
แผนส านักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๒ 
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น้ าหนัก  
งบประมาณ : ร้อยละ 24.86 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 18 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการใหค้วามรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ของตลาดและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ 

การส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยแก่ประชาชน 
• ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกให้กับประชาชนทั่วประเทศ อาทิ 

โครงการ คปภ. เพ่ือชุมชน โครงการข้าวนาปี (Training for the Trainers )        
ต่อยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการประกันภัยสู่อ าเภอทั่วประเทศ  

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่  ๆอาทิ  ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ / ส าหรับรายย่อย (Microinsurance) / กรมธรรม์ประกันสุขภาพ/
กรมธรรม์ประกันภยัพืชผล :   ล าไย  / กรมธรรม์ประกันภยัอุบัติเหตุที่รองรับ
นโยบายภาครัฐ  อาทิ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส าหรับนักท่องเที่ยว 

การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 
• ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่  ๆผ่านการประกวด InsurTech/ 

RegTech โดยศูนย์ CIT 
• จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาและการให้ทุนวิจัยด้านการประกันภยั 
• ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันภัย รวมทั้งสื่อสารนโยบาย

และทิศทางการพัฒนาระบบประกันภัยให้กับภาคธุรกิจประกันภัยและ
ผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการจัด Thailand Insurance Symposium, Insurance CEO 
Forum, Board Forum  และ InsurTech Roundtable 
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แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2562 

ยกระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
(Change-Agent และ Multipliers) 

ผลักดันความร่วมมือในการส่งเสริม
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้            
ด้านการประกันภัย 

กลยุทธ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

ส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย สามารถน าแนวคิดทางด้าน RegTech มาพัฒนา     
ต่อยอดในอนาคต 

มีหลักเกณฑ์การให้ทุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบประกันภัยมีการวิจัยใหม่  ๆ
ในการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคต 

มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร
ส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการส่งเสรมิและพัฒนา
อุตสาหกรรมประกนัภัยในอนาคต 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และสามารถเลือกใช้การประกันภัยเป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับตนเองได้อยา่งเหมาะสม 

บริษัทประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่  ๆที่มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชนได้  



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็ว คุ้มค่า 
และเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านบทบาทการบริหารจัดการภายในองคก์ร 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ยกระดับระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ส านักงาน คปภ. 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ถ่ายทอดและสื่อสาร
วัฒนธรรมองค์กร 
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กลยุทธ์ 

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2562 

น้ าหนัก  
งบประมาณ : ร้อยละ 21.83 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒2 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

บริษัทประกันภัยมีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการจดัการค่าสินไหมทดแทนดา้นการ
ประกันภัย 

ส านักงาน คปภ.    มีระบบให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ีรวดเร็ว และบริษัทประกันภัย มีผลิตภัณฑ์
ประกันภัยท่ีเป็นแบบมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและสามารถออกผลิตภัณฑ์ได้ทันความต้องการของตลาด  

ส านักงาน คปภ. มีแนวทางการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ SMART OIC และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ. ภายใต้แนวคิด Organization 
Transformation Model ได้แก่ Strategy, Structure, System, Work Process, People, และ Culture 
เป็นต้น รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 

• จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบคุลากร :  Soft Skills/Hard Skills            
รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน 

• ศึกษาแนวทางการปรบัเปลี่ยนองค์กรไปสู่ SMART OIC ภายใต้แนวคิด 
Organization Transformation Model  

• ผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑป์ระกันภัยและอัตราเบีย้ประกันภัย                
เพื่อลดระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 

• ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัย 

• พัฒนาแบบประเมินพนกังานศักยภาพสูงและผู้สืบทอดต าแหนง่ (Talent and 
Succession Development Program)  

• ออกแบบเครือ่งมือในการพัฒนาสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งงาน (Career 
Development Program) 

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงาน คปภ. มีเครื่องมือท่ีจะใช้การพัฒนาสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน คปภ. มีเครื่องมือในการประเมินและคัดกรองพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดต าแหน่ง 
ก่อนด าเนินการวางแผนการพัฒนารายบุคคลท่ีเหมาะสมต่อไป 

