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รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงาน คปภ. 
รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบการประเมินเป็นปีปฏิทิน ดังนั้น จึงเป็นรายงานผลการด าเนินงานทีส าคัญของส านักงาน คปภ. รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๔
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การปฏิรูปและทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย

๑. โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยและ
สายงานต่าง  ๆที่ออกและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งรับฟังประเด็น
ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายจากภาคธุรกิจ
ประกันภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ 
(Regulatory Impact Assessment (RIA)) และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย ให้แก่พนักงานส านักงาน คปภ. เสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่าง
วันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Microsoft Team

ความเสี่ยงและบริบทใหม่ ๑. โครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจ และทิศทางและรูปแบบ
การก ากับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม (โครงการปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ได้มีการน าเสนอผลการศึกษาโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ คปภ. เรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการศึกษาและพัฒนากรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะการด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย (โครงการปี ๒๕๖๔ –
๒๕๖๕)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การด ารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว และขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษา

๓. การจัดท าร่างประกาศรองให้รองรับกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท
ประกันภัย (“กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย”)

ไตรมาสที่ ๑ - ๓ จัดท าประกาศรองให้รองรับกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืน
ของบริษัทประกันภัย (“กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงใน
ประเทศไทย”) เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป

เครื่องมือและฐานข้อมูลใน
การก ากับดูแล

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานสรุปความต้องการในงานงวดที่ 1      
เรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาระบบงาน

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างรายงานสถิติและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงาน คปภ. ในปัจจุบัน โดยผู้รับจ้างได้ท า
การส่งมอบรายงานความต้องการส าหรับงานงวดที่ 1 และส่ง
มอบการออกแบบ high-level ส าหรับงวดที่ 2 แล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลีย่นและเพิ่มมิตกิารก ากบัดูแลธุรกิจประกันภัยใหเ้ทา่ทนัการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม ่และสอดคล้องกติกาสากล

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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มาตรฐาน IFRS 17 โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมส าหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ มีการออกแบบรายงานฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน และได้
จัดท าแนวทางการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทประกันภัยเรียบร้อยแล้ว

การฉ้อฉลด้านการ
ประกันภัย

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ หารือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการ
บังคับคดี ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่        
เมื่อมีเหตุฉ้อฉลประกันภัยที่ต้องด าเนินการ รวมถึงรายงานผลการใช้
งานระบบรายงานในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และสรุปข้อมูล        
การรายงานดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบแล้ว

ความร่วมมือและความ
เชื่อมโยงตลาดในภูมิภาค

๑. โครงการศึกษาแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน สาขาประกันภัย 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบรายงานและกรอบแนวทางในการด าเนินโครงการ
และขณะน้ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการศึกษางานงวดที่ 2

๒. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาความรู้ด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากล    
ในภูมิภาคอาเซียน

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมโครงการ NAIC International Fellows 
Virtual Program (Spring 2021)

3
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สร้างความตระหนัก และ
ส่งเสริมการเข้าถึง
ประกันภัย

๑. โครงการปลูกฝังพื้นฐานความรู้ประกันภัยผ่านสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี ๒๐๒๑ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. โครงการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
ให้กับประชาชนทั่วประเทศตามแผนงานและโครงการต่าง  ๆ

๓. โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ผู้ชนะการ
ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว

๔. โครงการศึกษาวิจัยข้อมูลด้านการประกันภัย ให้ประชาชนเข้าถึงระบบการประกันภัย              
ในทุกระดับ (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2565)

ไตรมาสที่ 2 - ๔ อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการด าเนินโครงการ

พฤติกรรมทางการตลาด           
และคนกลางประกันภัย

๑. โครงการพัฒนาระบบตรวจจับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมทางการตลาดคนกลางประกันภัย
บนสื่อออนไลน์ (Social Monitoring Solution) (โครงการต่อเน่ือง ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - 2 จัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจจับ วิเคราะห์ข่าวสารของคน
กลางประกันภัยบนสื่อออนไลน์ (Online) 

๒. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท า Dashboard ของคนกลางประกันภัย 
(โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - 2 จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมทิศทางและอัตราการ
เติบโตของคนกลางประกันภัย รวมถึงพฤติกรรมตลาดของคนกลาง
ประกันภัย

