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รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงาน คปภ. 
รอบ ๓ เดือน ปี ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบการประเมินเป็นปีปฏทิิน ดังนั้น จึงเป็นรายงานผลการด าเนินงานทสี าคัญของส านกังาน คปภ. รอบ ๓ เดือน ปี ๒๕๖๔



โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาด าเนินการ สถานะความคืบหน้า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

การปฏิรูปและทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย

๑. โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดประชุมท าความเข้าใจและรับฟงัความคิดเห็นผ่านกจิกรรม Focus 
Group    ให้กับสายงานที่ออกและบังคับใชก้ฎ จ านวน ๑๒ ครั้ง 
ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์- ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒. โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ (Regulatory Impact 
Assessment (RIA)) และประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจดัอบรมเพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การวิเคราะห์ผลกระทบ (Regulatory Impact Assessment (RIA)) 
และประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย 

ความเสี่ยงและบริบทใหม่ ๑. โครงการศึกษาผลกระทบของธรุกิจประกนัภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และศึกษารูปแบบการด าเนนิธรุกิจ และทิศทางและรูปแบบ
การก ากับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัที่เหมาะสม (โครงการปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ส านักงาน คปภ. ได้จัดจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาทางธุรกจิ 
จ ากัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด าเนินการเข้าสัมภาษณ์
บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย จ านวน ๑๔ บริษัท และขณะนี้อยู่ระหว่าง
เตรียมการสัมภาษณ์เลขาธกิารและกรรมการในคณะกรรมการ คปภ.  

๒. โครงการศึกษาและพัฒนากรอบการด ารงเงินกองทนุตามระดับความเสี่ยงเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะการด าเนนิธรุกิจของอุตสาหกรรมประกนัภัยไทย (โครงการปี ๒๕๖๔ –
๒๕๖๕)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน

๓. การจัดท าร่างประกาศรองใหร้องรับกบัการลงทุนและการประกอบธรุกิจอืน่ของบริษัท
ประกันภัย (“กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย”)

ไตรมาสที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อจดัท าร่างประกาศรองใหร้องรับกบัการลงทุนและ
การประกอบธรุกิจอื่นของบริษัทประกนัภัย (“กิจการการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย”)

เครื่องมือและฐานข้อมูลใน
การก ากับดูแล

๑. โครงการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะเพื่อจดัท ารายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย (System Intelligence for Insurance Business 
Performance Reports Analytics : SIIRA) ระยะที่ 2 (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2565) 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อจัดท าขอบเขตของงาน (TOR) และได้
ด าเนินการจดัท า TOR เสนอต่อท่านเลขาธกิาร ซ่ึงเลขาธิการได้อนุมัติ 
TOR เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยูร่ะหวา่งกระบวนการจัดซ้ือจดัจ้าง

๒. โครงการจัดท าระบบอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อการรับ-ส่งข้อมลูธุรกิจประกนัภัย (Digital 
Insurance Information Platform for Electronic Filing System : DIIP) 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดจ้างและ TOR เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนนิการในขัน้ตอน
จัดจ้างผู้รับจ้างท าโครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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มาตรฐาน IFRS 17 โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมส าหรับการบังคับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ศึกษาผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เชิงลึกบริษัทตัวอยา่งจ านวน 14 บริษัทระหว่างวนัที่ 25-
29 มกราคม 2564 โดยได้รายงานผลการศึกษาและวเิคราะหด์ังกล่าว
ให้ผู้บริหารทราบความคืบหนา้ และเสนอผลต่อที่ประชุมคณะยอ่ย
ด้านสัญญาประกันภยัและการวดัมูลค่าในวนัที ่30 มีนาคม 2564

การฉ้อฉลด้านการ
ประกันภัย

โครงการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการตรวจสอบการฉอ้ฉลด้านการประกนัภัย (Fraud 
Detection Database) (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2565) 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน

ความร่วมมือและความ
เชื่อมโยงตลาดในภูมิภาค

๑. โครงการศึกษาแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน สาขาประกนัภัย 
ภายใต้กรอบความตกลงวา่ด้วยการค้าบริการของอาเซียน

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจดัจ้างและ TOR เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน    
อยู่ระหว่างกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง

๒. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาความรู้ด้านการก ากับดูแลธุรกจิประกนัภยัสากล    
ในภูมิภาคอาเซียน