ส านักงาน คปภ. มีบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆและก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และปรับตัวรองรับภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  



ยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน           
ในภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ์ 

12 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

น้ าหนัก  
งบประมาณ : ร้อยละ 10.06 

ตัวชี้วัด :  ร้อยละ 15 
พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย            

การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2562 

มีกฎหมายที่ทนัสมัย และเอื้อต่อการด าเนินงาน ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบประกนัภยั  

ส านักงาน คปภ. มีแนวทางในการพัฒนาธุรกจิประกันภยัเพือ่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยให้มี
เสถียรภาพและเติบโตอย่างยัง่ยืน 

ส านักงาน คปภ. มีแนวทางการก ากบัดูแลธุรกิจประกนัภยัที่รองรับการพัฒนานวัตกรรม               
ด้านการประกันภัยใน SandBox 

ส านักงาน คปภ. มีเครื่องมือในการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบประกนัภัย เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงต่างๆ   

ส านักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยมีแผนรับมือภยัคุกคามไซเบอร์เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทประกันภัยมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งในการประกอบธรุกิจได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและเป็นประโยชน์
ต่อผู้เอาประกันภัย 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน คปภ. และหน่วยงานก ากบัดูแลธุรกิจประกนัภัยในภูมภิาค สามารถน าความรู้เกีย่วกับการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกนัภัย รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัการประกันภยัที่ทนัสมัยมาปรับใช้กบัประเทศของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ส านักงาน คปภ. มี ร่าง พ.ร.บ. ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เพื่อยกระดับการบริหารจดัการความเสี่ยง           
ด้านการเกษตรของภาครัฐให้มีประสิทธภิาพและยั่งยืน 

• ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine)  
• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมง

ด้วยการประกันภัย 
• ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยจาก

โครงการ EEC : เพิ่มโอกาส/ช่องทางในการเติบโต/เพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถในการท าก าไรและสรา้งรายได้ 

• สนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยเข้าร่วมใน Insurance Regulatory Sandbox       
พร้อมศึกษาแนวทางการก ากับดูแลธุรกิจให้สอดรับกับนวัตกรรมด้านการประกันภัย       
ใน Sandbox    

• ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย            
และใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบประกันภัยไทย   

• สนับสนุนความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ 
• พัฒนาและส่งเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ธุรกิจประกันภัย (IT Audit)  
• ศึกษาแนวทางการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลของหน่วยงานก ากับ

ดูแลของประเทศต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง 
• จัดสัมมนา/แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการก ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยในยุคดิจิทัล อาทิ NAIC/AITRI 
• Capacity Building – CLMV 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย   
เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม   



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาระบบการก ากับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและ 
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อระบบประกันภัย  

กลยุทธ์ 
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น้ าหนัก  
งบประมาณ : ร้อยละ 16.30 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 22 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 
• ศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. 

และธุรกิจประกันภัยไทย เพื่อเตรียมจัดท าแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔  
: Landscape ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย/ ROE ธุรกิจประกันวินาศภัย/
กรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 

• สร้างแบบจ าลองการประเมินความเสี่ยงทางด้านมหันตภัยต่อธุรกิจประกัน      
วินาศภัยในประเทศไทย  (Flood  Model) 

• ศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสถิติประกันภัย  
• เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย : RBC 2 /ORSA /ERM /IFRS 17 /วิเคราะห์

ภาพรวมเสถียรภาพธุรกิจประกันภัยไทย (Stress Test)   

พัฒนามาตรฐานการก ากับ                
ตรวจสอบ 

พัฒนากฎหมายแม่บท                   
ด้านการประกันภยั 

ปรับปรุงการประกนัภยัตาม 
พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

ยกระดับพฤตกิรรมทางตลาดและ
การคุ้มครองสิทธิประโยชน ์

เพิ่มศักยภาพการให้                   
ความเห็นชอบผลติภณัฑ์ 

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2562 

การยกระดับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย 
• เพิ่มศักยภาพการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัย :            

เข้าตรวจสอบบริษัทประกันภัยตามแผนการตรวจสอบประจ าปีและตรวจสอบ         
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายหน้านิติบุคคล  

