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แผนการด าเนินงานและตัวชี้วัดของส านักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๕



ทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. ประจ าปี ๒๕๖๕

เสริมสร้างความทนทานยืดหยุ่น 
(Resilience) และเสถียรภาพ

ของระบบประกันภัย (ร้อยละ ๓๐)

มาตรการ Responsive วิเคราะห์และตรวจสอบบรษิัทเฝา้ระวังอย่างใกล้ชิด

ติดตาม Systemic Risk and Stress Test สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสาธารณชน๑
งบประมาณรวม 11,850,000.- บาท

ปรับปรุงกฎเกณฑ์และมาตรการให้เท่าทนั
บริบทที่เปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบการ

ด าเนินธุรกิจใหม่ (ร้อยละ ๑๕)

เครื่องมือและฐานข้อมูลในการก ากบัและตรวจสอบ Customer-Centric product

กฎหมายแม่บท Efficiency2
งบประมาณรวม 74,325,997.50 บาท

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบประกันภัย 
(Digital Insurance System) (ร้อยละ ๓๐)

หลักเกณฑ์และนโยบาย ฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ความปลอดภัยทางไซเบอร์3
งบประมาณรวม 27,784,000.- บาท

ปรับเปลี่ยนแนวทางการเขา้ถึงและ
สร้างความตระหนัก (Inclusion and 

Awareness) (ร้อยละ ๑๐)

เครื่องมือใหม่ในการวางแผน Literacy

ช่องทางและคนกลางประกนัภัย ประสิทธิภาพการคุม้ครองสิทธิประโยชน์4
งบประมาณรวม 52,388,860.96 บาท

มุ่งสู่ SMART OIC
(ร้อยละ ๑๕) 

Capability and Digital Skill Culture and Mindset

Digitized Process Enterprise Architecture5
งบประมาณรวม 152,167,402.- บาท
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➢ก ากับดูแลใกล้ชิดมากข้ึน take
action ให้เร็วและทันท่วงที 

➢ก ากับและตรวจสอบตามความ
เสี่ยงเชิงรุก 

➢ Incidental Communication
➢เน้นให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง 
➢ช่องทางสื่อสารหลากหลาย

➢ปรับปรุง Stress Test
➢ ร่วมมือกับหน่วยงานก ากับ

ดูแลภาคการเงิน

➢มาตรการรับมือกับสถานการณ์
➢ มาตรการช่วยภาคธุรกิจฟื้นตัว       

เสริมความเข้มแข็ง 
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เสริมสร้างความทนทานยืดหยุ่น (Resilience) และ
เสถียรภาพของระบบประกันภัย

• ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นและเพียงพอในการรับมือต่อสถานการณ์ 

• ก ากับดูแลและตรวจสอบเชิงรุกมากข้ึน ตรวจจับความเสี่ยงได้รวดเร็วข้ึน ๑
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

Perspective and        
Forward-Looking 

Supervision

Systemic Risk 
Surveillance

Public 
Communication 
and Engagement

Responsive 
Policy Choices

กลไกเสริมสภาพคล่อง

ส่งเสริม Consolidation 
Risk and Control Matrix

Material risks

Forecasting 
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เสริมสร้างความทนทานยืดหยุ่น (Resilience) และ
เสถียรภาพของระบบประกันภัย

• ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นและเพียงพอในการรับมือต่อสถานการณ์ 

• ก ากับดูแลและตรวจสอบเชิงรุกมากข้ึน ตรวจจับความเสี่ยงได้รวดเร็วข้ึน ๑
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

1) การประเมินแนวโน้มฐานะความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและการด าเนินมาตรการก ากับดูแลบริษัทประกันภัยเชิงรุก 
(Forward looking and Pro-active intervention)
2) การจัดระดับความเสี่ยงรวมของภาคธุรกิจประกันภัย (Industry composite risk rating)