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการรับสมัครพนกังานเขา้ร่วมอบรมโครงการ NAIC 
International Fellows Virtual Program (Spring 2021)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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สร้างความตระหนัก และ
ส่งเสริมการเข้าถึง
ประกันภัย

๑. โครงการปลูกฝังพื้นฐานความรู้ประกันภัยผ่านสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี ๒๐๒๑ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน (TOR)

๒. โครงการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กบัสาธารณชนทั่วประเทศ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการจดักิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจด้าน
การประกันภยัให้กับประชาชนทั่วประเทศตามแผนงานและ
โครงการต่าง  ๆ

๓. โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ด าเนินการร่างขอบเขตงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดท าบันทึกขออนุมตัิหลักการในการด าเนินงาน
โครงการ

๔. โครงการศึกษาวิจยัข้อมูลด้านการประกันภัย ให้ประชาชนเข้าถงึระบบการประกันภัยในทกุ
ระดับ (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2565)

ไตรมาสที่ 2 - ๔ อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการด าเนนิโครงการและร่าง TOR 
เพื่อด าเนินการขออนุมตัิจัดจ้างด าเนินโครงการ

พฤติกรรมทางการตลาด           
และคนกลางประกันภัย

๑. โครงการพัฒนาระบบตรวจจบัขอ้มูลข่าวสารและพฤติกรรมทางการตลาดคนกลางประกันภัย
บนสื่อออนไลน์ (Social Monitoring Solution) (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - 2 อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจจับ วิเคราะห์
ข่าวสารของคนกลางประกันภัยบนสื่อออนไลน์ (Online) 

๒. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวเิคราะหข์้อมูล และจัดท า Dashboard ของคนกลางประกนัภยั 
(โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - 2 อยู่ระหว่างการจดัท ารายงานสรุปผลการวเิคราะห์ภาพรวมทศิทาง
และอัตราการเติบโตของคนกลางประกันภัย รวมถึงพฤติกรรม
ตลาดของคนกลางประกนัภยั

๓. โครงการพัฒนาแพลทฟอร์มระบบการให้บริการการออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้ประกันภัย/           
ผู้ประเมินวินาศภัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) แบบครบวงจร (โครงการต่อเนื่องปี 2564 -
2566)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน (TOR)

๔. โครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพือ่ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (โครงการ
ต่อเนื่องปี 2564 - 2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน (TOR)

๕. โครงการพัฒนาระบบหน่วยงานจดัอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนญุาตในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (โครงการต่อเนื่องปี 2564 - 2565) 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน (TOR)

4

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อม่ันและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและกลไกท่ีเป็นธรรม

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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คุ้มครองสิทธิประโยชน์            
ด้านการประกันภัย

๑. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการระงับข้อพิพาทด้วยวิธอีนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ.      
โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกระบวนงาน (E- Arbitration) (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 -
2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน (TOR)

๒. การจัดท าแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการจดัการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการจดัท าแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการจัดการสินไหม
ทดแทนด้านการประกันภัย

5

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อม่ันและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและกลไกท่ีเป็นธรรม (งบประมาณ ๗๕.๘๔ ล้านบาท)

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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สร้าง Digital Ecosystem ๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันชีวติ (Insurance Bureau System) (โครงการต่อเนื่อง    
ปี 2560 - 2564) และการประยุกต์ใช้ข้อมูล IBS ประกันวินาศภัย 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ได้มีการหารือร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทประกนัภยัเมื่อวันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

๒. การพัฒนาแพลตฟอร์มเชือ่มโยงข้อมูล OIC Gateway ระยะที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ได้มีการเชื่อมโยงขอ้มูลกับบริษัทประกนัภยั จ านวน  ๓๒ บริษัท
เรียบร้อยแล้ว

Digital Insurer โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) 
เป็น Digital Insurance

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน (TOR) และบันทึก
ขออนุมัติ

InsurTech ๑. โครงการ CIT Academy 2021 ไตรมาสที่ ๒ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน

๒. โครงการ Thailand InsurTech Roadshow ประจ าปี 2021 ไตรมาสที่ ๓ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน

การตอบสนองกับ IT Risk 
และ Cyber Security

๑. โครงการก าหนดกรอบการประเมินระดับความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Resilience Assessment framework : CRAF) (โครงการต่อเนื่องปี 2564 - 2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมตัิการด าเนินโครงการและร่างขอบเขตการ
ด าเนินงาน (TOR)

๒. การด าเนินงานตามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน และการประกนัภัย ด้านการเตรียม
ความพร้อมรับมอืภยัคุกคามทางไซเบอร์ : Cyber Exercise (โครงการความร่วมมือ 5 MOU) 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จะมีการจดัซักซ้อมรับมอืภยัคุกคามทางไซเบอร์ (CERT Readiness) 
ต่อภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน และการประกันภัยในชว่งเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

ยกระดับมาตรฐานและ        
ความรู้บุคลากรในธุรกิจ

๑. โครงการจัดท าข้อสอบส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยวา่ด้วยกฎหมาย
ประกันวินาศภัย (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน (TOR)

๒. โครงการจัดสัมมนาประจ าปีผู้ประเมนิวนิาศภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างก าหนดหัวข้อสัมมนา เนื้อหาบรรยาย และวิทยากร

๓. การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชธีุรกจิประกันภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ได้ด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลผู้สอบบัญชขีองบริษัทประกนั
ในปัจจุบัน และน าเสนอผลต่อผู้บังคับบัญชา และรายงานความ
คืบหน้าต่อคณะท างานด้านบญัชี การเงินและมาตรฐานบัญช ี
คณะท างานด้านตรวจสอบ

๔. การจัดท าหลักสูตรอบรมและทดสอบผู้ตรวจสอบและประเมนิวนิาศภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างรวบรวม วิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักสูตรการอบรม
ผู้ประเมินวินาศภัยในต่างประเทศ เพื่อใช้จัดท าเป็นร่างโครงสร้าง
หลักสูตรให้คณะท างานพิจารณาในการประชุม 6

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ก้าวล้ า : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายใต้ระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็น

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔



โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาด าเนินการ สถานะความคืบหน้า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

สร้าง Product 
Ecosystem

๑. โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับ              
การผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบระบบนเิวศน์ 
(Eco System) ในการก ากบัผลิตภัณฑ์ประกนัภยั   เพื่อรองรับ
การผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

๒. โครงการปรับปรุงระบบขอรับความเหน็ชอบอัตราเบี้ยประกนัภัย และแบบและข้อความ
กรมธรรม์ประกนัภัย ระยะที่ 2

ไตรมาสที่ ๑ ขณะนี้สามารถใช้งานระบบในส่วนของการใหค้วามเห็นชอบ
กรมธรรม์ประกนัวนิาศภัย ได้แล้วตั้งแต่ปี 2562 และ        อยู่
ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบ I-SERFF ให้ใช้งาน   ได้ง่าย
ขึ้น โดยในส่วนของการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกนัชวีติ จะ
เริ่มใช้งานในเดือน พฤษภาคม 2564

๓. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกนัภัยส าหรับชอ่งทางอิเล็กทรอนกิส์ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่จ าเป็น

๑. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกนัภยัส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และผลิตภัณฑ์ประกันภัย
พืชผล (Agricultural Insurance)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ร่วมกับภาคธรุกิจประกันภัยจัดท ากรมธรรม์ประกนัภัย    กลุ่ม 
10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส

๒. โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภยั ให้เหลือ       ภาค
ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อน าเสนอเลขาธกิารพิจารณา          ให้ความ
เห็นชอบแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยก่อนพัฒนาปรับปรุงเป็นกรรม
ธรรม์ประกันภัยต่อไป

ยกระดับการประกัน
สุขภาพ

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกนัภยั (โครงการต่อเนื่อง 
ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ร่วมกับที่ปรึกษาฯ ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์             ร่าง
พระราชบัญญัติประกนัภยัสุขภาพแห่งชาติ

๒. การจัดท าคู่มือประกอบการซ้ือประกันภัยสุขภาพ ส าหรับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
และทัศนคติที่ดีต่อการประกันภัยสุขภาพ

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการจดัท าร่างคู่มือประกอบการซ้ือประกันภัยสุขภาพ 
ส าหรับประชาชน

บริหารความเสี่ยงภาครัฐ โครงการศึกษาโอกาส ศักยภาพและแนวทางการก ากบัดูแลอุตสาหกรรมประกนัภัยต่อส าหรับ     
การประกันวนิาศภัยในประเทศไทย (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการศึกษาโอกาส ศักยภาพและแนวทางการก ากับดูแล
อุตสาหกรรมประกนัภัยต่อส าหรับการประกันวนิาศภัยในประเทศ
ไทย 

7

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย
ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔



โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาด าเนินการ สถานะความคืบหน้า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(People)

การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร และตามโครงการของสายงานต่าง ๆ  ตามแผน SMART 
OIC Transformation Roadmap และการพัฒนาหลักสูตรด้านการก ากบัดูแลของผู้ก ากบัดูแล
ธุรกิจประกันภัย และการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากรให้กบับคุลากรส านักงาน คปภ.