ส านักงาน คปภ. มีกรอบทิศทางในการพัฒนาธุรกิจประภัยภัย ระยะ ๑๐ ปี เพื่อส่งเสริมให้ระบบ
ประกันภัยมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นท่ีไว้วางใจแก่ประชาชน 

ส านักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยมีข้อมูลความเสี่ยงทางด้านมหันตภัยน้ าท่วมท่ีสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการก ากับและด าเนินธุรกิจท่ีมีความเหมาะสม 

ส านักงาน คปภ. มีรูปแบบการรายงานผลข้อมูลทางด้านสถิติประกันภัยท่ีเข้าใจง่าย และเอื้อประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของบริษัทประกันภัยและมีเครื่องมือในการพยากรณ์ข้อมูลทางด้าน
สถิติประกันภัย รวมถึงประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านสถิติประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการ
การตัดสินใจเลือกซ้ือการประกันภัยในการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และเป็นท่ีเชื่อมั่น
ไว้วางใจของประชาชน 

บริษัทประกันภัยจะต้องมีการบริหารงานท่ีได้มาตรฐานและมีธรรมาภบิาล 



พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ พัฒนาฐานข้อมูล 

IT เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ 
• จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ E-Claim Gateway : Knock for Knock 
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันชีวิต (Insurance Bureau System) 
• ปรับปรุงระบบขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย และแบบและ

ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ระยะที่ ๒  
• วิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องจากฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย 

(Non-life Insurance Bureau System)  
• ศูนย์ CIT : จัดท า Application ส าหรับตรวจสอบจ านวนเงินเอา

ประกันภัยอาคารและเครื่องจักร,จัดท า Application ส าหรับการรบั
เรื่องร้องเรียนทาง Mobile  เป็นต้น 

กลยุทธ ์
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ผลลัพธ์ (Outcome) 

น้ าหนัก 
งบประมาณ : ร้อยละ 26.95 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒3 

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2562 

IT เพื่อสนับสนุนกระบวนการท างาน 
• พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์         

ด้านการประกันภัย  
• ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงาน คปภ. 

ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ส านักงาน คปภ. มีระบบขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย และแบบและข้อความ
กรมธรรม์ประกันภัยท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กับบริษัทประกันภัย 

ส านักงาน คปภ. มี Application ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ
ประกันภัยและให้บริการประชาชน 

ส านักงาน คปภ. มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักขององค์กร 

ส านักงาน คปภ. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัยและสามารถน ามาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการการก ากับดูแลกระบวนการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นระบบ 

มีศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัยเพื่อการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และยกระดับ       
การด าเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัยและเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทประกันภัย      
ในการแข่งขัน และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการประกันภัยท่ีถูกต้อง 

ส านักงาน คปภ. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประโยชน์และพร้อมใช้งานส าหรับผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ใช้บริการใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

มีระบบ E-Claim Gateway ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและบริษัทประกันภัย
ในการเรียกร้องค่าสินไหมฯ โดยเริ่มจากการประกันภัยรถ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศ 
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
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ทิศทางและนโยบายในการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. ปี 2562 

ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย โดยน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการขับเคลื่อน  

ประเทศชาต ิ

 ส านักงาน คปภ. 

 ภาคธุรกิจประกันภยั 

ประชาชนหรือผู้เอาประกนัภยั 

ภาคธุรกิจประกนัภัย 

 กลุ่มรากหญ้า 

 กลุ่มชนชั้นกลาง 

 กฎ กติกาเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
ประกันภัยใหม่ๆ 

• ศึกษากฎหมายประกันภัยพืชผล 
• ข้าวนาปี ต่อยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
• กรมธรรม์รองรบัสังคมผู้สูงอาย ุ

• ปรับปรุงกฎ กติกาตามมาตรฐานสากล      
ex. ORSA ERM IFRS 9/17 CG etc.  

• ลงพ้ืนที่ให้ความรู้ อาทิ คปภ. เพ่ือชุมชน 
• ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์ 

ส านักงาน คปภ. 