3) การก ากับและตรวจสอบบริษัทประกันภัยตามความเสี่ยงเชิงรุก

4) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กรณีบริษัทประกันวินาศภัย มฐีานะหรือการด าเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุ  
ใหเ้กิดความเสียหาย
5) โครงการจัดท าแนวทางการก าหนดสถานการณ์ ปัจจัย และค่าพารามิเตอร์ เพื่อใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต 
(Stress Test) ของธุรกิจประกันภัย
6) การประเมินความทนทานของธุรกิจประกันภัยภายใต้สถานการณ์จ าลอง (Stress Test) ประจ าปี 2565

7) การประเมินปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย เพื่อใช้ในการก ากับดูแลเสถียรภาพระดับมหภาคของธุรกิจ
ประกันภัย 
8) การจัดท า (ร่าง) กรอบการทดสอบสถานะของบริษัทประกันภัย ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจ าลอง (Stress 
Test) ปี 2566
๙) โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น 
Digital Insurance
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕

เสริมสร้างความทนทานยืดหยุ่น (Resilience) และ
เสถียรภาพของระบบประกันภัย

มาตรการ Responsive วิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ติดตาม Systemic Risk and Stress Test สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสาธารณชน๑

KPI 1   

เป้าหมาย KPI

มาตรการในการฟื้นฟู และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจประกันภัย 

ออกมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการ Consolidation ของธุรกิจประกันภัย

KPI ๒

เป้าหมาย KPI

กระบวนการในการติดตามเฝ้าระวัง และด าเนินมาตรการก ากับดูแลที่เท่าทัน มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัท
ประกันภัยมีความมั่นคง เงินกองทุนรองรับความเสี่ยงทั้งภายใต้สถานการณ์ปกติและ Stress Test

มีกระบวนการในการติดตามเฝ้าระวัง และด าเนินมาตรการก ากับดูแลที่เท่าทัน มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัท
ประกันภัยมีความมั่นคง เงินกองทุนรองรับความเสี่ยงทั้งภายใต้สถานการณ์ปกติและ Stress Test สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 
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พัฒนาเครื่องมือใหม่ และ
ประยุกต์ใช้ Tech

➢ Supervisory Tools and Tech : SIIRA 2.0 / IEASSY / IFRS system / ระบบรับ-ส่งข้อมูล DIIP /
น า Data analytic มาใช้ในการตรวจสอบ /IT Audit / คู่มือปฏิบัติงาน Enforcement

➢ Regulatory Guillotine & RIA : ทบทวนประกาศภายใต้บริบทใหม่ เช่น เงินกองทุน, ประกันภัยต่อ, ลงทุน 

Customer-Centric 
product

กฎหมายแม่บท ➢ การผลักดันร่าง พรบ.ประกันชีวิต / พรบ.ประกันวินาศภัย และ พรบ.ประกันภัยทางทะเล 

Efficiency

➢ ทบทวนหลักเกณฑ์การก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย : ความสามารถในการรับเส่ียงภัย และการบริหารความเส่ียง 
➢ ประยุกต์ใช้ AI และยกระดับ Product Governance 
➢ Product Sandbox : New Concept & Tailor-made products 
➢ ต่อยอดประกันภัยขั้นพื้นฐานที่จ าเปน็ : Microinsurance,ประกันภัยพืชผล, Localized Products
➢ ประกันสุขภาพ 

➢ พัฒนากฎหมายเพื่อก าหนดมาตรฐานกลางและโครงสร้างพื้นฐาน

สัญญามาตรฐาน / คู่มือ ปชช Product Sandbox กฎหมายแม่บท
ปี 2565

➢ การฉ้อฉลประกันภัย

➢ ลด Regulatory Cost เช่น การส่ง Report ท่ีจ าเป็นให้ส านักงาน คปภ. และการประยุกต์ใช้ RIA
➢ ศึกษาการพัฒนารูปแบบการใหบริการรวม (Shared Service Model)

