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รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงาน คปภ. 
รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบการประเมินเป็นปีปฏทิิน ดังนั้น จึงเป็นรายงานผลการด าเนินงานทสี าคัญของส านกังาน คปภ. รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๔
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การปฏิรูปและทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย

๑. โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ร่วมกับภาคธรุกิจประกันภัยและ
สายงานต่าง ๆ  ที่ออกและบงัคับใช้กฎหมาย รวมทั้งรับฟังประเด็น
ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใชก้ฎหมายจากภาคธุรกจิ
ประกันภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการวเิคราะห์ผลกระทบ 
(Regulatory Impact Assessment (RIA)) และประเมินผลสัมฤทธิข์อง
กฎหมาย ให้แก่พนักงานส านักงาน คปภ. เสร็จเรียบร้อยแล้วระหวา่ง
วันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Microsoft Team

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 ได้จัดการประชุมชี้แจงเพื่อ
สรุปผลการศึกษาโครงการฯ ให้กับผู้บริหารและเจ้าหนา้ทีข่องส านักงาน 
คปภ. เรียบร้อยแล้ว

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดจ้างทีป่รึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์
การด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงฯ

๓. การจัดท าร่างประกาศรองใหร้องรับกบัการลงทุนและการประกอบธรุกิจอืน่ของบริษัท
ประกันภัย (“กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย”)

ไตรมาสที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างประกาศรองให้รองรับกบัการลงทุนและ       
การประกอบธรุกิจอื่นของบริษัทประกนัภัย (“กิจการการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย”) เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา            
เพื่อพิจารณาต่อไป

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 อยู่ระหว่างกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการในขัน้ตอนจดัจ้างผู้รับจ้างท า
โครงการ
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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 จัดท ารายงานผลการสัมมนาพิจารณ์เกี่ยวกับร่างงบการเงินเพื่อรองรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่17 เรื่องสัญญาประกันภยั 
เสนอต่อเลขาธิการ 

การฉ้อฉลด้านการ
ประกันภัย

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ หารือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทผู้รับจ้างพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการ
บังคับคดี ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการท างานของเจา้หนา้ที่        
เมื่อมีเหตุฉ้อฉลประกันภัยที่ต้องด าเนินการ รวมถึงรายงานผลการใช้
งานระบบรายงานในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
และสรุปข้อมูลการรายงานดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบแล้ว

ความร่วมมือและความ
เชื่อมโยงตลาดในภูมิภาค

๑. โครงการศึกษาแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน สาขาประกนัภัย 
ภายใต้กรอบความตกลงวา่ด้วยการค้าบริการของอาเซียน

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ที่ปรึกษาฯ ได้น าเสนอผลงานในงานงวดที่ ๑ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน คปภ. เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ    
Microsoft Team เรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาความรู้ด้านการก ากับดูแลธุรกจิประกนัภยัสากล    
ในภูมิภาคอาเซียน

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมโครงการ 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 จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจด้านการประกันภัย
ให้กับประชาชนทัว่ประเทศตามแผนงานและโครงการต่าง  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 จัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจจับ วิเคราะห์ข่าวสารของคน
กลางประกันภัยบนสื่อออนไลน์ (Online) 

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

ไตรมาสที่ ๑ - 2 จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมทิศทางและอตัราการ
เติบโตของคนกลางประกันภัย รวมถึงพฤติกรรมตลาดของคนกลาง
ประกันภัย

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ด าเนินการจดัจ้างและได้บริษัทผู้ด าเนนิงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน
ระหว่างการลงนามในสัญญา

๔. โครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพือ่ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (โครงการ
ต่อเนื่องปี 2564 - 2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างข้อก าหนดขอบเขตของโครงการ (TOR) 

๕. โครงการพัฒนาระบบหน่วยงานจดัอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนญุาตในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (โครงการต่อเนื่องปี 2564 - 2565) 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างข้อก าหนดขอบเขตของโครงการ (TOR) 
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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
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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 อยู่ระหว่างการผลักดันให้บริษัทประกนัวนิาศภัยส่งข้อมลู IBS    
Non-Life ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ / อยู่ระหว่างออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล IBS Life และด าเนินการหารือเพื่อขอข้อมูลจากสมาคม
ประกันชีวิตไทย

๒. การพัฒนาแพลตฟอร์มเชือ่มโยงข้อมูล OIC Gateway ระยะที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ได้มีการเชื่อมโยงขอ้มูลกับบริษัทประกนัภยั จ านวน  ๖๑ บริษัท
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบจริง (Pre-
Production stage) กับบริษัทประกนัภัยและพนกังาน ส านักงาน 
คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภมูิภาค เพื่อน า feedback ที่ได้รับ       
มาปรับปรุงระบบให้มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น

Digital Insurer โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) 
เป็น Digital Insurance

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง

InsurTech ๑. โครงการ CIT Academy 2021 ไตรมาสที่ ๒ - ๔ มีการปรับแผนการด าเนนิงาน โดยการผสานกิจกรรมสัมมนาเข้าไป  
ในงาน Thailand InsurTech Fair เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ          
อยู่ระหว่างการปรับร่าง TOR เพื่อเสนออนุมัติในชว่งไตรมาสที่ ๓

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 อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ เลื่อนการจัดกิจกรรมทดสอบ Cyber Exercise ของภาคการเงิน       
ไปจัดในปี ๒๕๖๕ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ก้าวล้ า : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายใต้ระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็น

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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ยกระดับมาตรฐานและ        
ความรู้บุคลากรในธุรกิจ

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน (TOR)

๒. การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชธีุรกจิประกันภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ สืบค้นข้อมูลการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีจากหน่วยงานอืน่ 
และได้รายงานความคืบหน้าโครงการต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมกับ   
KPI ของสายงานประจ ารายไตรมาส 2/2564 แล้ว