การด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่  ๆอาทิ  ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ/ส าหรับรายย่อย (Microinsurance)/กรมธรรม์ประกนั

สุขภาพ / กรมธรรม์ประกันภัยพืชผล :   ล าไย  / กรมธรรม์ PA ที่รองรับนโยบายภาครัฐ : กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส าหรับนักท่องเทีย่ว 
• Regulatory Guillotine 
• เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย : RBC 2/ORSA/ERM/Stress Test 
• ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกให้กับประชาชนทั่วประเทศ 

• ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกให้กับประชาชนท่ัวประเทศ  
• พัฒนาระบบ E – Claim Gateway : Knock for Knock 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัย (Service Level Agreement) 
• พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย 
• จัดท าระบบตลาดกลางส าหรับการขายกรมธรรม์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Insurance Market) 
• เพ่ิมศักยภาพการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัย : เข้าตรวจสอบบริษัทประกันภัยตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

รวมถึงก ากบัและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายหน้านิตบุิคคล 

• ผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบ้ียประกันภัย เพื่อลดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัย (Service Level Agreement : SLA) 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมงด้วยการประกันภัย 
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System)  
• สนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox พร้อมศึกษาแนวทางการก ากับดูแลธุรกิจให้สอดรับกับ
นวัตกรรมด้านการประกันภัยใน Sandbox 
• ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
• ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย และใช้เป็นเครื่องมอืในการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบประกันภัยไทย  
• สนับสนุนความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ 
• ปรับปรุงระบบขอรับความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัย แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ระยะท่ี ๒ 
• ศึกษาสภาพแวดล้อม ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย เพ่ือเตรียมจัดท าแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี ๔  : 
Landscape ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย/ ROE ธุรกิจประกันวินาศภัย/กรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4  
• สร้างแบบจ าลองการประเมินความเสี่ยงทางด้านมหันตภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Flood Model) 
• ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการประกวด InsurTech/ RegTech โดยศูนย์ CIT 

• ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ SMART OIC ภายใต้แนวคิด Organization Transformation Model 
• จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร :  Soft Skills/Hard Skills รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแกพ่นักงาน 
• ศูนย์ CIT : พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของส านกังาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัยและให้บริการประชาชน 
• พัฒนา  IT เพื่อสนับสนุนกระบวนการท างาน : HRIS / Backoffice  / Cyber Security / จัดหาเครื่องแม่ข่ายและพืน้ที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูล  



แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. ปี ๒๕๖2 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

๑. ส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด และเสริมสร้าง     
ความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ 
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ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภยัของสาธารณชนทั่วประเทศ (ร้อยละ  13)  
ตัวชี้วัดที่ ๒ : อัตราความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย (ประเมินผลโดยบุคคลภายนอก) (ร้อยละ  5) 

๒. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ มีความรวดเร็ว คุ้มค่าและเอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านบทบาทการบริหารจัดการภายในองค์กร ๒2 

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงานที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน คปภ. ในยุคดิจิทัล (Smart OIC)  (ร้อยละ 5)  
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานที่ช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภยั (ร้อยละ ๑2) 
ตัวชี้วัดที่ ๕ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน (ร้อยละ 5) 

๓. สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภยั เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม  15 

ตัวชี้วัดที่ ๖ : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย (ร้อยละ 15) 

๔. พัฒนาระบบการก ากับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏบิัติและการคุ้มครองสิทธิประโยชนป์ระชาชนด้านการประกันภยั เพื่อสร้าง      
ความเชื่อม่ันของสาธารณชนต่อระบบประกันภยั 
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ตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดับความส าเร็จของบริษัทประกันภัยมีความม่ันคงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  (ร้อยละ 5) 
ตัวชี้วัดที่ ๘ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการก ากับและตรวจสอบ (ร้อยละ 7) 
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ร้อยละของจ านวนข้อพิพาทด้านการประกันภยัที่ด าเนินการด้วยวิธกีารไกล่เกลี่ย/ประนีประนอมและอนุญาโตตุลาการแล้วเสร็จต่อจ านวนข้อพิพาท
ทั้งหมด (ร้อยละ ๕)  
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ระดับความส าเร็จของการยกระดับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย (ร้อยละ ๕) 

๕. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  23 

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน คปภ. (ร้อยละ 23) 
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