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แผนการด าเนินงานและตัวชี้วัดของส านักงาน คปภ. 
ปี ๒๕๖๔



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล (งบประมาณ ๖๐.๗๘ ล้านบาท)

2

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 256๔

ผลลัพธ์ ปี ๒๕๖๔
• หลักเกณฑ์การก ากับดูแลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเสี่ยง สภาวการณ์ปัจจุบัน และรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
• มีการพัฒนาฐานข้อมูลและเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย และการด าเนินงานตามมาตรการ Preventive and Corrective Measure
• มีฐานข้อมูลรายงานการฉ้อฉลด้านการประกันภัย ที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

KPI : ระดับความส าเร็จของการปฏิรูปหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมาย : มีการจัดกลุ่มและจัดล าดับความส าคัญของกฎหมายที่ต้องมีการยกเลิกหรือ
ปรับปรุง และระบุกฎหมายส าคัญที่จะต้องผ่านกระบวนการ RIA รวมทั้งด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงกฎหมายที่มคีวามจ าเปน็และเร่งด่วนแล้วเสร็จ 

KPI : ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัย     
ตามเกณฑ์สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 

เป้าหมาย : ทุกบริษัทได้รับการวิเคราะห์ตามแนวทางระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และเข้าตรวจสอบบริษัทตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้

KPI : ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลรายงาน           
การฉ้อฉลด้านการประกันภัย

เป้าหมาย : ได้ฐานข้อมูลการฉ้อฉลด้านการประกันภัย และรายงานตรวจสอบข้อมูล
การฉ้อฉลการประกันภัย และเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย

KPI : ระดับความส าเร็จของการก าหนดแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการก ากับดูแลและ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่ค านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจ

เป้าหมาย : มีกรอบแนวทางรูปแบบการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม ค านึงถึง
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19และรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การปฏิรูปและทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย

มาตรฐาน IFRS 17

ความเสี่ยงและบริบทใหม่

การฉ้อฉลด้านการประกันภัย

เครื่องมือและฐานข้อมูลในการ
ก ากับดูแล

ความร่วมมือและความเชื่อมโยง
ตลาดในภูมิภาค

• การเป็นเจ้าภาพ The AFIR Annual Meeting 2021
• การจัดท ากรอบและแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 

สาขาประกันภยั ภายใต้กรอบความตกลงวา่ด้วยการค้าบริการของอาเซียน
• การส่งเสริมความร่วมมอืและพัฒนาความรูด้า้นการก ากับดูแลธรุกิจ

ประกันภัยสากลในภมูิภาคอาเซียน

• การทบทวนหลักเกณฑ์ความเหมาะสมของกฎหมาย (Regulatory Guillotine  
และ Regulatory Impact Assessment) และจัดท าแผนการทบทวนระยะสั้น
และระยะยาว

• การประเมินผลกระทบ ก าหนดแบบงบการเงิน รายงานฐานะการเงินและ
แนวทาง การวิเคราะห์ฐานะการเงินของส านักงาน คปภ. และภาคธุรกจิ 

• การจัดท าแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ภายใต้ COVID-19

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเสถียรภาพและความมั่นคง
ทางการเงิน เช่น การด ารงเงินกองทุน และการลงทุนของบริษัท 

• การจัดท าฐานข้อมูลการฉ้อฉลด้านการประกันภัย (Fraud Detection 
Database) และรายงานผลการตรวจสอบการฉ้อฉลด้านการประกันภัย

• การพัฒนาเครื่องมือและฐานข้อมูลในการก ากับดูแล เช่น ระบบ
ประมวลผล SIIRA ระยะที่ ๒ / ระบบฐานข้อมูล Digital Insurance 
Information System for Management Execution และระบบงาน
ตรวจสอบธุรกิจประกันภัย (On-site examination)



โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

การปฏิรูปและทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย

๑. โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine)

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

ความเสี่ยงและบริบทใหม่ ๑. โครงการศึกษาผลกระทบของธรุกิจประกนัภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) และศึกษารูปแบบการด าเนนิธรุกิจ และทิศทางและรูปแบบการก ากับดูแล ตลอดจน
การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม (โครงการปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)

๒. โครงการศึกษาและพัฒนากรอบการด ารงเงินกองทนุตามระดับความเสี่ยงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะการด าเนินธุรกจิของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย (โครงการปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

๓. การจัดท าร่างประกาศรองใหร้องรับกบัการลงทุนและการประกอบธรุกิจอืน่ของบริษัทประกนัภยั 
(“กิจการการดูแลผู้สูงอายแุละผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย”)