๓. การจัดท าหลักสูตรอบรมและทดสอบผู้ตรวจสอบและประเมนิวนิาศภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดท าโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้คณะท างานพจิารณา และจัดเตรียม
เอกสารที่ใช้ประกอบการประชมุ เช่น ตัวอย่างหลักสูตรของ
ต่างประเทศ ร่างโครงสร้างหลักสูตร และน าเสนอร่างโครงสร้าง
หลักสูตรและร่างวาระการประชมุใหร้องเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
พิจารณา
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ก้าวล้ า : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายใต้ระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็น

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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สร้าง Product 
Ecosystem

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ บริษัทที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างปรับแกไ้ขรายงานงวดที่ ๓          
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจรับ

๒. โครงการปรับปรุงระบบขอรับความเหน็ชอบอัตราเบี้ยประกนัภัย และแบบและข้อความ
กรมธรรม์ประกนัภัย ระยะที่ 2

ไตรมาสที่ ๑ สามารถใช้งานระบบในส่วนของการให้ความเหน็ชอบกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย ได้แล้วตั้งแต่ปี 2562 และอยู่ในระหวา่งการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ I-SERFF ให้ใช้งานไดง่้ายขึ้น โดยในส่วนของ
การให้ความเหน็ชอบกรมธรรม์ประกันชีวติ จะเริ่มใช้งานในเดือน 
พฤษภาคม 2564

๓. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกนัภัยส าหรับชอ่งทางอิเล็กทรอนกิส์ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ศึกษา รวบรวม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด าเนินการร่างคู่มือ
การขึ้นทะเบียนกจิกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่จ าเป็น

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ - ให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกนัภัยพืชผลมันส าปะหลัง     
จากภัยแล้งโดยใชด้ัชนีฝนแล้ง (ตรวจวัดด้วยดาวเทียม) ส าหรับ
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
- ให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกนัภัยพืชเศรษฐกิจกญัชากญัชง 
(คุ้มครอง 180 วัน) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

๒. โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ส านักงาน คปภ. ภาค 1 - 9 ด าเนินการปรับแก้ไขแบบสอบถาม
เชิงลึก เพื่อน าเสนอสายก ากบัผลิตภัณฑ์ประกันภยัตรวจสอบ
ก่อนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเชงิต่อไป

ยกระดับการประกัน
สุขภาพ

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกนัภยั (โครงการต่อเนื่อง 
ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ร่วมกับที่ปรึกษาฯ ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ร่าง
พระราชบัญญัติประกนัภยัสุขภาพแห่งชาติ

๒. การจัดท าคู่มือประกอบการซ้ือประกันภัยสุขภาพ ส าหรับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
และทัศนคติที่ดีต่อการประกันภัยสุขภาพ

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ประชุมหารือคณะท างานย่อยคู่มือแนวปฏิบัติ สัญญาประกันภัย
สุขภาพมาตรฐาน เพื่อพิจารณาเนื้อหา และการก าหนดรายชื่อ   
โรคเจ็บป่วยเล็กนอ้ย (Simple Disease) ที่ได้ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับค าสั่งนายทะเบียนที ่14/2564 และ 15/2564  
ก่อนน าคู่มือฯ ไป Hearing ร่วมกับภาคธุรกจิต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย
ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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บริหารความเสี่ยงภาครัฐ โครงการศึกษาโอกาส ศักยภาพและแนวทางการก ากบัดูแลอุตสาหกรรมประกนัภัยต่อส าหรับ     
การประกันวนิาศภัยในประเทศไทย (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2564)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการศึกษาโอกาส ศักยภาพและแนวทางการก ากับดูแล
อุตสาหกรรมประกนัภัยต่อส าหรับการประกันวนิาศภัยในประเทศ
ไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย
ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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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 ได้รับอนุมัติในหลักการใหด้ าเนนิโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว        
และเข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือจดัจ้าง โดยได้บริษัทที่ปรึกษามาร่วม
ด าเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหวา่งการเสนอผลการพิจารณาเพื่อ
พิจารณาอนมุัติและลงนามในสัญญาจา้งต่อไป

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดท าขอบเขตของงานและขออนมุัติด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว     
ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนนิงาน        
งวดที่ 1 จัดท าแผนการด าเนินโครงการ

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

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 ได้รับอนุมัติในหลักการใหด้ าเนนิโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว        
และเข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือจดัจ้าง โดยได้บริษัทที่ปรึกษา          
มาร่วมด าเนนิการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผลการพิจารณา   
เพื่อพิจารณาอนมุัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว 
และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔



โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาด าเนินการ สถานะความคืบหน้า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564

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

11

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว 
และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ปี ๒๕๖๔
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ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

ยุทธศาสตร์ ขอรับการจัดสรร ใช้จ่ายจริง
1. ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย      
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และ
สอดคล้องกติกาสากล

60,777,891.00 5,872,391.00

2. สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและกลไกที่เป็นธรรม

75,842,557.30 9,606,432.40 

3. สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความ       
ก้าวล้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ระบบนิเวศน์           
ที่เหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็น

34,641,000.00 9,617,373.00

4.ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถ   
ในการรับความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง 
(Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

42,542,972.50 5,809,000.00

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

108,062,000.00 24,763,873.53 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ 321,866,420.80 55,669,069.93 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่         
อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการจัดอบรม/สัมมนา ซึ่งท าให้ต้องมีการชะลอการด าเนินงานออกไปก่อน ดังนั้น         
ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ได้มีการปรับแผนการ
ด าเนินงาน รวมถึงควรเร่งเตรียมความพร้อมและเริ่มด าเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ในทันทีที่การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการควรเร่งก ากับ ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ด้วย