๓. โครงการพัฒนาแพลทฟอร์มระบบการให้บริการการออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/           
ผู้ประเมินวินาศภัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) แบบครบวงจร (โครงการต่อเน่ืองปี 2564 -
2566)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ในระหว่างการด าเนินการสอบถามความต้องการ (get 
requirement) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. โครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (โครงการ
ต่อเนื่องปี 2564 - 2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ลงนามในสัญญา และมอบข้อมูลให้ผู้รับจ้างเพื่อน าไปออกแบบ
กระบวนการแล้ว

๕. โครงการพัฒนาระบบหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (โครงการต่อเน่ืองปี 2564 - 2565) 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝงัค่านยิมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมที่ทนัสมัยและกลไกทีเ่ปน็ธรรม

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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คุ้มครองสิทธิประโยชน์            
ด้านการประกันภัย

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ.      
โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนงาน (E- Arbitration) (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 -
2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินไหม
ทดแทนด้านการประกันภัย และได้เสนอร่างแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว 
ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝงัค่านยิมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมที่ทนัสมัยและกลไกทีเ่ปน็ธรรม (งบประมาณ ๗๕.๘๔ ล้านบาท)

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการผลักดันให้บริษัทประกันวินาศภัยส่งข้อมูล IBS    
Non-Life ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ /อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 3 
ทดสอบการใช้งานระบบของผู้ใช้งานภายใน (UAT) ในระยะที่ ๑

๒. การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูล OIC Gateway ระยะที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับบริษัทประกันภัย จ านวน  ๖๑ บริษัท
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบจริง (Pre-
Production stage) กับบริษัทประกันภัยและพนักงาน ส านักงาน 
คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อน า feedback ที่ได้รับ       
มาปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น

Digital Insurer โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) 
เป็น Digital Insurance

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินงานในงวดที่ ๒

InsurTech ๑. โครงการ CIT Academy 2021 ไตรมาสที่ ๒ - ๔ ปรับแผนการด าเนินงานให้รองรับการด าเนินการแบบ online และ
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. โครงการ Thailand InsurTech Roadshow ประจ าปี 2021 ไตรมาสที่ ๓ - ๔ อยู่ระหว่างด าเนินด าเนินงานงวดที่ ๑

การตอบสนองกับ IT Risk 
และ Cyber Security

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

๒. การด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ด้านการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ : Cyber Exercise (โครงการความร่วมมือ 5 MOU) 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ เลื่อนการจัดกิจกรรมทดสอบ Cyber Exercise ของภาคการเงิน       
ไปจัดในปี ๒๕๖๕ 
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ยกระดับมาตรฐานและ        
ความรู้บุคลากรในธุรกิจ

๑. โครงการจัดท าข้อสอบส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยว่าด้วยกฎหมาย
ประกันวินาศภัย (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลการศึกษาและได้จัด
ประชุมรายงานความคืบหน้าการด าเนินการโครงการให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง

๒. การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีธุรกิจประกันภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ได้ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์แนวทางการควบคุมคุณภาพ
ผู้สอบบัญชี (Gap Analysis) โดยได้จัดท า Flow chart กระบวนการ
และร่างหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ เพื่อควบคุมคุณภาพผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประกันภัยเรียบร้อยแล้ว

๓. การจัดท าหลักสูตรอบรมและทดสอบผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานหลักสูตรการอบรมและ
ทดสอบความรู้ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย คร้ังที่ 1/2564    
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และด าเนินการปรับปรุงร่าง
โครงสร้างหลักสูตรการอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย    
ตามความเห็นของคณะท างาน
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ภายใต้ระบบนิเวศน์ทีเ่หมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลทีส่ าคัญและจ าเปน็
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สร้าง Product 
Ecosystem

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ผู้รับจ้างได้มอบส่งมอบงานตามงวดที่ ๓ โดยรวบรวมความ
ต้องการใช้งานระบบตามขอบเขตงานเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ี        
อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ และทดสอบระบบ IWT UAT
ตามขอบเขตงานงวดที่ ๔

๒. โครงการปรับปรุงระบบขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย และแบบและข้อความ
กรมธรรม์ประกันภัย ระยะที่ 2