เครื่องมือและฐานข้อมูลในการ
ก ากับดูแล

๑. โครงการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะเพื่อจดัท ารายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประกนัภัย (System Intelligence for Insurance Business Performance Reports 
Analytics : SIIRA) ระยะที่ 2 (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2565) 

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

มาตรฐาน IFRS 17 โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมส าหรับการบังคับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง 
สัญญาประกันภัย

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

ความร่วมมือและความเชื่อมโยง
ตลาดในภูมิภาค

๑. โครงการศึกษาแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน สาขาประกนัภัย ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

๒. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาความรู้ด้านการก ากับดูแลธุรกจิประกนัภยัสากลในภูมภิาค
อาเซียน 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล (งบประมาณ ๖๐.๗๘ ล้านบาท)

แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เชื่อม่ัน : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและกลไกท่ีเป็นธรรม (งบประมาณ ๗๕.๘๔ ล้านบาท)

4

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 256๔

ผลลัพธ์ ปี ๒๕๖๔
• มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือเพ่ือการก ากับดูแลและยกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย
• ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากสัญญาประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
• ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ขัน้พ้ืนฐานจากการประกันภัยเพ่ิมขึ้น

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

KPI : ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสิทธิประโยชน์
ขั้นพ้ืนฐานจากการประกันภัยของประชาชน  

เป้าหมาย : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเพิ่มสงูขึ้น             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

KPI : ระดับความส าเร็จของการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน
ด้านการประกันภัย

เป้าหมาย : - มีมาตรฐานการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัย ส าหรับบริษัทประกันภัยเพ่ือช่วยลดข้อ
พิพาทด้านการประกันภัย

-ประชาชนพึงพอใจต่องานคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย อยู่ที่ร้อยละ 85

KPI : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการก ากับดูแลและยกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย
เป้าหมาย : มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ขอ้มลูให้สามารถพยากรณ์ทิศทางและอตัราการเติบโต
ของคนกลางประกันภัยในอนาคต และมีเครื่องมือในการก ากับและติดตามพฤติกรรมตลาด      
บนสื่อออนไลน์ของคนกลางประกนัภัย

สร้างความตระหนัก และส่งเสริม
การเข้าถึงประกันภัย

• การพัฒนาเครื่องมือและช่องทางใหม่  ๆเช่น Board Game และ Game Online 
• การต่อยอดส่งเสริมความรู้ดา้นการประกันภัยเชิงรกุให้กับประชาชน เช่น 

โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน /Training for the Trainers ต่อยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
การให้ความรู้ด้านการประกันภัยแกผู่้ประกอบการ SMEs 

• การศึกษาวิจัยข้อมูลด้านการประกนัภยั ให้ประชาชนเข้าถึงระบบการ
ประกันภัยในทุกระดับ 

พฤติกรรมทางการตลาด           
และคนกลางประกันภัย

• การน าเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่  ๆมายกระดับมาตรฐานคนกลาง และ 
พฤติกรรมทางตลาด เช่น Dashboard ส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมทาง
การตลาด และ Social Monitoring Solution 

• การพัฒนาระบบ e-Licensing ส าหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ผู้ประเมิน
วินาศภัย / ระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ /ระบบหน่วยงานจัด
อบรม/ ระบบบริหารจัดการสอบฯ

คุ้มครองสิทธิประโยชน์            
ด้านการประกันภัย

• การพัฒนาระบบ E –Arbitration
• การน าระบบ Insured Right Protection Management System มาใช้การ

ด าเนินงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทั้งกระบวนการ
• การจัดท ามาตรฐานการจดัการสินไหมทดแทนดา้นการประกนัภัย



โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

สร้างความตระหนัก และส่งเสริม
การเข้าถึงประกันภัย

๑. โครงการปลูกฝังพื้นฐานความรู้ประกันภัยผ่านสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี ๒๐๒๑

๒. โครงการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กบัสาธารณชนทั่วประเทศ

๓. โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๔

๔. โครงการศึกษาวิจยัข้อมูลด้านการประกันภัย ให้ประชาชนเข้าถงึระบบการประกันภัยในทกุระดับ 
(โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2565)

พฤติกรรมทางการตลาด           
และคนกลางประกันภัย

๑. โครงการพัฒนาระบบตรวจจบัขอ้มูลข่าวสารและพฤติกรรมทางการตลาดคนกลางประกันภัยบนสื่อ
ออนไลน์ (Social Monitoring Solution) (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2564)