กฎหมาย ประกาศรอง / แนวปฏิบัติ Database 1.0 Database 2.0 / คู่มือ Surveillance

ปี 2565

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ปรับปรุงกฎเกณฑ์และมาตรการให้เท่าทันบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่

• พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่ ทบทวนหลักเกณฑ์ก ากับดูแลเชิงลึกและเท่าทัน

• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกรอบการก ากับผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงความเสี่ยง2
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

๑. โครงการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะเพื่อจัดท ารายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทประกันภัย ระยะท่ี 2 (System Intelligence for Insurance Business Performance Reports Analytics 
Phase 2 : SIIRA 2.0) 
๒. โครงการจัดท าระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลธุรกิจประกันภัย (Digital Insurance Information Platform 
for Electronic Filing System : DIIP) 
๓. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรวบรวมและประเมินความเสี่ยงและการด าเนินธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Electronic Assessment Survey System: IEASSy)
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับรายงานทางการเงินของบริษัทประกันภัย ตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินรูปแบบใหม่ (โครงการต่อเน่ือง 2565 - 2567) 
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อยกระดับการติดตามความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัย (Strengthening the Capability of Insurance Companies’ Risk Monitoring System: 
SCOMs) (โครงการต่อเน่ือง 2565 - 2566) 
6. โครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบบริษัทประกันภัย และพัฒนาระบบงานตรวจสอบธุรกิจประกันภัย 

๗. การทบทวน และปรับปรุงประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัท
ประกันวินาศภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
๘. การทบทวนปรับปรุงประกาศ คปภ. ว่าด้วยการประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย

ปรับปรุงกฎเกณฑ์และมาตรการให้เท่าทันบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่

• พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่ ทบทวนหลักเกณฑ์ก ากับดูแลเชิงลึกและเท่าทัน

• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกรอบการก ากับผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงความเสี่ยง2
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

๙. โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนากรอบการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย

๑๐. โครงการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการประวิงการชดใช้เงิน หรือประวิงการคืนเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต
๑๑. โครงการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

๑๒. การผลักดันกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย กลุ่มที่ 2 และ 3

๑๓. การผลักดันกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล 

๑๔. โครงการศึกษาและพัฒนากรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
การด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย
1๕. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของบริษัท
๑๖. โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ในการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพ่ือรองรับการผ่อนคลาย        
การก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
๑๗. โครงการตรวจประเมินคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท (โครงการต่อเน่ือง 2565 – 2566)

ปรับปรุงกฎเกณฑ์และมาตรการให้เท่าทันบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่

• พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่ ทบทวนหลักเกณฑ์ก ากับดูแลเชิงลึกและเท่าทัน

• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกรอบการก ากับผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงความเสี่ยง2
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

๑๘. การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เพ่ือรองรับนโยบาย
รัฐบาล ประชาชน และหน่วยงานอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง
๑๙. การทดสอบนวัตกรรมทางด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะราย (Product Innovation and 
Tailor-Made Sandbox)
๒๐. โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์  

๒๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงมสงการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ด้วยการประกันภัย 

๒๒. โครงการก าหนดกรอบแนวทางการก ากับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยสุขภาพระยะยาว

ปรับปรุงกฎเกณฑ์และมาตรการให้เท่าทันบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่

• พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่ ทบทวนหลักเกณฑ์ก ากับดูแลเชิงลึกและเท่าทัน

• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกรอบการก ากับผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงความเสี่ยง2
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕

KPI ๓

เป้าหมาย KPI

การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และติดตามฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประกันภัยมาใช้

พัฒนาระบบแล้วเสร็จ 3 ระบบ ดังนี้     
๑) ระบบการประมวลผลข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และการตรวจสอบเชิงรุก (Proactive action) ในรูปแบบ Dashboard และ Data Virtualization 

