
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 
 
ส ำนักงำน คปภ. ได้มีกำรด ำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญ ประจ ำปี 

2562 ดังต่อไปนี้  
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างและพัฒนาความเป็นผู้น าในทุกระดับชั้น (Leadership at all 

level) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวำงระบบกำรพัฒนำผู้น ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งภำคนโยบำยและภำคปฏิบัติ โดยมุ่งให้
ผู้น ำมีสมรรถนะในกำรบริหำรงำนและบริหำรคน สำมำรถพัฒนำทีมและสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนที่สร้ำงสรรค์ 
(Positive Work Environment) เพ่ือส่งเสริมกำรเพ่ิมผลิตภำพ (Productivity) ในกำรปฏิบัติงำนกำรท ำงำนเป็น
ทีม และกำรสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำนทั่วทั้งองค์กร (Employee Engagement) โดยมีกิจกรรมที่ส ำคัญที่ได้
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.1 เพิ่มช่องทำงกำรสรรหำพนักงำนศักยภำพสูง (Talent Acquisition) มำร่วมงำนกับ
ส ำนักงำน คปภ. ดังนี้ 

1) ก ำหนดหลักเกณฑ์สรรหำและทำบทำมบุคลำกรศักยภำพสูงจำกภำยนอก 
2) ให้ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท กับบุคคลภำยนอก จ ำนวน 3 ทุน และให้

ทุนกำรศึกษำกับพนักงำนของส ำนักงำน คปภ. จ ำนวน 1 ทุน  
๓) ให้ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอกกับบุคคลภำยนอก จ ำนวน 1 ทุน  
๔) ได้รับทุนรัฐบำลจำกส ำนักงำน ก.พ. เพ่ือให้ทุนกับบุคคลภำยนอกไปศึกษำต่อในระดับ

ปริญญำโท จ ำนวน 2 ทุน  
 1.2 กำรพัฒนำทักษะทำงกำรบริหำร ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1) กำรอบรมภำยนอก (Public Training) โดยได้จัดส่งผู้บริหำรระดับสูง เข้ำรับกำร
อบรมในหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง จ ำนวน 12 หลักสูตร เพื่อเสริมสร้ำงทักษะทำงกำรบริหำร รวมถึงกำรสร้ำง
เครือข่ำยในหมู่นักบริหำรในองค์กรต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
ระหว่ำงกัน 

 2) กำรอบรมภำยใน (In-house Training) โดยจัดอบรมหลักสูตร “Digital Leader 
Program” ให้แก่ผู้บริหำรระดับผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนและหัวหน้ำกลุ่ม เพื่อพัฒนำพัฒนำควำมพร้อมในกำรเป็น
ผู้น ำให้แก่ผู้บริหำรระดับกลำงในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบำทส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่ำงมีนัยส ำคัญ   

1.3 โครงกำรบริหำรพนักงำนศักยภำพสูงและกำรสืบทอดต ำแหน่ง  
 ส ำนักงำน คปภ. ได้มีกำรก ำหนดกรอบหลักเกณฑ์และออกแบบควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ

ส ำหรับพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Fast Track Career Path) และวิธีกำรประเมินในกำรคัดกรองพนักงำนที่มี
ศักยภำพสูง (Talent Pool) ตลอดจนผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Successor) ซึ่งแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 3/2562 และ
น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วในเดือนธันวำคม 2562 
โดย ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรเตรียมแผนสรรหำและคัดเลือกก ำลังคนที่จะเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งทดแทนพนักงำนที่จะ
เกษียณอำยุ ลำออก เสียชีวิต รวมถึงพิจำรณำระเบียบที่จะต้องปรับปรุงเพ่ือสนับสนุนให้กระบวนกำรพัฒนำผู้สืบ
ทอดต ำแหน่งที่ส ำคัญสำมำรถด ำเนินต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
 