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

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

๔. โครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพือ่ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (โครงการต่อเนื่อง      
ปี 2564 - 2565)

๕. โครงการพัฒนาระบบหน่วยงานจดัอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนญุาตในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (โครงการต่อเนื่องปี 2564 - 2565) 

คุ้มครองสิทธิประโยชน์            
ด้านการประกันภัย

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

๒. การจัดท าแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการจดัการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัย

5

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เชื่อม่ัน : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและกลไกท่ีเป็นธรรม (งบประมาณ ๗๕.๘๔ ล้านบาท)

แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ก้าวล้ า : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายใต้ระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็น (งบประมาณ ๓๔.๖๔ ล้านบาท)
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แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 256๔

ผลลัพธ์ ปี ๒๕๖๔
• มีหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจประกันภัย
• ส านักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงและน าข้อมูลด้านการประกันรถยนต์และประกันสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนการเงิน และพัฒนาธุรกิจได้ 
• ส านักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแพลตฟอร์มกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของตนเองได้ 
• ภาคธุรกิจประกันภัยมีแนวปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

KPI : ระดับความส าเร็จของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี
ในธุรกิจประกันภัย

เป้าหมาย : กรอบการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีส าหรับธุรกจิประกันภัย (Insurance 
Regulatory Sandbox) มีความยืดหยุ่น สามารถยื่นสมัครทาง Online และเริ่มท าการทดสอบได้
ภายใน 60 วัน

KPI : ระดับความส าเร็จของการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันภัยเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการก ากับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัย (Insurance Bureau System)

เป้าหมาย : ส านักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง สามารถน าข้อมูลการ
ประกันภัยรถยนต์และการประกันสุขภาพ จากฐานข้อมลู IBS ไปใช้ประโยชน์ในการก ากบัดูแล
และพัฒนาธุรกิจประกันภยัได้

KPI :ระดับความส าเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างส านักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง   

เป้าหมาย : ประชาชนสามารถใช้บริการ My Policy เพื่อตรวจเช็คข้อมูลกรมธรรม์ประกนัภยั
และความคุ้มครองผ่าน Application LINE @OICConnect (OIC Gateway ระยะที่ ๑) 

KPI : ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทาง      
ไซเบอร์ของธุรกิจประกันภัย (Insurance Sector Cyber Drill)

เป้าหมาย : มีแนวปฏิบัติส าหรับใช้เป็นแนวทางในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคาม       
ทางไซเบอร์ส าหรับบริษัทประกันภยั และมีการทดสอบซ้อมรับมือภยัคุกคามทางไซเบอร์
ส าหรับบริษัทประกันภัย

สร้าง Digital Ecosystem

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Regulatory Sandbox และการพัฒนา 
Application

• การพัฒนาฐานข้อมูลประกันภัย (Insurance Bureau System) : 
ประยุกต์ใช้ข้อมูล IBS ประกันวินาศภัย และพัฒนา IBS ประกันชีวิต

• การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูล OIC Gateway ระยะที่ 1 

Digital Insurer • การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริม Digital Insurance และ
ออกใบอนุญาตรูปแบบใหม่

InsurTech
• โครงการ CIT Academy เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีด้านการประกันภัย
• Thailand InsurTech Roadshow เสริมสร้างศักยภาพของ InsurTech

startups 

การตอบสนองกับ IT Risk และ 
Cyber Security

• การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินระดับความพร้อมด้านการรบัมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (CRAF) และมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงของบริษัท (Control Maturity Assessment)

• การทดสอบร่วมกับหน่วยงานก ากับในภาคการเงิน (ธปท. และ ก.ล.ต.)

ยกระดับมาตรฐานและ        
ความรู้บุคลากรในธุรกิจ

• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้รองรับ New Skills ที่จ าเป็น 
• นักคณิตศาสตร์ประกันภัย : พัฒนา e-licensing และจัดท าข้อสอบ
• ผู้สอบบัญชีประกันภัย : ศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพ
• ผู้ประเมินวินาศภัย : จัดท าหลักสูตรและการทดสอบ
• การจัดตัง้ศูนย์เรยีนรูด้า้นการประกันภัย (Insurance Learning Center)



โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

สร้าง Digital Ecosystem ๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันชีวติ (Insurance Bureau System) (โครงการต่อเนื่อง ปี 2560 -
2564) และการประยุกต์ใช้ขอ้มลู IBS ประกันวินาศภัย 