ไตรมาสที่ ๑ สามารถใช้งานระบบในส่วนของการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย ได้แล้วต้ังแต่ปี 2562 และอยู่ในระหว่างการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ I-SERFF ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยในส่วนของ
การให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันชีวิต เร่ิมใช้งานในเดือน 
พฤษภาคม 2564

๓. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกันภัยส าหรับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างด าเนินการร่างคู่มือการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไข

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยท่ีจ าเป็น

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ให้ความเห็นชอบในหลักการแบบและข้อความหลักฐานแสดงการ
ประกันภัยส าหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภท   
คนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)    
ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 
เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564     
โดยบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการได้ย่ืนขอรับความเห็นชอบ
แบบและข้อความหลักฐานฯ เข้ามาผ่านระบบ I-SERFF 

๒. โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ส านักงาน คปภ. ภาค 1 2 3 6 7 8 และ 9 ได้ด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงลึก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ออกเป็น
กรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้สายก ากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยช่วยศึกษาวิเคราะห์ ก่อนด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป
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ยกระดับการประกัน
สุขภาพ

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกันภัย (โครงการต่อเน่ือง 
ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ในระหว่างการเตรียมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติประกันภัยสุขภาพ พ.ศ. ....  อย่างต่อเน่ือง       
โดยก าหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ในวันที่ 
๒ และ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒. การจัดท าคู่มือประกอบการซื้อประกันภัยสุขภาพ ส าหรับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และทัศนคติที่ดีต่อการประกันภัยสุขภาพ

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ น าคู่มือแนวปฏิบัติสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน ส าหรับ
ภาคธุรกิจประกันภัย มาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเน้ือหาให้
สอดคล้องตามค าสั่งนายทะเบียนที่ 14 และ 15/2564 และ
ด าเนินการคัดเลือกเน้ือหา ในการจัดท าร่างคู่มือประกอบการซื้อ
ประกันภัยสุขภาพ ส าหรับประชาชน

บริหารความเสี่ยงภาครัฐ โครงการศึกษาโอกาส ศักยภาพและแนวทางการก ากับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยต่อส าหรับ     
การประกันวินาศภัยในประเทศไทย (โครงการต่อเน่ือง ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ - บริษัทที่ปรึกษาส่งมอบรายงานงวดที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย
รายงานผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดต้ัง
บริษัทประกันภัยแห่งชาติ บริษัทประกันภัยต่อแห่งชาติ 
กองกลางประกันภัย กองกลางประกันภัยต่อ และกองทุนการ
ประกันภัยพิบัติในต่างประเทศ และรายงานผลการวิเคราะห์
ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการรับประกันภัยและการเอา
ประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัยภายในประเทศ แยกตาม
ประเภทการประกันภัย พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอระดับการรับ   
ความเสี่ยงภัยไว้เองที่เหมาะสม (Optimum Retention) ของการ
ประกันภัยแต่ละประเภท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ทั้งน้ี  
อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงาน
- ด าเนินการสัมภาษณ์บริษัทประกันวินาศภัยรวมถึงบริษัท
ประกันภัยรวมทั้งหมด 10 บริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนิน
โครงการ
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(People)

การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร และตามโครงการของสายงานต่าง  ๆตามแผน SMART 
OIC Transformation Roadmap และการพัฒนาหลักสูตรด้านการก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย และการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากรส านักงาน คปภ.

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ แผนพัฒนาบุคลากรได้รับอนุมัติจากที่ประชุม กบค. เรียบร้อยแล้ว 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการจัดอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรให้กับ
บุคลากรส านักงาน คปภ.

สร้างวัฒนธรรมและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน (Process)

๑. โครงการพัฒนารูปแบบการท างานและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรใหม่ (New ways of working 
cultivation) (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2566)

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

๒. โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานเพื่อรองรับการเป็น Smart OIC (Business Process 
Improvement (โครงการต่อเน่ือง ปี 2563 - 2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ - ประชุมร่วมกับทีมงาน EA และเข้าร่วมการสัมภาษณ์หน่วยงานต่าง  ๆ
เพื่อรับทราบและท าความเข้าใจกระบวนงานต่าง  ๆของส านักงาน
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อรับทราบนโยบายและความคาดหวังในการ
ปรับปรุงกระบวนงานของด้าน/สายงาน และนัดหมายสายงาน/
หน่วยงานเพื่อร่วมกันออกแบบกระบวนงานให้รองรับการเป็น Smart 
OIC

