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รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงาน คปภ. 
รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบการประเมินเป็นปีปฏิทิน ดังนั้น จึงเป็นรายงานผลการด าเนินงานทีส าคัญของส านักงาน คปภ. รอบ ๑๒ 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 อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์ร่วมกับภาคธุรกิจ
และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลการศึกษา

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 ได้มีการจัดประชุมเพื่อแจ้งความต้องการให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ
ออกแบบ แต่ยังไม่ได้สรุปผลการออกแบบระบบเพื่อการพัฒนาและ
ด าเนินการพัฒนาระบบงาน

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ผู้รับจ้างได้ส่งสรุปความต้องการและบทวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้งาน (Requirement Summary and Analysis) และ
การออกแบบระบบเบื้องต้น (High-Level Design) เมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2564 รวมถึงมีการประชุมชี้แจงแบบรายงาน
และรายละเอียดระบบให้กับภาคธุรกิจ ในวันที่ 1 ธันวาคม 
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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 จัดท าสรุปผลการศึกษาและเตรียมความพร้อมส าหรับการบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย 
เสนอเลขาธิการเรียบร้อยแล้ว

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 อยู่ในระหว่างด าเนินงานงวดที่ 3 ร่วมกับที่ปรึกษาฯ

๒. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาความรู้ด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากล    
ในภูมิภาคอาเซียน

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมโครงการ NAIC International Fellows 
Virtual Program (Spring 2021)
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สร้างความตระหนัก และ
ส่งเสริมการเข้าถึง
ประกันภัย

๑. โครงการปลูกฝังพื้นฐานความรู้ประกันภัยผ่านสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี ๒๐๒๑ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างด าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาฯ

๒. โครงการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
ให้กับประชาชนทั่วประเทศตามแผนงานและโครงการต่าง  ๆ

๓. โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการฯ

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) กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

๔. โครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (โครงการ
ต่อเนื่องปี 2564 - 2565)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ลงนามในสัญญา และมอบข้อมูลให้ผู้รับจ้างเพื่อน าไปออกแบบ
กระบวนการแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ

๕. โครงการพัฒนาระบบหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (โครงการต่อเน่ืองปี 2564 - 2565) 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
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คุ้มครองสิทธิประโยชน์            
ด้านการประกันภัย

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วในช่วงปลายเดือนธันวาคม 
๒๕๖๔

๒. การจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนด้านการ
ประกันภัยเสนอเลขาธิการเรียบร้อยแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝงัค่านยิมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมที่ทนัสมัยและกลไกทีเ่ปน็ธรรม (งบประมาณ ๗๕.๘๔ ล้านบาท)
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สร้าง Digital Ecosystem ๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันชีวิต (Insurance Bureau System) (โครงการต่อเน่ือง    
ปี 2560 - 2564) และการประยุกต์ใช้ข้อมูล IBS ประกันวินาศภัย 

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการด าเนินการในระยะที่ 2        
เพื่อจัดท า Intelligence Dashboard /อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 
(UAT) และทดสอบความปลอดภัยของระบบ และจะมีการอบรม   
การใช้งานแล้วเสร็จภายใน Q1/2565

๒. การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูล OIC Gateway ระยะที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ระบบ OIC Gateway : My Policy Go-live เรียบร้อยแล้ว 

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 อยู่ระหว่างด าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาฯ

๒. โครงการ Thailand InsurTech Roadshow ประจ าปี 2021 ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ได้จัดงาน TIF เรียบร้อยแล้ว

การตอบสนองกับ IT Risk 
และ Cyber Security

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างด าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาฯ

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 าเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้สอบบัญชีธุรกิจ
ประกันภัยพึงมี แต่ยังไม่ได้น าเสนอผลการศึกษาแนวทางการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชีธุรกิจประกันภัย

๓. การจัดท าหลักสูตรอบรมและทดสอบผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ไตรมาสที่ ๑ - ๔ มาตรฐานหลักสูตรการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการเรียบร้อยแล้ว
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สร้าง Product 
Ecosystem