๒. การพัฒนาแพลตฟอร์มเชือ่มโยงข้อมูล OIC Gateway ระยะที่ ๑

Digital Insurer โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น 
Digital Insurance

InsurTech ๑. โครงการ CIT Academy 2021

๒. โครงการ Thailand InsurTech Roadshow ประจ าปี 2021

การตอบสนองกับ IT Risk และ 
Cyber Security

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

๒. การด าเนินงานตามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน และการประกนัภยั ด้านการเตรียมความพร้อมรับมอืภยั
คุกคามทางไซเบอร์ : Cyber Exercise (โครงการความร่วมมอื 5 MOU) 

ยกระดับมาตรฐานและ        
ความรู้บุคลากรในธุรกิจ

๑. โครงการจัดท าข้อสอบส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยวา่ด้วยกฎหมายประกนั
วินาศภัย (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2565)

๒. โครงการจัดสัมมนาประจ าปีผู้ประเมนิวนิาศภัย

๓. การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชธีุรกจิประกันภัย

๔. การจัดท าหลักสูตรอบรมและทดสอบผู้ตรวจสอบและประเมนิวนิาศภัย
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ก้าวล้ า : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายใต้ระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็น (งบประมาณ ๓๔.๖๔ ล้านบาท)

แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย
ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (งบประมาณ ๔๒.๕๔ ล้านบาท)
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แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 256๔

ผลลัพธ์ ปี ๒๕๖๔
• กระบวนการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ประกันภัย สนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถน าผลิตภัณฑ์ประกันภัยออกสู่ตลาดได้ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน
• มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ท่ีมีความหลากหลาย รองรับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนเพิ่มขึ้น อาทิ การประกันภัยทางการเกษตร การประกนัภัยรายย่อย และการประกันสุขภาพ
• มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะราย (Tailor-made) ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น
• จัดท าร่างกฎหมายด้านการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย  เช่น พ.ร.บ.ประกันสุขภาพ และพ.ร.บ.ประกันภัยทางการเกษตร 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน

KPI : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับ        
ความต้องการและความเสี่ยงของประชาชน

เป้าหมาย : มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีจ่ าเปน็ อาทิ การประกันภัยทางการเกษตร     
การประกันภัยรายยอ่ย และการประกันสุขภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8 ผลิตภัณฑ์

KPI : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะราย (Tailor-made)

เป้าหมาย : ส านักงาน คปภ. มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมกีาร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะราย (Tailor-made) 

สร้าง Product Ecosystem

• การจัดท าระบบสารสนเทศรองรับกระบวนการขอรับความเห็นชอบ
แบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัย

• การต่อยอดพัฒนา ระบบ I-SERFF ระยะที่ 2 
• การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จ าเป็น

• การขยายผลและต่อยอดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (Micro 
Insurance) และผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผล (Agricultural Insurance)

• โครงการ ๑ ภาค ๑ ผลิตภัณฑ์
• การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. การประกันภัย

ทางทะเล พ.ร.บ. การประกันภัยทางด้านเกษตรกรรม และ พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ยกระดับการประกันสุขภาพ
• การศึกษาช่องว่างเพื่อพัฒนาระบบประกันภัยให้รองรับระบบการ

ประกันสุขภาพ และพัฒนากฎหมายส าหรับการประกันสุขภาพ 
• การจัดท าคู่มือประกอบการซ้ือประกันภัยสุขภาพ ส าหรับประชาชน 

บริหารความเสี่ยงภาครัฐ
• การศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยต่อส าหรับการ

ประกันวินาศภัยในประเทศไทย
• การก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัย

จากโครงการ EEC และส่งเสริมการลงทุนในโครงการภาครัฐ 



โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

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

๒. โครงการปรับปรุงระบบขอรับความเหน็ชอบอัตราเบี้ยประกนัภัย และแบบและข้อความกรมธรรม์
ประกันภัย ระยะที่ 2

๓. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกนัภัยส าหรับชอ่งทางอิเล็กทรอนกิส์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย      
ที่จ าเป็น

๑. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกนัภยัส าหรับ รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผล 
(Agricultural Insurance)

๒. โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ยกระดับการประกันสุขภาพ ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกนัภยั (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 
- 2564)

๒. การจัดท าคู่มือประกอบการซ้ือประกันภัยสุขภาพ ส าหรับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และ
ทัศนคติที่ดีต่อการประกันภัยสุขภาพ