(ระบบ SIIRA) ๒) การพัฒนาระบบการน าส่งข้อมูลสถิติธุรกิจประกันภัย ที่สามารถแจ้งเตือน ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลโดยอัตโนมัติ (ระบบ DIIP) 
๓) การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ โดยการให้บริษัทประกันภัยตอบแบบประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ IEASSy)

ปรับปรุงกฎเกณฑ์และมาตรการให้เท่าทันบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่

เคร่ืองมือและฐานข้อมูลในการก ากับและตรวจสอบ Customer-Centric Product

กฎหมายแม่บท Efficiency2

KPI ๔

เป้าหมาย KPI

การทบทวนหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ส าคัญ เพื่อให้สอดรับกับบริบทความเสี่ยง และรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 

มีการทบทวนหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ส าคัญ จ านวน  4 เรื่อง ดังน้ี       
- การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย 
- การประกันภัยต่อ 
- การก ากับคนกลางประกันภัย 
- การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕

KPI ๕

เป้าหมาย KPI

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงและอาจกระทบผู้เอา
ประกันภัยจ านวนมาก 

มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย จ านวน ๓ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้       
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดต่อร้ายแรง 
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมหันตภัย 
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีผลทดสอบก าไรติดลบ 

ปรับปรุงกฎเกณฑ์และมาตรการให้เท่าทันบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่

เคร่ืองมือและฐานข้อมูลในการก ากับและตรวจสอบ Customer-Centric Product

กฎหมายแม่บท Efficiency2

KPI ๖

เป้าหมาย KPI

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ จ านวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
- ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 
- ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส)์ 
- ผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
- ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงแต่ละราย (Tailor-made Product) 
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Regulations                   
for Tech Adoption

➢ Insurance Sandbox : ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
➢ ศึกษาแนวทางการ Transform to Digital Insurance
➢ สนับสนนุ E-Insurance การน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินงานของบริษัท 

Database & Facility 
Platform

➢ พัฒนาฐานข้อมูลประกนัภัย: IBS ประกันภัย / ฐานข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
➢ เชื่อมโยงข้อมูลกับธุรกจิและหนว่ยงานต่างๆ และต่อยอดโครงการ OIC Gateway 
➢ ส่งเสริม InsurTech: TIF 2022 / CIT Academy / InsurTech Capacity Building

Strengthen 
Cybersecurity

➢ Cybersecurity and Information Technology Risk Examination
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีของบริษัท 

➢ Cyber Resilience Assessment framework (CRAF)
พัฒนาเครื่องมือในการประเมินระดับความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

➢ Skill and Awareness: เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในธุรกิจ 

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบประกันภัย 
(Digital Insurance System)

• หลักเกณฑ์และนโยบาย เอื้อและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

• มีฐานข้อมูลที่เพียงพอ สามารถเชื่อมโยงและน าไปใช้ประโยชน์ได้3
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

๑. การปรับปรุงกรอบการพิจารณาการข้ึนทะเบียนการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการให้ความเห็นชอบการใช้
บริการระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
๒. โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น Digital 
Insurance
๓. การจัดท าแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ส าหรับบริษัทประกันภัย

๔. การพัฒนาก ากับดูแลข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Master Data & Data Governance)

๕. โครงการ Thailand InsurTech Capacity Building ๒๕๖๕

๖. โครงการ OIC Gateway Nextgen

๗. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันชีวิต (Insurance Bureau System)

๘. การให้บริการข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย

๙. โครงการพัฒนาระบบรายงานการประกันภัยรถภาคบังคับ (CMI)

๑๐. โครงการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดท าประกันภัยรถภาคบังคับส านักงาน คปภ.ประจ าปี 2564 –
2565
๑๑. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังศูนย์บริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ 
(National Insurance Bureau)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบประกันภัย 
(Digital Insurance System)

• หลักเกณฑ์และนโยบาย เอื้อและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

• มีฐานข้อมูลที่เพียงพอ สามารถเชื่อมโยงและน าไปใช้ประโยชน์ได้3
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

๑๒. โครงการก าหนดกรอบการประเมินระดับความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience 
Assessment framework : CRAF) 
๑๓. กิจกรรมด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน และการประกันภัยด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคาม     
ทางไซเบอร์ : Board Awareness (โครงการความร่วมมือ 5 MOU) : ประจ าปี 2565
๑๔. การตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity and 
Information Technology Risk Examination : CITREx)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบประกันภัย 
(Digital Insurance System)

• หลักเกณฑ์และนโยบาย เอื้อและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

• มีฐานข้อมูลที่เพียงพอ สามารถเชื่อมโยงและน าไปใช้ประโยชน์ได้3
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕

KPI ๗

เป้าหมาย KPI

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ หรือจัดท ากรอบแนวทางของส านักงาน คปภ. ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
ประกันภัย 

มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ หรือจัดท ากรอบแนวทางของส านักงาน คปภ. ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
ประกันภัย จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 

- กรอบแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น Digital Insurance 
- หลักเกณฑ์การน ากระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
- แนวปฏิบัติในการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ส าหรับบริษัทประกันภัย 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบประกันภัย 
(Digital Insurance System)

หลักเกณฑ์และนโยบาย ฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ความปลอดภัยทางไซเบอร์3

KPI ๘

เป้าหมาย KPI

การวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านการประกันภัย ส าหรับการก ากับดูแลของส านักงาน 
คปภ. และให้บริการแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านการประกันภัย จ านวน ๔ งาน ดังนี้        
๑. การให้บริการข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับส าหรับการต่อภาษีรถยนต์อย่างเต็มรูปแบบ (เชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบก) 
๒. รายงานข้อมูลเชิงธุรกิจที่ส าคัญให้บริการกับธุรกิจประกันวินาศภัย ในการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
๓. รายงานข้อมูลเชิงธุรกิจที่ส าคัญให้บริการกับธุรกิจประกันชีวิตในการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
๔. รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ประกันภัย (Intelligence Insurance) และแสดงผลบน Integrated Dashboard  เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕

KPI ๙

เป้าหมาย KPI

ธุรกิจประกันภัยมีเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง และระดับความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

ธุรกิจประกันภัยมีเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง และระดับความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
เหมาะสมตามลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบประกันภัย 
(Digital Insurance System)

หลักเกณฑ์และนโยบาย ฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ความปลอดภัยทางไซเบอร์3
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New Tools,                  
New Ways

➢ พัฒนาเครือ่งมือ และช่องทางใหม่ ในการส่งเสริมความรู้ : 
Social Media / Podcast / Microsite / YouTube / Insurgame / Board Game

การส่งเสริมความรู้ 
(Literacy)

➢ กิจกรรมส่งเสรมิความรู ้
คปภ. เพื่อชุมชน / คปภ. เพื่อคนพิการ / ยุวชนประกันภัย / อาสาสมัครประกันภัย   

➢ รณรงคก์ารเข้าถึงประกนัภัยรถภาคบงัคบั

คนกลางประกันภัย

คุ้มครองสิทธิประโยชน์
➢ ยกระดับการให้บรกิารประชาชน ด้วยเทคโนโลยี: E-Arbitration / Mobile application
➢ ถอดบทเรียน และปรับปรงุกระบวนการตุ้มครองสิทธิประโยชน ์และการให้บรกิารประชาชน 

➢ ทบทวนหลักเกณฑ์การก ากบัดแูลคนกลางประกนัภยั 
คุณสมบัติ / เทคโนโลยี / รูปแบบการให้บริการ / บทบาทการเป็นที่ปรึกษา  

➢ พัฒนา E-licensing แพลทฟอรมระบบการใหบริการออกใบอนุญาต 
➢ การก ากบัดแูลผูป้ระเมนิวินาศภัย 

กฎหมาย หลักสูตรอบรม Database กรอบแนวทางการก ากับ 
ปี 2565

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ปรับเปลี่ยนแนวทางการเขา้ถึงและสร้างความ
ตระหนัก (Inclusion and Awareness) 

• ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและเข้าถึงการประกันภัยง่ายขึ้น 

• หลักเกณฑ์การก ากับดูแลคนกลางปรับเปลี่ยน และยกระดับเป็นที่ปรึกษาประกันภัย4
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

๑. การส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ข้ันพื้นฐานจากการประกันภัยของประชาชน

๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนท่ัวประเทศ เช่น คปภ. เพื่อชุมชน / 
คปภ. เพื่อคนพิการ / อัจฉริยะยุวชนประกันภัย / อาสาสมัครประกันภัย เป็นต้น
๓. การพัฒนาเครื่องมือ และช่องทางใหม่ในการส่งเสริมความรู้ เช่น Social Media / Podcast / Microsite / YouTube / 
Insurgame / Board Game เป็นต้น
๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนงาน (E- Arbitration) 
๕. โครงการจัดท าแอปพลิเคชันติดตามกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย 

๖. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการให้บริการสายด่วน คปภ. 1186

๗. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดยเจ้าหน้าท่ี ผู้ช านาญการ และอนุญาโตตุลาการ

๘. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากรอบการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย

ปรับเปลี่ยนแนวทางการเขา้ถึงและสร้างความ
ตระหนัก (Inclusion and Awareness) 

• ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและเข้าถึงการประกันภัยง่ายขึ้น 

• หลักเกณฑ์การก ากับดูแลคนกลางปรับเปลี่ยน และยกระดับเป็นที่ปรึกษาประกันภัย4
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕

KPI 1๐

เป้าหมาย KPI

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานจากการประกันภัยของ
ประชาชน 

อัตราความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยของประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ (ส ารวจโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

ปรับเปลี่ยนแนวทางการเขา้ถึงและสร้างความ
ตระหนัก (Inclusion and Awareness) 

เคร่ืองมือใหม่ในการวางแผน Literacy

ช่องทางและคนกลางประกันภัย ประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์4

KPI 1๑

เป้าหมาย KPI

ข้อร้องเรียนและระงับข้อพิพาท ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด

สามารถด าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนและระงับข้อพิพาทด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕

KPI 1๒

เป้าหมาย KPI

กรอบในการปรับเปลี่ยนแนวทางการก ากับดูแลคนกลางประกันภัยที่ส่งเสริมให้คนกลางประกันภัยเป็น         
ที่ปรึกษาการวางแผนประกันภัย

มีกรอบในการปรับเปลี่ยนแนวทางการก ากับดูแล ที่ส่งเสริมให้คนกลางประกันภัยเป็นที่ปรึกษาการวางแผน
ประกันภัย และน าไปปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปรับเปลี่ยนแนวทางการเขา้ถึงและสร้างความ
ตระหนัก (Inclusion and Awareness) 

เคร่ืองมือใหม่ในการวางแผน Literacy

ช่องทางและคนกลางประกันภัย ประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์4
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Digitized Process

Enterprise Architecture

Capability & Skill

Culture & Mindset

➢ พัฒนาบุคลากร: OIC People Development Framework และ ISC
➢ความรู้เฉพาะทาง และ Knowledge Management

New Tools & Online 
Learning Platform

➢ New Ways of Working Cultivation 

➢ การสื่อสารภายใน (ทิศทาง นโยบาย / สร้างความภูมิใจ)
➢Talent and Successor Management 

Core Value : Digital Regulator Mindset Cross-Function Collaboration

➢ WFH and Hybrid Working Mode
➢ Business Process Improvement

➢ การน า IT มาใช้ในระบบงานต่างๆ ของส านักงาน เช่น ERP / PAS / OIC Workforce
Core process Design to-be Pilot Quick-Win Implementation