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ แผนพัฒนาบุคลากรได้รับอนุมตัิจากทีป่ระชุม กบค. เรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหวา่งด าเนนิการจัดอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรให้กบั
บุคลากรส านักงาน คปภ.

สร้างวัฒนธรรมและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน (Process)

๑. โครงการพัฒนารูปแบบการท างานและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรใหม ่(New ways of working 
cultivation) (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2566)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ด าเนินการร่างขอบเขตงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดท าบันทึกขออนุมตัิหลักการในการด าเนินงานโครงการ

๒. โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานเพื่อรองรับการเปน็ Smart OIC (Business Process 
Improvement (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ด าเนินการร่างขอบเขตงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดท าบันทึกขออนุมตัิหลักการในการด าเนินงานโครงการ

๓. โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และติดตามผลการด าเนิน
โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 3 (โครงการต่อเนื่องปี 2564 - 2566)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง

๔. โครงการพัฒนาระบบงานภายใน Digital Workforce ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบงานภายในส านกังาน คปภ. อาทิ 
ระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกันภัย และ
ระบบฐานข้อมูลการฉอ้ฉลด้านการประกนัภัย 

๕. โครงการ Smart OIC Workforce ประจ าปี 2021 (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2565) ไตรมาสที่ ๓ - ๔ อยู่ระหว่างเตรียมการจดัท าร่างขอบเขตการด าเนินงาน

โครงสร้างพื้นฐานด้าน HR โครงการทบทวนระบบการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบุคคลตามแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ 
Smart OIC (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2566)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ด าเนินการร่างขอบเขตงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดท าบันทึกขออนุมตัิหลักการในการด าเนินงานโครงการ

สร้างกลไกการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารกับ
สาธารณชน

๑. โครงการสื่อสารภายในเสริมภาพลักษณ์สู่ Smart OIC ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการขออนุมตัิเพื่อด าเนนิโครงการ

๒. โครงการสื่อสารจดจ าภาพลักษณ์องค์กร สู่รั้วมหาวิทยาลัย (OIC Road Show to Campus) ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการขออนุมตัิเพื่อด าเนนิโครงการ

๓. การเสริมสร้างความร่วมมอืและพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง  ๆเพื่อผลักดันภารกิจของส านกังาน  
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ มีการบูรณาการความร่วมมอืในการขับเคลื่อนการด าเนินภารกจิของ
ส านักงาน คปภ. กับหน่วยงานต่าง  ๆทั้งภายในและภายนอกส านกังาน 
คปภ. อย่างต่อเนื่อง

8

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว 
และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ ขอรับการจัดสรร ใช้จ่ายจริง
1. ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย      
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และ
สอดคล้องกติกาสากล

60,777,891.00 3,792,391.00

2. สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและกลไกที่เป็นธรรม

75,842,557.30 6,389,080.16 

3. สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความ       
ก้าวล้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ระบบนิเวศน์           
ที่เหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็น

34,641,000.00 5,191,373.00

4.ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถ   
ในการรับความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง 
(Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

42,542,972.50 1,579,000.00

5. มุ่ งสู่ การเป็นองค์กรชั้นน า บุคลากรมีศักยภาพสู ง 
กระบวนการท างานมีความคล่องตัว และขับเคลื่อนด้วย
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

108,062,000.00 13,011,161.90 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ 321,866,420.80 29,963,006.06 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 

ในช่วงต้นปี ๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่         
อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการจัดอบรม/สัมมนา ซึ่งท าให้ต้องมีการชะลอการด าเนินงานออกไปก่อน ดังนั้น         
ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรเร่งเตรียม      
ความพร้อมและเริ่มด าเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ในทันทีที่การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ
ควรเร่งก ากับ ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ด้วย