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ผู้รับจ้างได้ติดต้ังระบบและทดสอบระบบ และส่งมอบงานตาม   
งวดที่ 4 ครบถ้วนแล้ว

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 จัดท าคู่มือการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ      
อยู่ระหว่างเสนอต่อผู้บริหาร

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยท่ีจ าเป็น

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ - ให้ความเห็นชอบในหลักการของอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) 
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน เมื่อวันที่ 
5 พฤศจิกายน 25642) 
- ให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ      
(ไมโครอินชัวรันส์) ส าหรับเทศกาลปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2564

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 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ ในวันที่ ๒ และ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒. การจัดท าคู่มือประกอบการซื้อประกันภัยสุขภาพ ส าหรับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และทัศนคติที่ดีต่อการประกันภัยสุขภาพ

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ เลขาธิการได้ให้ความเห็นชอบคู่มือประกอบการซื้อประกันภัย
สุขภาพ ส าหรับประชาชน เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งคู่มือดังกล่าว
ให้กับสายส่งเสริมประกันภัยภูมิภาคเพื่อน าเน้ือหาจากคู่มือไป
จัดเป็นสื่อเผยแพร่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ  ต่อไป

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
และได้ด าเนินการจัดอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากร
ส านักงาน คปภ. เรียบร้อยแล้ว

สร้างวัฒนธรรมและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน (Process)

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือก โดยให้บริษัทย่ืนข้อเสนอภายในวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2564 และคาดว่าจะด าเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 256๔

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ - อยู่ระหว่างสัมภาษณ์กระบวนการภายในส านักงาน ขณะน้ี
ด าเนินการสัมภาษณ์ได้ ร้อยละ 90 ของหน่วยงาน front-end 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
เพื่อจัดท า customer needs

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 2 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน 
โดยได้ท าการสัมภาษณ์ทุกสายงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

๔. โครงการพัฒนาระบบงานภายใน Digital Workforce ไตรมาสที่ ๑ - ๔ พัฒนาระบบงานภายในส านักงาน คปภ. อาทิ ระบบฐานข้อมูล
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกันภัย และระบบฐานข้อมูลการ
ฉ้อฉลด้านการประกันภัย

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

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

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ - จัดต้ังคณะท างาน People Squad (ตัวแทนระดับผอ.กลุ่มงานขึ้นไป)
- จัดประชุม Kick off โครงการกับคณะกรรมการ กบค. วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564
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โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาด าเนินการ สถานะความคืบหน้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

สร้างกลไกการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารกับ
สาธารณชน

๑. โครงการสื่อสารภายในเสริมภาพลักษณ์สู่ Smart OIC ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จัดกิจกรรม และได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ 
ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
สื่อสารโครงการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART 
OIC

๒. โครงการสื่อสารจดจ าภาพลักษณ์องค์กร สู่รั้วมหาวิทยาลัย (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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ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564

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

60,777,891.00 13,845,500.00 39,728,891.00

2. สร้างความเช่ือมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการ
ประกันภัยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและกลไกที่เป็นธรรม

75,842,557.30 25,919,236.42  27,902,059.83 

3. สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความ
ก้าวล้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ระบบ
นิเวศน์ที่เหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญและ
จ าเป็น

34,641,000.00 9,333,627.00 16,054,853.00

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

42,542,972.50 4,165,000.00 18,922,630.00

5. มุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน า บุคลากรมีศักยภาพสูง 
กระบวนการท างานมีความคล่องตัว และขับเคลื่อนด้วย
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

108,062,000.00 15,557,225.60 63,235,386.50 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ 321,866,420.80 68,820,589.02 165,843,820.33  

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

ในช่วงปี ๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ อย่างต่อเนื่อง
และเป็นวงกว้าง ดังน้ัน จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนงาน/โครงการ            
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการจัดอบรม/สัมมนา ซึ่งท าให้ต้องมีการชะลอการด าเนินงานออกไปก่อน ดังนั้น ในระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ได้มีการปรับแผนการด าเนินงาน 
รวมถึงควรเร่งเตรียมความพร้อมและเริ่มด าเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ได้ในทันทีที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การด าเนินโครงการควรเร่งก ากับ ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ด้วย