2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความพร้อมของพนักงาน (Employee as a future) เพ่ือให้
ส ำนักงำน คปภ. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  (HR Infrastructure) ที่มีประสิทธิภำพ 
เพ่ือให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจในนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร แนวทำงกำรพัฒนำตำมสำยอำชีพ และแนวทำง
วัดผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ ซึ่งจะท ำให้พนักงำนเห็นควำมชัดเจนกำรพัฒนำตนเองเพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 
Digital Workforce ที่มีศักยภำพ โดยมีกิจกรรมที่ส ำคัญที่ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

2.1 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำพนักงำน และกำรพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึง
บุคลำกรคุณภำพ เพ่ือให้กำรบริหำรอัตรำก ำลังของส ำนักงำน คปภ. มีประสิทธิภำพ และสำมำรถสรรหำบุคลำกร
คุณภำพเข้ำมำทดแทนอัตรำก ำลังที่ว่ำงได้อย่ำงเหมำะสม โดยได้จัดท ำแผนกำรบริหำรอัตรำก ำลังของส ำนักงำน 
คปภ. ประจ ำปี 2562 ด ำเนินกำรสรรหำและโยกย้ำยบุคลำกรตำมแผนอัตรำก ำลัง ซึ่งในปี 2562 ได้สรรหำและ
เรียกบรรจุพนักงำนแล้ว นอกจำกนี้ ได้พัฒนำช่องทำงกำรสรรหำและว่ำจ้ำงพนักงำนในรูปแบบสัญญำจ้ำง 
รวมถึงกำรสรรหำอัตรำก ำลังทดแทนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ ลูกจ้ำงผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน และลูกจ้ำงส ำนักงำน 
คปภ. เป็นต้น ซึ่งจะด ำเนินกำรปรับปรุงระเบียบในกำรด ำเนินกำรให้เหมำะสมต่อไป  

2.2 กำรด ำเนินกำรอบรมและให้ควำมรู้แก่พนักงำนใหม่ (OIC Orientation and 
Networking Program) เพ่ือให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์กร มีแนวคิดและพฤติกรรมกำรท ำงำนที่
เชื่อมโยงกับค่ำนิยมองค์กรและเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำน ท ำให้สำมำรถปฏิบัติ งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้  

1) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพส ำหรับพนักงำนใหม่ รุ่นที่ 1 (IRDP)  
2) หลักสูตรกำรปลดปล่อยศักยภำพพัฒนำตนเองและกำรสื่อสำรสู่ควำมส ำเร็จ  
3) หลักสูตรทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)  
4) หลักสูตรเทคนิคกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรและธุรกิจ  
5) หลักสูตรเสริมสร้ำงควำมรู้และประสบกำรณ์ส ำหรับพนักงำนใหม่ (Exclusive Sharing)  

2.3  โครงกำรพัฒนำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) และรำยละเอียด 
ลักษณะงำน (Job Description) ตำมโครงสร้ำงต ำแหน่งงำนใหม่ ได้ด ำเนินร่วมกับที่

ปรึกษำในกำรทบทวนรำยละเอียดลักษณะงำน (Job Description) ออกแบบโอกำสในกำรย้ำยและหมุนเวียนงำน 
(Job Movement Matrix) ที่สอดคล้องกับกลุ่มงำน (Job Family) ก ำหนดรูปแบบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) ของพนักงำนตั้งแต่ระดับเจ้ำหน้ำที่จนถึงระดับบริหำร และ ออกแบบและก ำหนดเกณฑ์กำร
ย้ำยและเลื่อนต ำแหน่งต่ำง ๆ ภำยในส ำนักงำน คปภ. เพ่ือเป็นคู่มือเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของทุก
ต ำแหน่งงำนให้กับพนักงำนของส ำนักงำน คปภ. ในปัจจุบันและอนำคต  

2.4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและปรับปรุงสมรรถนะ  
ได้ด ำเนินร่วมกับที่ปรึกษำในกำรออกแบบโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) 

เพ่ือวำงรำกฐำนกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนตำมสมรรถนะท่ีองค์กรคำดหวัง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี (Technology Disruption) และก้ำวสู่กำรเป็น Digital Insurance Regulator อีกทั้ง
จัดท ำมำตรฐำนตัวชี้วัด (KPIs Standard) ที่สอดคล้องกับรำยละเอียดลักษณะงำน (Job Description) โดยพัฒนำ
ผู้บริหำรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถใช้เครื่องมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ ในกำรบริหำรทีม
ให้เกิดผลิตภำพ (Productivity) สูงสุด 



2.5 โครงกำรจัดท ำคลังข้อสอบควำมรู้เฉพำะด้ำนของแตล่ะสำยงำน เพ่ือใช้เป็นข้อสอบกลำงใน
กำรคัดกรองและวัดควำมรู้เฉพำะด้ำนของสำยงำนที่เป็นมำตรฐำน โดยผ่ำนกำรออกแบบและพัฒนำจำกมืออำชีพ
ในกำรออกแบบทดสอบ จึงได้ประสำนไปยังมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรออกแบบ
ข้อสอบคัดกรองบุคลำกรให้กับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน  

2.6 กำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้กระบวนกำรฝึกอบรมเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจึงได้ว่ำจ้ำงมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เพ่ือออกแบบโครงสร้ำงหลักสูตรกำรพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักงำน คปภ. ซึ่งจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำ Soft Skills ที่ส ำคัญใน 3 ด้ำน ได้แก่  

1) Leadership Skill ได้แก่ Emotional Intelligence, Analytic Thinking, Creative 
Thinking, Performance Management และ Governance Moral 

2) Communication Skill ได้แก่ Presentation & Communication, Meeting 
Presentation, Communication Strategy และ Public Speaking  

3) Essential Skill ได้แก่ Personality, Adaptive Capacity & Flexibility ซ่ึง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ไดเ้ริ่มกำรอบรมในไตรมำสที่ 3 – 4 ของปี 2562    

3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับความเป็นมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล (Professional HR) 
เพ่ือยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเป็นมืออำชีพ ในกำรคิดค้น พัฒนำและส่งมอบระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
อย่ำงมีกลยุทธ์และอย่ำงมีประสิทธิผล โดยมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกร HR ให้มีควำมรู้ ทักษะ และ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล สำมำรถยกระดับกำรให้บริกำรให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
โดยมีกิจกรรมที่ส ำคัญที่ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

3.1 กำรสรรหำบุคลำกรใหม่ที ่มีควำมเชี ่ยวชำญในงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำร
ขับเคลื ่อนยุทธศำสตร์ และกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ( Develop HR 
Capability) ของบุคลำกรของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)  

3.2 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล  (HRIS) เพื่อสนับสนุนและ
ยกระดับกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว และ มีประสิทธิภำพ  

3.3 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลพนักงำน (Employee Data) และกำรรำยงำนข้อมูลทำง
ทรัพยำกรบุคคลเพ่ือกำรตัดสินใจของผู้บริหำร (Reporting for Management Decision) 

3.4 กำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงพนักงำนอย่ำงเป็นระบบผ่ำนระบบ Human 
Resource Information System (HRIS) 

ช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำส ำนักงำนด ำเนินกำรผ่ำนกำรผลักดันแผนยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกร
บุคคล ระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๐ - ปี ๒๕๖๒) เป็นกำรวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือก้ำวสู่
องค์กรศักยภำพสูง (High Performance Organization) โดยในปี 2563 – 2565 ส ำนักงำนจะด ำเนินกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กรผ่ำนโครงกำร SMART OIC เพ่ือให้ระบบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และช่วยสนับสนุนให้บุคลำกรของส ำนักงำนมีควำมพร้อมในกำร
ปรับเปลี่ยนตำมทิศทำงของส ำนักงำนและอุตสำหกรรม และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อน
ภำคอุตสำหกรรมประกันภัย 