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 2 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน 
โดยได้ท าการสัมภาษณ์ทุกสายงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

๔. โครงการพัฒนาระบบงานภายใน Digital Workforce ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบงานภายในส านักงาน คปภ.
อาทิ ระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกันภัย 
และระบบฐานข้อมูลการฉ้อฉลด้านการประกันภัย และ

๕. โครงการ Smart OIC Workforce ประจ าปี 2021 (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2565) ไตรมาสที่ ๓ - ๔ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงสร้างพื้นฐานด้าน HR โครงการทบทวนระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลตามแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ 
Smart OIC (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2566)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ประชุมหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เฮย์กรุ๊ป จ ากัด เพื่อ
เตรียม pre kickoff กับคณะผู้บริหาร ขณะเดียวกันได้ประสานกับ    
ทุกสายงานเพื่อมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท างาน People 
Transformations (People Squad) เพื่อท างานร่วมกับบริษัท เฮย์
กรุ๊ป จ ากัด และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการด าเนินโครงการทบทวน
ระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลตามแผนการปรับเปลี่ยน
องค์กรสู่ SMART OIC ของส านักงาน คปภ.
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มุ่งสู่การเป็นองคก์รชั้นน า บุคลากรมีศกัยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตวั 
และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมลูและเทคโนโลยีที่ทนัสมัย

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔



โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาด าเนินการ สถานะความคืบหน้า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

สร้างกลไกการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารกับ
สาธารณชน

๑. โครงการสื่อสารภายในเสริมภาพลักษณ์สู่ Smart OIC ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ประชุมหารือร่วมกับสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการจัด
กิจกรรม และได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ ที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
สื่อสารโครงการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART 
OIC

๒. โครงการสื่อสารจดจ าภาพลักษณ์องค์กร สู่ร้ัวมหาวิทยาลัย (OIC Road Show to Campus) ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปรับรูปแบบการด าเนินโครงการและอยู่ระหว่างการขออนุมัติ        
เพื่อด าเนินโครงการ

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือและพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง  ๆเพื่อผลักดันภารกิจของส านักงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ มีการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินภารกิจของ
ส านักงาน คปภ. กับหน่วยงานต่าง  ๆทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 
คปภ. อย่างต่อเน่ือง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มุ่งสู่การเป็นองคก์รชั้นน า บุคลากรมีศกัยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตวั 
และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมลูและเทคโนโลยีที่ทนัสมัย

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ ขอรับการจัดสรร คืนเงิน** ใช้จ่ายจริง
1. ปรับเปลี่ ยนและเพิ่ มมิติการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือ
ความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล

60,777,891.00 9,968,000.00 10,592,891.00

2. สร้างความเช่ือมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการ
ประกันภัยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและกลไกที่เป็นธรรม

75,842,557.30 24,841,236.42 10,074,641.47  

3. สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความ
ก้าวล้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ระบบ
นิเวศน์ที่เหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญและ
จ าเป็น

34,641,000.00 9,333,627.00 13,987,373.00

4.ส่ งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภั ยและ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับ
ภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

42,542,972.50 4,165,000.00 10,872,925.00

5. มุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน า บุคลากรมีศักยภาพสูง 
กระบวนการท างานมีความคล่องตัว และขับเคลื่อนด้วย
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

108,062,000.00 14,707,142.27 36,318,016.33 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ 321,866,420.80 63,015,005.69 81,845,846.80 

หมายเหตุ : **คืนเงิน หมายถึง มีการปรับแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นรปูแบบออนไลนแ์ละปรับระยะเวลาด าเนินการในไตรมาสท่ี ๔
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิงาน 

ในช่วง ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙       
ระลอกใหม่ อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการจัดอบรม/สัมมนา ซึ่งท าให้ต้องมีการชะลอการด าเนินงานออกไปก่อน 
ดังนั้น ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ได้มีการปรับ
แผนการด าเนินงาน รวมถึงควรเร่งเตรียมความพร้อมและเริ่มด าเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ในทันทีที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการควรเร่งก ากับ ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน          
ที่ก าหนดไว้ด้วย


