
1 
 

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 
 
  ตามที่สำนักงานได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที ่ 4 และแผนยุทธ์ศาสตร์
สำนักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี สำนักงาน คปภ.มีความมุ่งหวังให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านทุกมิติตั้งอยู่บนรากฐานที่
สำคัญจากภายใน (Internal foundation) คือ การมุ่งสู่การเป็นองค์กรกำกับชั้นนำ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการทำงานที่
คล่องตัว มีบุคลากรทีม่ีศักยภาพ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็น SMART OIC  

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสำนักงาน คปภ. ขับเคลื่อน
ให้ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง ได้รับความเชื่อถือจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร  การบริหารงาน
บุคคลจึงได้มีการกำหนดนโยบายและทบทวนแผนกลยุทธ์ตามหลัก Employee life cycle ตั้งแต่ก่อนเข้าทำงานจนถึง
พ้นสภาพการเป็นพนักงาน รวมถึงพิจารณาแผนงานย่อยทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกัน อาทิ การบริหาร
อัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุพนักงาน การพัฒนาบุคลากร การบริหารบุคลากรที ่มีศักยภาพสูง การสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม โดยดำเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ใน 3 ด้านดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานทรัพยากรบุคคล ให้เป็นมาตรฐานสากล และมี

ประสิทธิภาพ 

1. การทบทวนรูปแบบการดำเนินงาน โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการ
ออกแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงสร้างในปัจจุบัน หน้าที่ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา  
คำบรรยายลักษณะงานในปัจจุบัน (Job Description) รวมถึงการสำรวจความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบรูปแบบการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับการดำเนินงานและทิศทางของสำนักงานตามแผนการปรับเปลี ่ยนองค์กรสู ่ SMART OIC เพื่อให้
ระบบงานทรัพยากรบุคคลสอดรับกับการดำเนินการและทิศทางของสำนักงาน สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสำนักงาน  

2. การจัดทำระบบค่าตอบแทนแบบองค์รวม  ปี ๒๕๖๓ สำนักงาน คปภ. ได้มีการทบทวนนโยบาย
และโครงสร้างค่าตอบแทน ปี 2564 – 2565 สำนักงานจะดำเนินการพิจารณาทบทวนระบบการบริหาร
ค่าตอบแทนแบบองค์รวม และจะนำเอาผลการศึกษาเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) และผล
การศึกษาเรื่องสมรรถนะซึ่งได้ศึกษาครอบคลุมทั้งสำนักงานมาทบทวนให้สอดคล้องตามแผนงานหลักต่างๆ  ของ
สำนักงานและปรับใช้ภายในสำนักงาน โดยคาดว่าจะเริ่มต้นปรับใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2565  

3. การบริหารอัตรากำลังของสำนักงาน สำนักงานมีการทบทวนความต้องการของแต่ละสายงาน
อย่างสม่ำเสมอในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลภายในเดือน
พฤษภาคมของทุกปี 

อย่างไรก็ตามในปี 2563 สำนักงานมีการจัดทำแผนแม่บทสำคัญๆประกอบการดำเนินงานของ
สำนักงาน และมีการเปลี่ยนแปลงบริบททางสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกค่อนข้างมาก และในปี 2564 
สำนักงานจึงได้มีแผนที่จะกำหนดแนวทางการศึกษาทบทวนรูปแบบการทำการทำงาน เพื่อให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นของ
สำนักงานรวมถึงแต่ละสายงาน ตลอดจนกำหนดกำลังคนที่เหมาะสมในแต่ละงานให้ชัดเจน เพ่ือให้สำนักงานสามารถ
รองรับทักษะงานใหม ่และสามารถสรรหาพนักงานที่ตรงกับความต้องการของสำนักงานอย่างแท้จริง  
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4. การวางระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน คปภ. มีนโยบายประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และมีการนำเอาตัวชี ้ว ัดของสำนักงานถ่ายทอดลงมาสู ่ตัวชี้วัดรายบุคคล รวมถึงมีการประเมิน
สมรรถนะหลักของสำนักงานร่วมด้วย ซึ่งสำนักงานได้กำหนดให้พนักงานจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม และธันวาคม เป็นประจำทุกปี  

ในปี 2563 สำนักงานได้มีการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มเติม โดยเพิ่มในส่วนของการติดตามผลงานและการสอนงาน (Coaching & Feedback) เพื่อเพิ่มช่องทางอีก
ช่องทางหนึ ่งสำหรับให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาหรือหัวหน้าได้พิจารณาและให้ความเห็นเร ื ่องของการท ำงาน และ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะได้ดำเนินการนำผลดังกล่าวไปเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 

ในปี 2564 สำนักงานยังคงสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างหัวหน้าและลูกน้องมาก
ข ึ ้นผ ่านการ Coaching & Feedback ตลอดจนม ีแผนในการนำเอาผลการศ ึกษาสมรรถนะหล ัก  (Core 
competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Leadership competency) ของสำนักงานมาพิจารณากำหนดเป็น
รายละเอียดเชิงพฤติกรรมและพิจารณาแนวทางที ่เหมาะสมสำหรับการประเมิน และเป็นข้อมูลในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 

5. การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HRIS) มาใช้ในการสนับสนุนการบริหารฐานข้อมูล
ในการดำเนินการ จัดทำข้อมูลในรูปแบบรายงานเพื่อให้ผู ้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจในการดำเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลมากข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของสำนักงานเพื่อเป็นกลไก  

ในการขับเคลื่อนสำนักงาน คปภ. 

1. การบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ระบบสืบทอดตำแหน่ง การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๔ ได้มีการศึกษาการบริหารจัดการ

บุคลากรศักยภาพสูงและระบบสืบทอดตำแหน่งซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับสำนักงาน 

2. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสำนักงาน ปี ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. ได้
จัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากร (OIC People Development Framework) เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของพนักงาน โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ลักษณะงานของบุคลากรที่สะท้อน
ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คปภ. ในระยะยาวและความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน โดย
ออกแบบการอบรมเป็น 3 หมวด โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลข้างต้น ดังนี้ 

1) การอบรมตาม Core Competency และค ่าน ิยมองค ์กร ตลอดจนปล ูกฝ ังด ้ าน
จรรยาบรรณในการทำงาน และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตลอดจนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งสำนักงาน 

2) การอบรมตาม Leadership Competency เพื่อเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานและ
ผู้บริหาร และเตรียมความพร้อมก่อนการเลื่อนตำแหน่ง 

3) การอบรมตาม Functional Competency เน้นพัฒนาความสามารถในแต่ละสายงาน 
(Job Family)  
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นอกจากนี้ สำนักงานยังจัดทำหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ (Online Learning) ตามตำแหน่ง
งาน เพื่อให้สอดคล้องการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตามกรอบการพัฒนาบุคลากร ตามแผนการปรับเปลี่ยน
องค์กรสู่ SMART OIC 

3. การสร้างระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๖๔ สำนักงานได้
ดำเนินการด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และให้พนักงานสามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยง่าย 
ตลอดจนการนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอีกด้วย โดยมีแผนต่อยอดการจัดเก็บองค์
ความรู้กับพนักงานที่อยู่ในช่วงเตรียมเกษียณอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ซึ่งจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4/2564   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จุดประกายให้พนักงานแสดงความสามารถโดยผ่านการสร้างรูปแบบการทำงานและปลูกฝัง

วัฒนธรรมองค์กรใหม่ 

1. การปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ ในปี 2564 สำนักงานได้มีการจัดโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ใหม่ เพ่ือส่งเสริมความเชื่อ ค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการผลักดันให้การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART 
OIC ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสำนักงานมีเป้าหมายที่จะสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสร้างอัตลักษณ์ที่แท้จริง
ของสำนักงาน โดยเป็นโครงการต่อเนื่องและคาดว่าจะสำเร็จเป็นรูปธรรมในปี 2566  

2. ทบทวนนโยบายด้านบุคลากรให้ทันสมัย เพื่อให้นโยบายทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับทิศทางสำนักงาน คปภ. โดยในปี ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านบุคลากร
เป็นประจำทุกปี เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น กระชับ คล่องตัว และสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้แก่พนักงานได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

3. การสร้างประสบการณ์ที ่พนักงานพึงพอใจ ในปี 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานมีการประเมิน
สุขภาพองค์กรโดยการสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART OIC ต่อมาได้มีการดำเนินการขยายผลไปยังแบบ
สำรวจหลังจากการทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการสื่อสารสองทางและเป็นการเพิ่มช่องทางการรับฟังจากพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และในปี 2564 สำนักงานได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมสู่ SMART OIC และมีแผนที่จะ
ขยายผลไปยังการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและความผูกพันของพนักงาน  เพื่อนำผล
และความเห็นต่างๆของพนักงานมากำหนดแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อไป 

4. การปรับปรุงกระบวนการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานเริ ่มมีการปรับปรุง
กระบวนการทรัพยากรบุคคลแล้วในหลายส่วนตั้งแต่ปลายปี 2563 อาทิ การสรรหาบุคคลภายนอก การพัฒนา
พนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพัฒนากระบวนการให้มีความชัดเจน คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และ
กำหนดให้มกีารดำเนินการยกระดับกระบวนการทรัพยากรบุคคลทั้งหมดให้เป็นมาตรฐานภายในปี 2564 

5. การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร ปี ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตาม
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของพนักงาน โดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ บัญญัติไว้ เพื่อให้
พนักงานมีหลักแห่งความประพฤติที่ดีงาม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมกับความเป็นพนักงานของสำนักงาน ยึดถือ
ปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
นอกจากนี้ สำนักงานมีเป้าหมายในการยกระดับกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสำนักงานให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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