซ่ึงการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการท าให้เกิดนวัตกรรมประกันภัยใหม่ๆ ท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และยังเป็นหน่วยงานน าร่องในการลดกระบวนการ
ท างาน เพ่ือให้พนักงานมีเวลาเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ 

 
 นโยบายการท างานรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Cross Function & Project Based Program 

ส านักงาน คปภ. ได้สนับสนุนให้เกิดการท างานรูปแบบใหม่ โดยได้มอบหมายงานในรูปแบบ
โครงการ ซึ่งจะมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายสายงานมาท างานร่วมกันตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และด าเนินการวัดผลงานจากความส าเร็จของโครงการ เช่น เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่าน
มา ส านักงาน คปภ. ได้เข้ารับการประเมินภาคการเงินสาขาประกันภัย (FSAP) จึงได้ด าเนินการคัดเลือก
ทีมงานจากหลากหลายสายงาน เพ่ือมาร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภาคการเงิน          
สาขาประกันภัย (FSAP) การประสานงานและการให้ข้อมูลกับผู้ประเมินจาก World bank การปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการประชุม   
เพ่ือท าความเข้าใจกับภาคธุรกิจประกันภัยไทย ทั้งนี้ ทีมงานจะรายงานความคืบหน้าต่อเลขาธิการเป็นระยะๆ      
ซึ่งการท างานในรูปแบบดังกล่าวถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  

อีกตัวอย่างท่ีส าคัญ เช่น การจัดท าประกันภัยประมง ตามนโยบาย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยให้
น าการประกันภัยเข้ามาช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติให้กับชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เสียหายต่อตัวเรือประมง การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของชาวประมงและลูกเรือประมง  เป็นต้น เนื่องจากเป็น
ภารกิจเร่งด่วน ส านักงาน คปภ. จึงได้มอบหมายทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายสายงานมาร่วมคิด
และพัฒนาโครงการดังกล่าว รวมถึงการลงพ้ืนที่ เช่น คปภ. เพ่ือชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการและ
ความคาดหวังจากประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ช่อทางการเข้าถึงและการให้ความรู้กับ
ประชาชน ดังนั้น จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส านักงานด าเนินการมา เป็นการปรับมุมมองและแนวคิดการท างาน
แบบดั้งเดิม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานท างานร่วมกันมากขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ของการท างานรูปแบบนี้ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี และถือเป็นสิ่งส าคัญในการผลักดันพนักงานของส านักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านให้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา  
 

 