บริหารความเสี่ยงภาครัฐ โครงการศึกษาโอกาส ศักยภาพและแนวทางการก ากบัดูแลอุตสาหกรรมประกนัภัยต่อส าหรับการประกัน
วินาศภัยในประเทศไทย (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย
ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (งบประมาณ ๔๒.๕๔ ล้านบาท)

แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔



ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว 
และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (งบประมาณ ๑๐๘.๐๖ ล้านบาท)
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แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 256๔

ผลลัพธ์ ปี ๒๕๖๔
• บุคลากรของส านักงาน คปภ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และทัศนคติ รองรับการขับเคลื่อนองคก์รสู่ SMART OIC 
• กระบวนการและรูปแบบท างานของส านักงาน คปภ. มีการทบทวน ลดขั้นตอน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เพิ่มความคล่องตัว และเชื่อมโยงกัน 
• ส านักงาน คปภ. มีการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างมีธรรมาภิบาลและโปรง่ใส

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน

KPI : ระดับความส าเร็จของการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็น SMART OIC

เป้าหมาย : -ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล 
(HR Foundation Enhancement) แล้วเสร็จอย่างน้อย ๓ โครงการ

-พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น SMART OIC ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

KPI : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงาน คปภ.

เป้าหมาย : สามารถด าเนินงานท่ีส าคัญตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 3
ส าหรับปี ๒๕๖๔ ได้ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้

KPI : ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใส

เป้าหมาย : มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้
อย่างน้อยร้อยละ 8๕

พัฒนาศักยภาพบุคลากร (People)

• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผน SMART OIC 
Transformation Roadmap 

• การให้ทุนการศึกษาพนักงานในสาขาที่จ าเป็น
• การอบรมและเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน

สร้างวัฒนธรรมและปรับปรุง
กระบวนการท างาน (Process)

• การพัฒนารูปแบบการท างานและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
(New ways of working cultivation)

• การปรับปรุงกระบวนการท างานภายในส านักงาน (Lean, 
Collaborative and Digitized Process) 

• การประเมินความพร้อมของสถานที่ และแนวทางการปรับปรุง Smart 
Workplace

• การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
• การพัฒนาระบบงานภายในส านักงานให้ทันสมัย อัตโนมัติ และ

เชื่อมโยงกันมากขึ้น (OIC Digital Workforce) 

โครงสร้างพื้นฐานด้าน HR
• การทบทวนระบบการบรหิารจัดการดา้นทรัพยากรบุคคลตามแผนการ

ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Smart OIC ประกอบด้วย ระบบค่าตอบแทนแบบ       
องค์รวม การบริหารอัตราก าลัง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ    
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดัการข้อมลูบุคลากร 

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสารกับสาธารณชน

• การสื่อสารภายในเสริมภาพลักษณ์สู่ Smart OIC
• การพัฒนาสื่อในรูปแบบ Digital เพื่อเผยแพร่นโยบาย แนวทางการด าเนินงานของ

ส านักงาน
• โครงการ OIC Roadshow to Campus
• การเสริมสร้างความรว่มมือและพันธมติรกบัหน่วยงานต่างๆ  เพื่อผลักดัน

ภารกิจของส านักงานไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ



โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔
ระยะเวลาด าเนินการในปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(People)

การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร และตามโครงการของสายงานต่าง ๆ  ตามแผน SMART OIC 
Transformation Roadmap และการพัฒนาหลักสูตรด้านการก ากับดูแลของผู้ก ากบัดูแลธรุกิจประกันภัย 
และการด าเนนิงานตามแผนพฒันาบุคลากรให้กบับคุลากรส านักงาน คปภ.

สร้างวัฒนธรรมและปรับปรุง
กระบวนการท างาน (Process)

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

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

๓. โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และติดตามผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 3 (โครงการต่อเนื่องปี 2564 - 2566)

๔. โครงการพัฒนาระบบงานภายใน Digital Workforce

๕. โครงการ Smart OIC Workforce ประจ าปี 2021 (โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 - 2565)

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

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสารกับสาธารณชน

๑. โครงการสื่อสารภายในเสริมภาพลักษณ์สู่ Smart OIC

๒. โครงการสื่อสารจดจ าภาพลักษณ์องค์กร สู่รั้วมหาวิทยาลัย (OIC Road Show to Campus)

๓. การเสริมสร้างความร่วมมอืและพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง  ๆเพื่อผลักดันภารกิจของส านกังานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว 
และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (งบประมาณ ๑๐๘.๐๖ ล้านบาท)

แผนการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔


