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สำนักงานคณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.)  

ระยะ ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
 

  สำนักงาน คปภ. มีแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
“ปรับเปลี ่ยน เช ื ่อมั ่น ก้าวล้ำ พัฒนา” ที ่ เป ็นเสมือนเข็มทิศกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ  
สำนักงาน คปภ. มุ่งเน้นให้เป็นแผนที่มีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมและเท่าทันกับ
สภาพแวดล้อมในอนาคต และมีแผนการปรับเปลี ่ยนองค์กรสู ่ SMART OIC (OIC Transformation 
Roadmap) เพื ่อมุ ่งสู ่การเป็นองค์กรชั้นนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการทำงานมีความคล่องตัว และ
ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสำนักงานมุ่งหวังจะพัฒนาทักษะความรู้ให้สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ นำมาปรับใช้กับกระบวนการทำงานภายในสำนักงาน เพ่ือมุ่งสู่การเป็น SMART 
OIC รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) จึงกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เอ้ือต่อการทำงานในบริบทใหม่และแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี ดังนี้ 
 

๑. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๑.๑ การทบทวนการบริหารอัตรากำลัง และการสรรหา 

  การบริหารอัตรากำลังเพื่อเป็นการกำหนดกรอบและวางแผนอัตรากำลังของ
สำนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของแต่ละสายงาน  และเพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของ
สำนักงานในอนาคตได้ รวมถึงการจัดทำแผนการสรรหาบุคลากรทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ และ
พนักงานที่มีทักษะเฉพาะ พร้อมทั้งยกระดับการสรรหา ในการดึงดูดการจัดกลุ่มพนักงานเพื่อค้นหา คนเก่ง
และคนดี (คนดีมีฝีมือ) ที่เป็นพนักงานศักยภาพสูงในองค์กร หรือ ที่เรียกว่า Talented People มีความรู้
ความสามารถในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
     ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร 

สำนักงานกำหนดนโยบายในการจัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากร (OIC People 
Development Framework) เพื ่อใช้ เป ็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน  
โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ลักษณะงานของบุคลากรที่สะท้อนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน 
ในระยะยาว และความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ประกอบด้วย การวาง
แผนพัฒนาบุคลากรใน ๓ มิต ิได้แก่  

มิติที่ ๑  Foundation Program เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้า
ทำงานที่สำนักงาน คปภ. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค จนถึงการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ  



๒ 
 

มิติที่ ๒  Insurance & Business Program เพื่อวางแผนพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การประกันภัยและธุรกิจ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ และทักษะความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้กับพนักงานตามระดับตำแหน่ง โดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรประกันภัยให้มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งด้านความรู้ ธรรมาภิบาล และงานวิจัยด้าน
การประกันภัย 

ม ิติท ี ่  ๓  Competency Program เพ ื ่อวางแผนการพัฒนาบ ุคลากรตาม
สมรรถนะหลักของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ทำงาน และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๓ การบริหารจัดการ 
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปรับเปลี่ยนองค์กร (SMART 

OIC Transformation Roadmap) และเพ่ือให้การดำเนินงานระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรที่กำหนดไว้ สำนักงานจึงดำเนินการ
ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ให้พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การยกระดับศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้
สำนักงานมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   ๑.๔ การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
สำนักงาน คปภ. มีระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีหลัก
แห่งความประพฤติที่ดีงาม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมกับความเป็นพนักงานของสำนักงาน ยึดถือปฏิบัติ 
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
โดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติไว้ 

   ๑.5 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร 
สำนักงานมีนโยบายในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเชื่อมโยงพนักงานใน

องค์กรให้มีความเป็นหนึ่งเดียว โดยเป็นเครื่องมือการบริหารและพัฒนาองค์กรในมิติของพฤติกรรมการ
ทำงาน หรือแบบแผนในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
บริบทต่าง ๆ ทั้งด้านแนวคิด วิถีชีวิต และบริบททางสังคม ความทันสมัยของเทคโนโลยี และสำนักงานได้
กำหนดค่านิยมไว้ในรูปแบบของสมรรถนะหลัก เพื ่อให้เกิดพฤติกรรมที่เกื ้อหนุนการดำเนินงานและ
ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน และใช้สำหรับการประเมินผลประจำปี และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

   ๑.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

สำนักงานกำหนด และผลักดันให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการพูดคุยหารือ เพื่อช่วยพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้มีความเข้าใจและความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เป็นการสื่อสารสองทาง  
(Two-Way Communication) 



๓ 
 

 
 ๒. แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  
   เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสู่ SMART OIC โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ“การบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สามารถขับเคลื่อนสำนักงานสู่องค์กรดิจิทัล และยกระดับระบบงานทรัพยากรบุคคลไปสู่อนาคต” “SMART 
HR, SMART People, SMART OIC” ดังนั้นเพื่อให้แผนดังกล่าว ของสำนักงาน สามารถขับเคลื่อนการ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ จึงกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และระบบงานทรัพยากรบุคคล(HR 
foundation enhancement) ให้เป็นมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ  

แผนงานโครงการที่จะต้องดำเนินการยุทธศาสตร์ที่ 1 : การทบทวนรูปแบบการทำงาน 
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อรองรับงานในอนาคต การจัดทำระบบการจ่ายค่าตอบแทน ครอบคลุม
ตั้งแต่การประเมินค่างาน โครงสร้างองค์กร โครงสร้างตำแหน่งงาน โครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงาน ทักษะ เส้นทางสายอาชีพ ทบทวนการวางแผนอัตรากำลัง ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของ
สำนักงาน(People capabilities excellence) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสำนักงาน คปภ.  
 แผนงานโครงการที ่จะต้องดำเนินการยุทธศาสตร์ที ่ ๒ : ครอบคลุมถึงการพัฒนา
บุคลากรและการคัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพ การจัดทำแผนและระบบผู้สืบทอดตำแหน่ง การจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสำนักงาน รวมถึงประเมิน
ความต้องการของบุคลากร การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร ้างร ูปแบบการทำงานและปลูกฝ ังว ัฒนธรรมองค์กรใหม่   
(New ways of working cultivation) 

     แผนงานโครงการที่จะต้องดำเนินการยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงานให้เกิดการประสานงานกัน การปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ การทบทวนนโยบายด้านบุคลากร การทบทวน
กฎระเบียบ ข้อบังคับของพนักงานเพื่อให้เอื้อต่อการทำงาน รวมถึงการส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์
ของบุคลากร สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อสำนักงาน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการของ
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ 
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