ปี 2565

➢ การจัดท าสถาปตยกรรมองคกร : Enterprise Architecture 

➢Data Governance Framework 
➢ Intelligence Insurance : แพลตฟอรมการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ่ 

วิเคราะห์ as-is Design to-be Gap Analysis Phased implementation

Data governance Data platform Dashboard (ภายใน) Machine learning

ปี 2565

ปี 2565

มุ่งสู่ 
SMART OIC

• บุคลากรของส านักงาน คปภ. เรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ 

• สภาพแวดล้อมและระบบงาน สนับสนุนการท างานร่วมกัน 
5

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

แนวทางการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

๑. การพัฒนาบุคลากรตามกรอบการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน คปภ. (OIC People Development Framework) 
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC และตามแผนงานของสายงานต่าง  ๆ(Reskill & Upskill Roadmap) 
๒. การพัฒนาหลักสูตรด้านการก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ให้กับบุคลากรส านักงาน คปภ.
๓. การส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement) จากการด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาองค์กร
๑. โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และติดตามผลการด าเนินโครงการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 3
๒. โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานเพื่อรองรับการเป็น Smart OIC (Business Process 
Improvement)
๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. โดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนงาน (E- Arbitration)
๔. โครงการ OIC Workforce ประจ าปี 2565

๕. โครงการวางแผนและจัดการทรัพยากร (ERP)

๖. การพัฒนาระบบแผนการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัด ส านักงาน คปภ. ระยะที่ ๒ (Performance Assessment 
System : PAS 2.0)
๗. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OIC-eSarabun)

มุ่งสู่ 
SMART OIC

• บุคลากรของส านักงาน คปภ. เรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ 

• สภาพแวดล้อมและระบบงาน สนับสนุนการท างานร่วมกัน 
5

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

๘. การพัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบ Internal Audit Administration System (IAAS)

๘. โครงการพัฒนาระบบการขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Online Actuarial License Approval (OALA)
๙. โครงการพัฒนาแพลทฟอร์มระบบการให้บริการการออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ผู้ประเมิน
วินาศภัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) แบบครบวงจร 
๑๐. โครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 

๑๑. โครงการพัฒนาระบบหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

๑๒. โครงการพัฒนาระบบ Platform e-Learning

มุ่งสู่ 
SMART OIC

• บุคลากรของส านักงาน คปภ. เรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ 

• สภาพแวดล้อมและระบบงาน สนับสนุนการท างานร่วมกัน 
5

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕

KPI 1๓

เป้าหมาย KPI

การพัฒนาบุคลากรของส านักงาน คปภ.
- การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ เป็น SMART OIC
- ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement) 

- ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามกรอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และน าผลการพัฒนาบุคลากรไปจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของผู้บริหารระดับสูงได้ครบถ้วน

- ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement) ไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

มุ่งสู่ 
SMART OIC

Capability and Digital skill Culture and Mindset

Digitized Process Enterprise Architecture5
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕

KPI 1๔

เป้าหมาย KPI

การจัดท าและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Target Enterprise Architecture) แล้วเสร็จ และพัฒนา
ระบบงาน เพื่อสนับสนุนการท างานของส านักงาน คปภ. 

จัดท าและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Target Enterprise Architecture) แล้วเสร็จ และพัฒนาระบบงาน 
จ านวน ๘ ระบบงาน ประกอบด้วย 

๑) ระบบติดตามความคืบหน้าแผนการด าเนินงานและตัวชี้วัด (PAS 2.0) 
๒) ระบบขอรับขอต่อใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
๓) ระบบงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
๔) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) 
๕) ระบบ Platform e-Learning 
๖) ระบบขอข้ึนทะเบียนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๗) ระบบวางแผนและจัดการทรัพยากร (ERP) 
๘) ระบบการให้บริการการออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ผู้ประเมินวินาศภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) 
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