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งวดงานที่ 4 ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการตามขอบเขตงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และส่งมอบเอกสาร
รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทั้งหมด 
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๖.๖.๑ จัดหาวิทยากรบรรยายในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่ตามที่
สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่งอาจจะอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
อย่างน้อย ๑ ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน  

๖.๖.๒ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมและเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการประชุม
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ ์

๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องรายงานผลการดำเนินงาน ในรูปแบบเอกสารกระดาษ และรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์บรรจุใน USB Flash drive จำนวนอย่างละ ๕ ชุด เพื่อนำส่งตามงวดงาน ดังต่อไปนี้ 

๖.๗.๔ เอกสารรายงานสรุปผลการจัดประชุมเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการ
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๒๕๖๗) และแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี  ๒๕๖๕ ฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) ประกอบด้วย  

(๑) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์/
นโยบายเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการดำเนินการ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รายละเอียด
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตัวชี้วัดหลัก โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ต้องมีการสรุปถึงสถานภาพการดำเนินงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 

(๒) กรอบแผนภาพยุทธศาสตร์ที่แสดงการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ การแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

(๓) แผนที ่ย ุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง 

(๔) แผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงประจำปี ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วยแผนงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/เงิน
ลงทุน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่รองรับทุกประเด็นยุทธศาสตร์
ของฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 

๖.๘ ผู้เสนอราคาต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้กับฝ่าย
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงทราบเป็นประจำทุกเดือน 
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บทที่ 1  
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ที่มีผลต่อการดำเนินงานของฝ่ายสถาบันฯ 

 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่องานของฝ่ายสถาบันฯ ในบทนี้
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 การแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง บุคลากร และผู้มีส่วนได้ 
เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสถาบันฯ 

ส่วนที่ 2 การรวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้
สอดคล้องกับแผนที่เกี่ยวข้อง  
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ส่วนที่ 1 การแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง บุคลากร และ 
ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสถาบันฯ    

การแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู ้บริหารระดับสูง บุคลากร  และผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสถาบันฯ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี ้ 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้นโยบายสำหรับฝ่ายสถาบันฯ 3 ด้าน ได้แก่  
1. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงในระยะ 3 ปี 

• แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงต้องมีความสอดคล้องและจับต้องได้  
กับยุทธศาสตร์สำนักงานระยะ 3 ปี โดยแผนดังกล่าวยังต้องสอดคล้องกับแผนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ แผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ 4 รวมถึงแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ คปภ. สามารถนำพาให้องค์กรสู่การเป็น Smart OIC  

• ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก เพื่อกำหนดจุดแข็ง และจุดอ่อน โดยต้องศึกษา
ทบทวนกับสถาบันประกันภัยและสมาคมประกันภัยอ่ืนในด้านการฝึกอบรมเพื่อกำหนดกรอบ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายแผนงาน  

2. ทิศทางสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงในอนาคต 
ด้านโครงสร้าง และด้าน Facility  

• ควรมีการทบทวนโครงสร้างของฝ่ายสถาบันฯ ว่าสอดคล้องกับทิศทางในอนาคตหรือไม่ และ
หากจะต้องก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นทั้งการฝึกอบรม คลังแห่งความรู้และแหล่งวิจัย จะต้อง
มีแนวทางอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 

• โครงสร้างทางด้าน Facility รองรับภารกิจในอนาคตหรือไม่ เช่นในอนาคตจะมีการจัดประชุม
แบบ Virtual หรือแบบ Hybrid มากยิ่งขึ้น จะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปให้สถานที่มี
ความเพียงพอต่อทิศทางในอนาคต  

ด้านบุคลากร 
• ควรมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งผลให้ 

ฝ่ายสถาบันฯ สามารถทำงานเชิงรุกได้ 
• การกำหนดแนวทางให้บุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ มีความกระตือรือร้น โดยอาจจะต้องมอง

กระบวนการหมุนเวียนงาน (Rotation) เพื่อให้เกิดความหลากหลาย หรือเพื่อเป็นการดึงดูด
บุคลากรจากฝ่ายอื่นมาร่วมกันพัฒนาฝ่ายสถาบันฯ อีกด้วย 

ด้านงานวิจัย 
• ควรมีการนำเสนอหัวข้อการวิจัยไปที่ฝ่ายสถาบันฯ เพื่อลดความซ้ำซ้อน และฝ่ายสถาบันฯ  

ควรจัดทำระบบ/กระบวนการเป็นศูนย์กลางในด้านการวิจัยของ คปภ.  
• ฝ่ายสถาบันฯ อาจต้องมีการพิจารณาทิศทางในอนาคต เช่น มีความจำเป็นต้องมีนักวิจัย

ประจำฝ ่ายสถาบ ันฯ หร ือไม ่  ด ังเช ่น ธนาคารแห ่งประเทศไทยม ีน ักว ิจ ัยประจำ
สถาบันวิจัยป๋วยฯ ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างของฝ่ายสถาบันฯ เองก็สามารถรองรับได้  
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ด้าน Big Data และด้านการอบรม 
• ฝ่ายสถาบันฯ ควรเป็นหน่วยงานที่มีรายชื่อวิทยากร/ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศที่

สามารถเชิญมาบรรยาย หรือเป็นเครือข่ายในการร่วมกันทำวิจัยได ้
• ควรมีการเชื่อมต่อข้อมูลสถาบันการอบรมต่างๆ ของอาเซียนเพื่อโอกาสในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูร้่วมกันในอนาคต  
3. นโยบายภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นสถาบันผู้นำ 

• ฝ่ายสถาบันฯ เป็นผู ้นำของภาคธุรกิจประกันภัยแบบครบวงจรในฐานะ Regulator ที่
ให้บริการการอบรม ศูนย์รวมความรู้ ข้อมูล บุคลากรด้านวิจัย และผลงานการวิจัยที่น่าเช่ือถือ
และนำมาใช้ประโยชน์ได้ทนัที 

• บุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ต้องมีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก หมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่
หยุดยั้งเพื่อมาพัฒนาฝ่ายสถาบันฯ ให้ก้าวต่อไป 

• การมีเครือข่ายของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ฯลฯ และมีการ
สร้างความร่วมมือกันทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมอาเซียน 
 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์มีความจับต้องได้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

อุตสาหกรรม และแผนที่เกี่ยวข้อง

ต้องมีการทบทวนความพร้อมด้าน
โครงสร้าง และสิ่งอ านวยความ

สะดวก (Facility) ของฝ่ายสถาบันฯ

เป็นศูนย์วิจัย: มีฐานข้อมูลด้านวิจัย 
และมีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานและอุตสาหกรรม 
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ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายสถาบันฯ ดังนี้  

• คปภ. มีบทบาทมากกว่าเดิมในอดีต ทั้งในด้านบทบาทการใช้ประกันภัยเพื่อการบริหารความ
เสี่ยงให้กับภาครัฐ อาทิเช่น ในการเปิดประเทศในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น โดยที่ คปภ. มี
บทบาทกว้างขึ้นที่จะช่วยภาครัฐในด้านที่หลากหลายมากกว่าเดิม 

• คปภ. มีบทบาทในเวทีอาเซียน โดยเฉพาะการรับเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดทำ ASEAN 
Insurance Platform เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลด้านการประกันภัยในอาเซียน และการเดินทาง
ระหว่างประเทศอาเซียนโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (โควิด-19)  

• เมื่อทบทวนบทบาทของ คปภ. ที่กว้างและขยายใหญ่ขึ้น คปภ. จึงต้องการคลังสมอง และ
หน่วยงานดังเช่นฝ่ายสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อมไปด้วยกัน  
โดยควรมีการพิจารณาบทบาทของฝ่ายสถาบันฯ ทั้งในด้านการทำงานกับ  HR หรือในการ
ทำงานกับฝ่ายกลยุทธ์ในด้านการนำข้อมูลจากทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรมาทำให้
การกำหนดตัวช้ีวัดขององค์กรเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

• การเป็นคลังสมอง คือ การเป็นฝ่ายสถาบันฯ ที่มีข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูล และการมี
ศักยภาพในการมองอนาคต พร้อมทั้งกำหนดทิศทางทั้งของอุตสาหกรรม องค์กร และฝ่าย
สถาบันฯ เอง โดยฝ่ายสถาบันฯ ควรต้องมีการดำเนินการเพิ ่มเติมได้แก่ 1) การปรับ 
Mindset ของบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำงานเชิงรุก และในการทำงานที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ วิจัย และเชิงนโยบายมากยิ่งขึ้น 2) ต้องสามารถมองภาพรวม มองทิศทางและ
บทบาทขององค์กร ตลอดจนข้อมูล/วิจัยที่จะต้องเป็นประโยชน์เพื่อการออกแบบนโยบาย
ขององค์กรได้ 3) ต้องสามารถกำหนดทิศทางของฝ่ายสถาบันฯ บนพื้นฐานของปัจจัย
ภายนอกได้ด้วย 

• ฝ่ายสถาบันฯ ไม่มีคู่แข่งในประเทศไทยอย่างชัดเจน แต่หากจะเทียบเคียงอาจจะเป็นสถาบัน
ของหน่วยงานประเภทเดียวกันในต่างประเทศ ดังนั ้นจะทำอย่างไรที ่จะเร่งพัฒนาฝ่าย  
สถาบันฯ ให้มีศักยภาพ โดยฝากประเด็นสำคัญ ได้แก ่

o คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ควรมีการจัดประชุมบ่อยครั้งกว่านี้ และมีการกำหนด
บทบาทให้คณะกรรมการฯ ได้มีบทบาทในการ Contribute หรือเป็นเวทีที่สามารถ
อภิปรายร่วมกับฝ่ายสถาบันฯ เกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินงานด้านการวิจัย  
การฝึกอบรม ตลอดจนการทำงานเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและอุตสาหกรรมสูงสุด 

o คปภ. มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส ซึ่งควรมีการกำหนดบทบาท
ในด้านงานวิชาการ การวิจัย ซี่งควรมีบทบาทดังกล่าวในฝ่ายสถาบันฯ  



7 
 

o ฝ่ายสถาบันฯ อาจพิจารณาจ้างบุคลากรแบบสัญญาจ้างมาเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ปรับบทบาทให้ฝ่ายสถาบันฯ มีงานวิจัย หรือมีการฝึกอบรมที่แตกต่างจากเดิม แต่
ในเวลาเดียวกันการกำหนดบทบาท ทิศทางการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์/ผลผลิตต้องมี
ความชัดเจน และต้องมีกระบวนการในการ Monitor และควบคุมให้ได้ผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้  

o ฝ่ายสถาบันฯ ต้องปรับบทบาทให้ตนเองเป็น Platform ที่เป็นคลังสมองให้กับ 
คปภ. ได้แก่ 1) รวมข้อมูลด้านงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก คปภ. ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ คปภ. 2) มีการรวมงานวิจัยของบุคลากร คปภ. ที่
ได้ไปฝึกอบรมในหลักสูตรผู้บริหารจากสถาบันต่างๆ เช่น วปอ. ก.พ. ให้สืบค้น หรือ
อ้างอิงได้ง่าย 3) มีการศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบนโยบาย หรือการผลักดันภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้ประสบ
ความสำเร็จ โดยที่ฝ่ายสถาบันฯ จะต้องมีแนวทางในการนำดิจิทัลมาใช้ 

o ฝ่ายสถาบันฯ ต้องศึกษาโครงสร้างของหน่วยงานที่ใกล้เคียงกัน อาทิ สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจป๋วย อึ ๊งภากรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื ่อให้ฝ่าย 
สถาบันฯ มีโครงสร้าง ระบบงาน และบุคลากรที่ส่งเสริมให้สามารถเป็นคลังสมอง
ของ คปภ. และอุตสาหกรรมได้  

ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไดม้ีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถสรุปได้ดังนี้  

• ฝ่ายสถาบันฯ มีจุดเด่นในการเป็นหน่วยงานของ คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศ
ไทย และการเป็น Regulator ซึ ่งฝ่ายสถาบันฯ ควรมีแนวทางในการดึงจุดแข็งด้านนี้มา 
Positioning ทิศทางของฝ่ายสถาบันฯ ในอนาคต  

• ฝ่ายสถาบันฯ ต้องเป็นผู้นำของภาคธุรกิจ และมีองค์ความรู้/ประเด็นต่างๆ ที่เกี ่ยวกับ
ประกันภัย โดยต้องมีแนวทางการศึกษา วิจัย เพื่อสามารถเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ได้ 
ดังเช่น ศูนย์วิจัยกสิกร เป็นต้น โดยควรมีการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ ของหน่วยงาน 
Regulator อื่นเทียบเคียงกับฝ่ายสถาบันฯ เพื่อสามารถกำหนดสิ่งที่ขาดและสิ่งที่ต้องการ
เสริม 

• ฝ่ายสถาบันฯ ต้องพิจารณาโครงสร้าง ศักยภาพบุคลากรที่จะสามารถผลักดันให้ฝ่ายสถาบันฯ 
พลิกบทบาท และสร้างจุดยืน (Positioning) ที่จะเป็นผู้นำในด้านองค์ความรู้ทั้งในองค์กร 
และในอุตสาหกรรม มีองค์ความรู้/ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับประกันภัย โดยต้องมีแนวทาง
การศึกษา วิจัย เพื่อสามารถเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ได้ ดังเช่น ศูนย์วิจัยของธนาคารไทย
พาณิชย์ เป็นต้น  

• ฝ่ายสถาบันฯ ควรมีการสร้างเครือข่าย (Network) ทั้งกับภายในและภายนอกองค์กร โดย
ภายในองค์กรควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการแจ้งหรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ในด้านงานวิจัยให้กับฝ่ายสถาบันฯ   
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• ฝ่ายสถาบันฯ ต้องมีเวที หรือ Platform ที่เป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่งานวิจัย มีการกำหนด
ประเด็นที่จะเผยแพร่ ความถี่ และย้อนมาหารือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลจาก
ฝ่ายต่างๆ มาประมวลผล วิจัย และต่อยอดเพ่ือให้มีผลการศึกษา/ข้อมูล หรือผลการวิจัยที่ทัน
ต่อสถานการณ์ และทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  

• ฝ่ายสถาบันฯ อาจต้องมีการพิจารณาว่าจ้างบุคลากรลักษณะเฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็นสัญญาจ้าง ที่สามารถวิจัยประเด็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ของการเป็น
หน่วยงานที่มีข้อมูล ใช้ข้อมูล และสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ทันเวลา  

• ฝ่ายสถาบันฯ ควรมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับประเทศต่างๆ สร้าง Platform  
ในการแลกเปลี่ยนทางวิจัย วิชาการ และการฝึกอบรมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู ้แนว
ทางการดำเนินงานของประเทศอื่นในระยะแรก และเรียนรู้นำแนวทางดังกล่าวมาพัฒนา
หลักสูตรต่างๆ  

• ฝ่ายสถาบันฯ ควรมีการทบทวน Positioning โดยเฉพาะในการลดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน
ด้าน HR ของ คปภ.  
ฝ่ายสถาบันฯ ควรมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับงานวิจัย เช่น หลักสูตรผู้กำกับและผู้ตรวจสอบ
ธุรกิจประกันภัย เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายในด้านผู้กำกับ นอกจากนี้ฝ่ายสถาบันฯ ควรมีการ
วิเคราะห์สร้างหลักสูตรใหม่ๆ และมีหลักสูตรที่สามารถแบ่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้น 
กลาง สูง ไล่ขึ้นไปอีกด้วย ทั้งในด้านหลักสูตรอย่างเช่น วปส. ซึ่งควรมีการพัฒนาในระดับต้น
และกลางด้วย และในด้านของหลักสูตรเฉพาะทางควรมีการพัฒนาต่อยอดอีกด้วย อาทิ  
การสร้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ฝ่ายสถาบันฯ อาจต้องมี  Role Model จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา เป็นต้น  
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ส่วนที่ 2 การรวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมให้สอดคล้องกับแผนที่เกี่ยวข้อง   

ในส่วนที่ 2 นี้ เนื้อหาจะประกอบไปด้วย ๒ ตอน ได้แก่ 
• ตอนที่ ๑ ศึกษาแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับของแผน ดังนี้ ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ 

ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเปน็ผล
มาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที ่ ๔ แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยระยะ ๓ ปี แผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ฉบับที่ ๓ และค่านิยมองค์กร 

• ตอนที่ ๒ ศึกษาต้นแบบสถาบันของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจคล้ายกับฝ่ายสถาบัน
วิทยาการประกันภัยระดับสูงในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ ให้แก่
บุคลากร รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการต่างๆ 

  



10 
 

ตอนที่ ๑ ศึกษาแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับของแผน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยระยะ ๓ ปี แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ ๓ และค่านิยมองค์กร 
 

๑.1 ยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561–2580)  
  
 หน้าที่ของหน่วยงานตาม พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 ได้แก่ 

• หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
(มาตรา 5 วรรคสอง) 

• หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผนแม ่บทย ุทธศาสตร ์  รวมทั้ งการจ ัดทำ
งบประมาณรายจ ่ายประจำป ี งบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม) 

• ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว
ต่อสำนักงานภายในเวลาและตามรายการที่สำนักงาน
กำหนด (มาตรา 24) 

• สศช. ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาต ิ

 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้

บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติครอบคลุมการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  
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 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของคน
ในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสำนึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าว
ให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ 
และมีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ประกอบด้วย 
ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  

• การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  

• การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
• การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

• การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
มั่นคงที่สำคัญ   

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
• การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
• การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแกไ้ขปญัหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  
• การสร้างความปลอดภัยและความสันตสิุขอยา่งถาวรในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้  
• การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก

และทางทะเล 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  

• การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
• การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ

และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  

• การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ

 ที่มิใช่ภาครัฐ  
• การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
• การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  
• การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่

มิใช่ภาครัฐ  
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5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
• การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

ความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  
• การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่นๆ  
• การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้ าง
มูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ระดับโลก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อ
อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย
กับประชาคมโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1. การเกษตรสร้างมูลค่า   

• เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
• เกษตรปลอดภัย  
• เกษตรชีวภาพ  
• เกษตรแปรรูป  
• เกษตรอัจฉริยะ  

 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
• อุตสาหกรรมชีวภาพ  
• อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
• อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
• อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
• อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  

 3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
• ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
• ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
• ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
• ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
• ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 

 4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
• เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
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• สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
• เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ  
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
• รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
• สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
• สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
• สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
• สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
• ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับ
การพัฒนา ที่ให้ความสำคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
• การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว    
• การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา   
• การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา   
• การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน    
• การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ   
• การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม   
• การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
• ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
• ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
• ช่วงวัยแรงงาน  
• ช่วงวัยผู้สูงอายุ  

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
• การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  
• การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่  
• การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
• การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  



14 
 

• การสร้างความตื ่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  

• การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
• การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
• การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 

รวมทั้งสื่อ  
• การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ  
• การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ   
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

• การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
• การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
• การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
• การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่  

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
• การสร้างความอยู่ดมีีสุขของครอบครัวไทย  
• การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
• การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
• การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
• การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
• การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
• การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม

กีฬา  
 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม การกำหนดให้ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรม และ
การกระจายศูนย์กลางความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบน
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พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังเน้นการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วน
ต่างๆ มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่
ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก   
• ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค     
• กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร   
• เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน   
• สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและ

ทุกกลุ่ม  
• ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง    
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มี

รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง   

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
• พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค   
• กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ   
• จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ

ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต   
• ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและ

กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด   
• สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
• การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่   

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
• สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม   
• การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ   
• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ

ภาคประชาชน    
• ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม สนับสนุน

การพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   
• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล   
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๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง 

• ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ   

• เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง   
• สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน   
• สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน   

 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  ถูก
ดำเนินการบนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคน
รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์
ชาติด้านนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว   

• เพิ ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับย ุทธศาสตร์ด ้านการสร ้าง
ความสามารถในการแข่งขัน   

• อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด   
• อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ   
• รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
• ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน   

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล    
• เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล   
• ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ   
• ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ 

และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม    
• พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
• มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
• มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ภาครัฐและภาคเอกชน   
• พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที ่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   
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๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
 เติบโตอย่างต่อเนื่อง    

• จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ   

• พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน    

• จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล    

• สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน  

• พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น    

• เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ   

๕. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
• พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  
• เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการใช้น้ำ ให้ทัดเทียมกับระดับสากล    
• พัฒนาความมั ่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที ่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม   
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
• พัฒนาความมั ่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 

คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร   
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ   

• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนไทย    

• พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
• จ ัดโครงสร ้างเช ิ งสถาบ ันเพ ื ่อจ ัดการประเด ็นร ่วม ด ้านการบร ิหารจ ัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ    
• พัฒนาและดำเนินโครงการที ่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ  

ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและ  
ธรรมาภิบาล  
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 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่เน้นการปรับเปลี ่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม”   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
 รวดเร็ว โปร่งใส   

• การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค   
• ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้   
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื ่อมโยง          

 การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่   
• ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ   
• ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   
• ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
 ในการพัฒนาประเทศ   

• ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
• ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   
• ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล   
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย    

• องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
• พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย   

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
 มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ   

• ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   
• บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม

เส้นทางความก้าวหนา้ในอาชีพ   
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ   

• ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต   
• การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้    
• การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น   
• ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง   
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• มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น    
• การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
• บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม   
• ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ

ค้นหาความจริง    
• หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน   
• ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการยุติธรรม    
• พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา   

 
 จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ข้างต้น ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสำนักงาน คปภ. ประกอบไป
ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์   
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ  
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๑.2 แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ  
 
 ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกำหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ำซ้อน
กันระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และป้องกันการเกิดความสับสน ประกอบไปด้วย 23 ประเด็น ดังน้ี 

1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
จากประเด็นทั้งหมด 23 ประเด็น มีประเด็นที่สอดคล้องกับสำนักงาน คปภ. ได้แก่ ประเด็นที่ 15 

พลังทางสังคม ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
และประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม  
• การเสริมสร้างทุนทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากร

กลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการ
จัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อ
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ยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมที่เป็นยกย่องและยอมรับทั่วโลก คือความ
มีน้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

• การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก  
มีความรอบรู้ และความพร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองและเป็น
พลังในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ และภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่น
อื่นๆ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติกับผู้สูงอาย ุ
 

 ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก  
• การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะใน

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย
และไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆ เพื่อ
ยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อ
ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง 
รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบเพ่ือการแก้ไขปัญหา
หนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้
เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม 

• การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม ในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาด
ครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้
ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากร
ต่างๆ ที ่จำเป็น และการบริหารจัดการกลไกต่างๆ เพื ่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการ
พัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

 
 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

• การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้น
การขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ำให้ทุกชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมกับความ
เป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและ
ป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครอง
แรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทำงานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของ
ผู ้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่า และการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเสียเปรียบของผู้บริโภค 

• มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  เน้นการพัฒนามาตรการ
และพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมี
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ความสามารถในการปรับตัวต่ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการ
แก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม 

 
 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

• การพัฒนาบริการประชาชน เพื่อให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกประชาชนได้ อย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เกิดจาก
การนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน  

• การบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ การ
จัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

• การปรับสมดุลภาครัฐ ให้ภาคส่วนอื่นๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐ
โมเดล ให้สามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองใน
พื้นที่ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อ
ก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน 

• การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ อันรวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่
เป็นเลิศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการใช้ชีวิต ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็น
คนเกง่ มีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 
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๑.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19  
พ.ศ. 2564-2565 

  
สาระสำคัญและหลักการของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
พ.ศ. 2564-2565 มีดังนี้ 
  
แนวคิด  
“ล้มแล้ว ลุกไว” หรือ “Resilience” 
 
เป้าประสงค์ 
“คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ ท้องถิ่น 
เศรษฐกิจประเทศฟื ้นต ัวเข ้าส ู ่ภาวะปกติ และมีการ
วางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” 
 

โดยการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้ความสำคัญ 3 ประการ ได้แก่  
การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต ให้ประเทศ

ยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงสามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเมื่อภาวะ
วิกฤตผ่านพ้นไป ซึ่งการสร้างความสามารถของประเทศในการพร้อมรับนั้น ต้องพิจารณาให้ความสำคัญกับการ
ลดความเปราะบาง ผ่านการลดจุดอ่อนและขจัดข้อจำกัดเดิมที่ประเทศเผชิญ พร้อมกับการเยียวยาช่วยเหลือผู้
ที่ได้รับผลกระทบอย่างอย่างเต็มศักยภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทางที่ดำเนินการอยู่  
ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
ต้องให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และพร้อมที่
จะปรับตวัอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

การเปลี ่ยนแปลงเพื ่อพร้อมเติบโตอย่างยั ่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ 
เพื่อพลิกวิกฤตจากแรงกดดันทั้งภายนอกและภายในให้เป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาประเทศสู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไป 

แนวคิดการพัฒนาประเทศในการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้สามารถลุกได้อย่าง
รวดเร็วเมื่อล้ม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น จะทำให้ประเทศมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนภายใต้หลัก 3 ขั้นการพัฒนา ประกอบด้วย (1) 
ประเทศสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะวิกฤต (Survive) ซึ่งการที่ประเทศจะสามารถอยู่รอดได้นั้น ทุก
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องคาพยพที่เป็นภาคส่วนสำคัญต้องมีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันจากภายใน มีการเตรียมพร้อมรองรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก (2) เศรษฐกิจในประเทศ
ต้องมีความเข้มแข็งและมีการพึ่งพาภายนอกในระดับที่เหมาะสม (Sufficient) ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ของความเหมาะสมที่พอดีนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ และ (3) ประเทศมีการ
พัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน (Sustain) มีความพอดีในทุกมิติการพัฒนาอย่างเกื้อกูล สนับสนุนซึ่งกันและกัน และ
มีศักยภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตทุกด้าน 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก ่
 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)  
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น 
 1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 
 1.2 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 1.3 การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง 
 2. ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป 
 2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร 
 2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ 
 2.3 การยกระดับภาค การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 
 2.4 การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร 
 2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
 3. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ยกระดับและปรับ
ทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ 
ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
 3.1 การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู ้
 3.2 การขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม 
 3.3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
 4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ประสบผลสำเร็จ 
 4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
 4.2 การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล 
 4.3 การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
 4.4 การเสริมสร้างความมั่นคง และบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา 
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๑.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 
 แผนการปฏิร ูปประเทศ ต ้องดำเน ินการเพื ่อให ้บรรลุ
เป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมี
ความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่
ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล ้องและเป ็นไปในท ิศทางเด ียวก ันก ับย ุทธศาสตร ์ชาติ 
ประกอบด้วย 13 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านการเมือง 
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. ด้านกฎหมาย 
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5. ด้านเศรษฐกิจ 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านสาธารณสุข 
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ด้านสังคม 
10. ด้านพลังงาน 
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. ด้านการศึกษา 
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นแผนระดับที่ ๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) นำไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี  

โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 โดยจะดำเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 
๒๕๖๑ ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตาม
เป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้ในปี 2565 โดยจะมุ่งเน้นและให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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แผนการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกับสำนักงาน คปภ. ได้แก ่
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
• มีเป้าประสงค์เพื่อให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
• กำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐ
ไปสู่ระบบดิจิทัล ๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด 
เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม ๔) 
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า 
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต  

• ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน ในความซื่อตรง และมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นการ
สร้างเอกภาพแห่งพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้
การจัดทำบริการสาธารณะ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
• มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความ

เข้มแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ของประเทศตามหลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อน 

• ประเด็นปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำให้
เกิดผลสัมฤทธิ ์โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง ๒) 
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ๓) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ
การลงทุนของไทยในภูมิภาคและ ๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ  
ในการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้กำลังคนในระบบมีทักษะสอดคล้องตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น บุคลากรในภาค
เกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  
• มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้เสี่ยงโรคและผู้สูงอายุได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และทันสมัย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ 
พร้อมทั้งผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการบริบาลและรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพที่บ้านและในชุมชน  

• โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญจำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื ่อความมั่นคงแห่งชาติด้าน
สุขภาพ ๒) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย ๓) การ
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการ
ดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม ๔) การปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอ
และยั่งยืนด้านการเงินการคลัง และ ๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น  
ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง รัฐบาลมีการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
• มีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อ
พัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และกำลังคนของประเทศมี
ทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี  

• โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญ ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ๒) 
การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ๓) การส่งเสริม
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ ๔) การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และ ๕) การบริหารจัดการศักยภาพ
บุคลากรของประเทศ  

• ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยั งมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 
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๑.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560–2564) รับเอาวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมา
เป็นวิสัยทัศน์ของแผนด้วย กล่าวคือ มุ่งหมายให้ประเทศไทยมี
ความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มั ่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน) เป็นแนวทางที่จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ซึ ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมท ั ้ งการปร ับโครงสร ้ าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค 
และระดับประเทศในทุกข ั ้นตอนของแผนพัฒนาฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียด

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์
ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา 
พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
              ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา 
ภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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จากยุทธศาสตร์ ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ข้างต้น ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสำนักงาน คปภ. ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลำ้ในสังคม  

• การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่อง
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่
อยู่ในพื้นทีห่่างไกล  

• การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ ง 
เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 
๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ (๒) การกระจายการ
ให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
และ (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
• เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของ

เศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า  

• การพัฒนาจึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจน
สามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือ
กันมากขึ ้น ประชาชนและผู ้ประกอบการเข้าสู ่ระบบภาษีมากขึ ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  

• นอกจากนี ้ ย ังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น
เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

• แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการ
คลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และ
การตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ ่มประสิทธิภาพของระบบ
การเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจ และ (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย  

• ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและ
กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย  

• การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ รวมทั ้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด  

• แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการ
ให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
 

ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีความแตกต่างจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 โดยเป็น
กลไกหลักในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 
ร่วมกับแผนระดับ 2 ฉบับอื่น มีบทบาทในการระบุ
ทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปี 
และกำหนดเป้าหมาย และประเด็นการพัฒนาชี้ชัด
และจำเพาะเจาะจง 

การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบ ับท ี ่  13 (พ.ศ .  2566-2570) ซ ึ ่ ง เป ็นแผน 
พัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบ
แผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็น
กรอบเพื่อกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่
สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาน าทางใน
การขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ให้เกิด
ประส ิทธ ิผลในการข ับเคล ื ่อนพลว ัตการพัฒนา

ประเทศในมิติต่างๆ ไปสู่เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม และโดยที่ทั่วโลก รวมถึงไทยยังอยู่
ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (โควิด-19) และโครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจ ากัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติ  
การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจถึงปัจจัย
ภายนอกและภายใน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมีอิทธิพลกับโครงสร้างและ
องคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพื่อน ามาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไป
ในอนาคตให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ตลอดจนสามารถน าพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างสรรค์โอกาส จากความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศให้
สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบ
ระยะเวลาที่คาดหวังไว้ 
 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำกรอบ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พร้อมทั้งจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรพิจารณาให้ความสำคัญ ตลอดจนความเสี่ยงและ
โอกาสที่ประเทศจะต้องเผชิญในอนาคต เพื่อน ามาประมวลผลร่วมกับการศึกษาข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ และน าไปสู่การวางกระบวนทัศน์หลักในการสังเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศ ไทยควรให้
ความสำคัญในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยคำนึงถึงประเด็นความท้าทายและโอกาสใน การพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมของไทยให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประเทศบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
๑). ความมั่นคง มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 5 ประการ อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ดังนี ้

• โอกาสในการใช้เทคโนโลยีและ Big Data เพื่อปอ้งกันภัยคุกคามทางความมั่นคง 
• โอกาสในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส เข้าถึงได้ง่าย 

และตอบสนองประชาชนได้ดีขึ้น 
• ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอรส์ูงขึ้น 
• ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัย มีแนวโนม้ที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และรุนแรงมากขึ้น 
• โอกาสในเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 

๒). การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 9 ประการ อันเป็นผล
เนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล เศรษฐกิจการเมืองระหว่ าง
ประเทศ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ ไฟฟ้า และความพยายาม
ระดับโลกในการลดการปล่อย GHG ดังนี ้

• ความเสี่ยงที่ผลิตภาพการผลิตในภาพรวมจะลดลง 
• ความเสี่ยงที่ไทยตอ้งพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตา่งประเทศสูงขึ้น  
• ความเสี่ยงที่ SMEs จะยิ่งสูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน 
• ความเสี่ยงที่ภาคการเกษตรจะมีความสามารถในการผลิตลดลง  
• ความเสี่ยงที่ภาคการท่องเที่ยวจะไมส่ามารถฟืน้ตัวและปรับตัวตามความตอ้งการที่เปลี่ยนไป 
• โอกาสในการสร้างรายไดจ้ากอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 
• ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลจะไม่สามารถพัฒนาไดเ้ทา่ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี
• โอกาสในการสร้างรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ 
• ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะสูญเสียส่วนแบง่ในตลาดโลก  

 
๓). การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 5 ประการ  

อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร การขยายตัวของความเปน็เมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมและอนาคตของงาน ดังนี ้

• ความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสามารถทดแทนกับแรงงานที่ลดลง 

• โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีและประชากรวัยเรียน
ที่ลดลง 
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• ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะ จากความไม่พร้อมทางเทคโนโลยีและ
ความแตกต่างระหวา่งพื้นที ่

• โอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและ
รองรับกับคนทุกช่วงวัย 

• ความเสี่ยงในการขาดแคลนทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) และค่านิยมวัฒนธรรมที่
สอดคลอ้งกับการใช้ชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม่ 

 
๔). การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 6 ประการ อัน

เป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล การขยายตัวของความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ และอนาคตของงาน ดังนี้ 

• ความเสี่ยงที่คนจนจะขยับสถานะได้ยากขึ้น 
• ความเสี่ยงตอ่การเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ำ 
• โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ 
• ความเสี่ยงตอ่การขยายตัวของแรงงานนอกระบบ 
• ความเสี่ยงตอ่ความยั่งยืนทางการคลังของระบบความคุม้ครองทางสังคม 
• โอกาสในการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า 

 
๕). การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 

๔ ประการ อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล่อย GHG การขยายตัวของความเป็นเมือง พลังงานหมุนเวียน
และยานยนตไ์ฟฟ้า และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ดังนี ้

• ความเสี่ยงที่ภัยธรรมชาติมีแนวโนม้เพิ่มความถี่และความรุนแรง 
• ความเสี่ยงที่ปริมาณขยะและน้ำเสียที่ไม่สามารถจัดการไดจ้ะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น 
• ความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมมากขึ้น 
• โอกาสในการลดปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกและมลพิษอากาศ 

 
๖). การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  มีความเสี ่ยงและโอกาสที่สำคัญ 4 

ประการ อันเป็นผลเนื ่องมาจากแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงสำคัญด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม อนาคตของงานและการขยายตัว
ของความเป็นเมือง ดังนี้ 

• โอกาสในการนำเทคโนโลยีมาปรับใชใ้นภาครัฐอยา่งเต็มรูปแบบ 
• ความเสี่ยงที่จะเกิดความไมย่ั่งยืนทางการคลัง 
• ความเสี่ยงที่จะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากกฎระเบียบที่ล้าสมัยเพิ่มสูงขึ้น 
• ความเสี ่ยงที ่โครงสร้างภาครัฐจะยิ ่งขัดขวางการพัฒนาและไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
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 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 1. พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคณุค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Transformation to 
Hi-Value and Sustainable Thailand) 

• การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์เพื่อ  
พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand's Transformation) 
ภายใต้ แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมใน
การรับมือกับ การเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤต โดยสร้างภูมิคุ้มกัน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

• การพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง ในระดับโครงสร้าง นโยบาย และ
กลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งกำหนดทิศทาง การพัฒนาประเทศให้
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุล
ระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเอง พร้อมทั้ง
การปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต่างๆ ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก 
โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ  

• นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 

• การพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand's Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมี
เป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” 
หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช้องค์ความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื ่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับ ศักยภาพและพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และเพื่อส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อให้
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทาง
ที่ประเทศ สามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่
รอดและเต ิบโตได ้อย ่างต ่อเน ื ่องในระยะยาวไปพร ้อมก ับการร ักษาความย ั ่ งย ืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 2. องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) 

• เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ระบุทิศ
ทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึง
มุ่งเน้นคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-
Value and Sustainable Thailand  

• องค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High 
Value-Added Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity 
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Society) 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation)  

• โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้มีการกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเป็นการ 
บ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด ' ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสะท้อน ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อ 
การพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในปี 2570  

• โดยรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และ ๑๓ หมุดหมาย มีดังนี ้
 

 
 

1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันสูงบนพื้นฐานของการสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการพัฒนา ต่อยอด และใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มีความสำคัญ 
แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียส่วนแบ่งทาง
การตลาดหรือได้รับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก หากไม่มีการปรับตัวและส่งเสริมภาค
การผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหมุดหมายที่ประเทศต้องบรรลุให้ได้
ภายในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อให้เป้าหมายของการมี “เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม” บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง กำหนด
ขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 1) ภาคการเกษตรของไทย
ได้รับการปรับโครงสร้างให้เป็นภาคการผลิตที่มีผลตอบแทนสูง ผ่านการยกระดับผลิตภาพ การพัฒนาคุณภาพ
ของผลผลิตและการปรับเปลี่ยนประเภทของการผลิตจากการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำไปสู่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด โดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิ
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ปัญญาในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยการสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่จำเป็น 
รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร 2) เกษตรกรสามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดสินค่า
เกษตรที่หลากหลาย อาทิ การขายตรงให้กับผู้ค้าปลีกหรือผู้ส่งออก การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและการทำเกษตรพันธสัญญากับผู้แปรรูป 3) โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อ
ภาคการเกษตร และเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนาให้เพียงพอต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพ อาทิ แหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร 4) เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตและ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ส่งเสรมิ
ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน การท่องเที่ยวเป็น 
ภาคบริการที่สำคัญของไทย โดยสร้างมูลค่าเพิ่มสูงถึงร้อยละ 18 ของ GDP มีการจ้างงานกว่า 8.3 ล้าน
ตำแหน่ง และมีห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังหลายอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่งในกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยรูปแบบกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ่านมามักเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วจากการดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติปริมาณมากๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
รวดเร็ว เมื่อประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวหยุดชะงักทั่วโลก และอาจทำให้รูปแบบของตลาดการ
ท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว ดังนั้น จึงกำหนดขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา โดย 1) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่เน้น
คุณค่าและใส่ใจในความยั่งยืน 2) การท่องเที่ยวไทยมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ เชิงอาหารและวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ และ
เชิงกีฬา 3) การท่องเที่ยวไทยมีกิจกรรมที่หลากหลายพร้อมทั้งมีบริการที่ได้มาตรฐานสากล สามารถเพิ่มมูลค่า
และดึงดูดนักท่องเที่ยวเป้าหมายทั้งไทยและต่างชาติที่มีคุณภาพและมีความเต็มใจจ่ายสูง 4 ) แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการดูแลรักษาให้มีความยั่งยืนและเน้นคุณค่าอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน และ 5) รายได้จากการท่องเที่ยวมีสัดส่วนการกระจายตัวสูงเมืองรองในทุกภูมิภาค และกระจายตัว
สูงชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่มากขึ้น ผ่านการเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่าง
เต็มศักยภาพ 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยาน
ยนต์สันดาปภายในที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ในภาคการผลิตเผชิญการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พลิกผัน
ที่สุด ประกอบกับแนวโน้มความพยายามในการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโลก ส่งผลให้หลายประเทศมีนโยบาย
ที่จะยกเลิกการใช้ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การสนับสนุนให้เกิดการปรับนิเวศ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มการจ้างงานในอนาคต นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านของการใช้รถยนต์ภายในประเทศไปสู่การใช้
ยานยนต์ไฟฟ้ายังจะช่วยลดปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศและก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย โดยได้กำหนด
ขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์
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ของไทยปรับตัวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์สูง มีการสนับสนุนการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานอย่างต่อเนื ่อง 3) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีมาตรการลด
ผลกระทบที่จะมีต่อผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิมและภาคการผลิตอื่นที่เกี ่ยวข้อง อาทิ 
เกษตรกรผู้ผลิต พืชพลังงาน 4) ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รถโดยสารสาธารณะในเมืองหลักปรับสู่ระบบการขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด และ 5) ประเทศไทยมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างเพียงพอครอบคลุมเส้นทางคมนาคม
สำคัญทั่วประเทศ 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  เป็นการต่อยอดจากธุรกิจ
การรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรงและมีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยง
ต่อเนื่องครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ซึ่งแม้โลกจะเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทย
ก็ยังได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการแพร่ระบาด
ไดเ้ป็นอย่างดี อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจรของไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็นกำลัง
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี กระแสความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะ รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั่วโลกที่ส่งผลให้เกิด
ความต้องการสินค้าและบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพมีความเฉพาะทางและมีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงและได้
มาตรฐานสากล รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการให้บริการทาง
การแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของระบบ 
สาธารณสุขในภาพรวมให้เพียงพอและมีการกระจายตัวบุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม 
โดยได้กำหนดขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานเพื ่อการขับเคลื ่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 1) 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่มีพื้นฐานอยู่บนศักยภาพและความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีการ
ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง 2) ประเทศไทยมีชื่อเสียง
ด้านการรักษาโรคเฉพาะทางและบริการทางการแพทย์ขั้นสูง เช่น การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดหัวใจ และการ
รักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น รวมถึงเป็นจุดหมายปลายทางของบริการทางการแพทย์ บริการด้านความสวยความ
งาม และบริการส่งเสริมสุขภาวะ 3) ระบบสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพและขยายศักยภาพ มีการปรับสู่ 
Smart Medical/ Smart Healthcare โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับกับการดำรงชีวิตสมัยใหม่ และ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ 4) บุคลากรและทรัพยากร
ด้านสาธารณสุขมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับผู้รับบริการจากทั้งในและต่างประเทศ 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ
ภูมิภาค ความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และแนวโน้มการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนความปกติใหม่ภายใต้แนวคิดภูมิภาคนิคม (Regionalism) ประกอบกับไทยเป็นประเทศ
ที่มีแนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคพาดผ่านมากที่สุด มีเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม 
ได้มาตรฐาน และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักทั้งในประเทศและแนวชายแดน
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รอบด้าน มีฐานเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก พร้อมทั้งมีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทาง
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาสูง การเป็นประตูการค้าการลงทุนที่
สำคัญของภูมิภาค หากมีการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ในอาเซียนอย่าง
ไร้รอยต่อ โดยได้กำหนดขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 1) 
ประเทศไทยเป็นประตูการค้า บริการ และการลงทุนที่สำคัญของอาเซียน โดยมีกฎระเบียบและกระบวนการ
นำเข้า-ส่งออก ที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพื่อเพิ่มความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน 2) ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า
และการค้าผ่านแดน ยกระดับระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
ขนส่งในอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ 3) ประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการจูงใจสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้าน
การค้าและการลงทุน การจัดทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการในประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การค่า การลงทุนโลก (Global Value Chains) และ 4) 
ผู้ประกอบการและแรงงานด้านโลจิสติกส์ของไทยมีองค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับรูปแบบธุรกิจที่
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นมูลค่ากว่า
ร้อยละ 15.4 ของการส่งออกทั้งหมด มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศและมีคุณภาพสูง รวมทั้งมีตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการด้านดิจิทัลขนาดใหญ่อันดับต้นๆ 
ของอาเซียน อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่มูลค่าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่ำ และโดยที่
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ได้ผลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ต้องมีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและในชีวิตประจำวันมากขึ้น ในช่วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศในการปรับบทบาท จากหนึ่งในห่วงโซ่ที่เปราะบาง
และสร้างมูลค่าได้ต่ำสู่การเป็นฐานการผลิตสินค้าขั้นสูงและบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับ
ผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตของ
เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื ่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 1) ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดิจิทัลคอนเทนต์และเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่
สำคัญของอาเซียน 2) เทคโนโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และบริการด้านดิจิทัล ทั้งด้านซอฟแวร์และการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย
ความร่วมมือของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ พร้ อมทั้งมีกลไกสนับสนุนให้เกิดการนำ
เทคโนโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 3) ประเทศไทยมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
แรงงานที่มีทักษะ สอดคล้องกับความต้องการและกฎระเบียบที่ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง 
และ 4) ภาครัฐมีระบบเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประชาชนและผู้ประกอบการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
และปลอดภัย 
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2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) เพื่อมุ่งให้ประเทศมีความ
เหลื่อมล้ำลดลงในทุกมิติ โดยการใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ และผลักดันให้เกิดการเพิ่ม
ผลิตภาพและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณะในเมืองหลัก และท้องถิ่น ต่างจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ตลอดจนการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อย ด้อยโอกาส อย่างตรงกับปัญหาความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการ
กระจายรายได้ และการจัดความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพลวัตการเลื่อนสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic mobility) ทั้งนี้ การมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ เชิงพื้นที่ และ
เพิ่มพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ความ
มั่งคั่ง และการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะอื่นๆ ที่มีคุณภาพ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุ
ในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อผลักดันการสร้าง “สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค” 
อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ เศรษฐกิจไทย
ขับเคลื่อนโดย SMEs ถึงร้อยละ 43.2 และมีการจ้างงานกว่า 11 ล้านคน แต่ SMEs ส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทั้งใน
ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะต้อง
เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้อย่างรวดเร็ว และยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการราย
ใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ
ที่ส่งผลให้ SMEs จำนวนมากได้รับผลกระทบและมีแนวโน้มต้องปิดกิจการ ส่งผลต่อการจ้างงาน และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในที่สุด การเพิ่มโอกาสและเร่งพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ และสามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมาก
ขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อาทิ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดทอนความเสี่ยง
ดังกล่าว พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้ ความมั่งคั่ง เพิ่มการแข่งขันในตลาดซึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่
จะนำไปสู่การยกระดับผลิตภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อน
การพัฒนา ประกอบด้วย 1) ประเทศไทยมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของ SMEs 
โดย มีการแข่งขันทางการค้าที่เปิดกว้างและเป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำระหว่าง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ ใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและนวัตกรรมการเงินทางเลือกที่เหมาะสม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็น รวมถึง
ตลาดภาครัฐและช่องทางตลาดใหม่ๆ ลดลง โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของ
ผู้ประกอบการ 2) SMEs ไทยมีศักยภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนารูปแบบธุรกิจ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ตลอดจน
สามารถปรับตัวสู ่ธุรกิจใหม่ที ่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ ้นในอนาคต อาทิ ผลิตภัณฑ์ที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือสินค้า และบริการทางสุขภาพ 3) SMEs ไทยมีบทบาทในภาคการส่งออกมากขึ้น สามารถ
เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกได้ โดยเฉพาะในภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 4) วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ
ผลิตได้และขายเป็น สามารถนำอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สินค้า



40 
 

และบริการ และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และ 5) วิสาหกิจเพื่อสังคมขยายตัวและ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ การสร้างการมี
ส่วนร่วม และกระจายผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจไปสู่ชุมชน การสร้างงานในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการ
พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่า
อยู่ ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก โดยมี
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยว ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่ สูงกว่าเมืองหลัก
อื่นๆ ของประเทศอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ซึ่งนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในมิติด้านโอกาส
อื่นๆ ทั้งด้านการทำงาน รายได้ และการเข้าถึงการศึกษาและบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นที่จึงเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาประเทศของไทยมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี พื้นที่ในภาคต่างๆ ของประเทศ
มีศักยภาพและโอกาสที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคและ
ประเทศโดยรวม ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถช่วยให้การกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเป็นไปได้ง่ายขึ้น การย้ายถิ่นฐานของแรงงานกลับสู่ท้องถิ่นต่างจังหวัดจากวิกฤตโควิด -19 และ
กระแสการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regionalization) จะเป็นทั้งโอกาสและแรงผลักดันใน
การพัฒนาพื้นที่ทั้งในแง่ของการส่งเสริมการค้าการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณะในพื้นที่ และการพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่
และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย 1) พื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีการพัฒนาเมืองหลักและการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจทั้งในระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท
โดยรอบ 2) บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน
ใกล้เคียงกันระหว่างพื้นที่ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่สำคัญอื่นๆ อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 3) พื้นที่เศรษฐกิจและเมืองหลักทั่วประเทศมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ และดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคม ขนส่งในเมืองและระบบ
สารสนเทศดิจิทัลที่มีความครอบคลุม สามารถเข้าถึงได้ เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และ
พัฒนาปัจจัยดึงดูดการพัฒนาสู่ภูมิภาค (Pull Factors) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน  (Eco-living) 
และ 4) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ 
ขณะที่ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการออกแบบและขับเคลื่อนการพัฒนาที่
เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของคนในท้องที่ได้อย่างแท้จริง 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอเหมาะสม แม้ว่าสัดส่วนคนจนโดยรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังคงมีคนจนจำนวนหนึ่ง
ที่ติดอยู่ในกับดักความยากจนเรื้อรัง และ/หรือข้ามรุ่น โดยที่ผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กระจายไปไม่ถึง และยังถูกซ้ำเติมด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการพึ่งพิงในครัวเรือน
ที่สูงขึ้น และการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่อาจลดทอนโอกาสในการขยับสถานะ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเหลื่อม
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ล้ำ โดยเฉพาะเมื่อความยากจนและขัดสนถูกส่งผ่านไปยังรุ่นลูกหลาน ในขณะเดียวกันคนใกล้จนและกลุ่ม
เปราะบาง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ ( gig workers) 
จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงทางรายได้ ทั้งนี้ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นเครื ่องมือสำคัญที่จะช่วยระบุ 
กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา และความจำเป็น นำไปสู่การออกแบบนโยบายช่วยเหลือครอบครัวยากจนข้ามรุ่นได้
อย่างเฉพาะเจาะจง แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถสร้างแต้มต่อได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ออกแบบระบบประกันสังคมให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป 
สำหรับการกำหนดขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา มุ่งให้ความสำคัญต่อ
มาตรการการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแบบมุ่งเป้าที่สามารถลดจำนวนคนจนข้ามรุ่นลดลง รวมทั้งในด้าน
ข้อมูล โดยมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีในการระบุตัวตน ปัญหาและความต้องการได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการดำเนินการนโยบายการเงินการคลัง และกฎหมาย ในการสนับสนุนการกระจาย
รายได้และสร้างความเป็นธรรมในสังคม การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครอบคลุ มทั่วถึง และมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะในชนบทและพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และระหว่าง
พื้นที่ (digital divide) นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มเด็ก
จากครอบครัวยากจน โดยเฉพาะในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับมีได้อย่างเสมอภาค คนไทยทุกคนได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐาน ระบบประกันสังคมได้รับการ
พัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งระบบความคุ้มครองทางสังคมของไทยมีความบูรณาการเช่ือมโยงกัน 

 
3) วิถีชีวิตที่ยั ่งยืน (Eco-Friendly Living) ในองค์ประกอบที่ 3 วิถีชีวิตที่ยั ่งยืน (Eco-Friendly 

Living) มุ่งให้ความสำคัญเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีรูปแบบการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เอื้อ
ให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสามารถรับมือและมี
ภูมิคุ้มกันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ ทั้งการจัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อมุ่งจัดการกับปัญหาที่เป็นภัยคุกคามสำคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งได้แก่ ปัญหาขยะ มลพิษ
ทางน้ำ มลพิษอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ด้วยการยกระดับระบบการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนากลไกที่
จูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยหมุดหมายที่
ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อผลักดันการสร้าง “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” อย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบด้วย  

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยปริมาณขยะและน้ำเสียที่มีปริมาณสูงเกินกว่าความสามารถในการกำจัดได้เล็ดรอด ออกสู่สิ่งแวดล้อมจ น
เป็นผลเสียต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในทะเล ในขณะเดียวกันมลพิษอากาศ PM2.5 ซึ่งมี
แหล่งที่มาสำคัญจากการจราจรและเผาพื้นที่เกษตร ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหา
คุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลกที่
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ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็
ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายประการได้ส่งผลให้การจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ประการอย่าง
ยั่งยืนสามารถทำได้ด้วยต้นทุนที่ลดต่ำลงเรื่อยๆ และยังเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในอีก
ทางหนึ่งด้วย โดยเทคโนโลยีการรีไซเคิลและการบำบัดน้ำเสียทำให้สามารถนำวัสดุหลายประเภทและน้ำที่ใช้
แล้วมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพสามารถนำมาใช้เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เพื่อลดความจำเป็นในการเผาพื้นที่ของเกษตรกร นอกจากนี้ พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็น
โอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศได้อย่างมหาศาล  

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมาภัยธรรมชาติหลายประเภทโดยเฉพาะอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ไฟป่า และการกัด
เซาะชายฝั่ง เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นประจำทุกปี ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ภัยธรรมชาติ
ข้างต้นทวีความถี่และระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น พร้อมกันนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังอาจทำให้ภัย
ธรรมชาติประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากเท่าใดนักในปัจจุบัน กลายเป็นภัยคุกคามที่
สำคัญในอนาคต อาทิ การเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งอันเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น และสภาพอากาศ
ร้อนจัด นอกจากนี้ แนวโน้มการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นอาจยิ่งซ้ำเติมให้ความเสี่ยงของภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น
ได้ หากขาดการควบคุมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาสิ่งก่อสร้างอย่างเหมาะสม ดังนั้นการลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในมิติของการป้องกันและ
บรรเทาภัย รวมทั้งการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความยั่งยืนของ
ประเทศในระยะต่อไป 

 
4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enables for Thailand’s Transformation) 

ปัจจัยขับเคลื่อนที ่เอื ้อต่อการเปลี ่ยนผ่านประเทศไปสู ่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand 
โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับ และปรับทักษะแรงงาน ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ และส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
แรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระเบียบ
กฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตามประเมินผล ที่
ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสร้างปัจจัย
สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต คนเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาและระบบ
การพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังประสบกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง ส่งผลให้
ขาดแคลนกำลังแรงงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะต่อไป ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่มาพร้อมกับความต้องการงานและทักษะประเภทใหม่ๆ รวมถึงทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) 
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ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งส่งผลให้กำลังแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การ
ขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพื้นที่ยังอาจทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาและทักษะเพิ่มสูงมากขึ้น อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลดลงของประชากร และการ
ขยายตัวของความเป็นเมืองจะนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา โดย
ให้ความสำคัญต่อคุณภาพมาตรฐานของระบบการศึกษาระดับปฐมวัย มุ่งการพัฒนาคนให้มีทักษะที่จำเป็นใน
โลกยุคใหม่ ระบบการศึกษาและกลไกที่เกี่ยวเนื่องมีความเหมาะสม สอดรับกับศักยภาพของเด็กแต่ละกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนมุ่งสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมี
บทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน) นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อระบบ
การฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/ Upskill/ New skill) ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้
มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการตรงจุด รวมทั้งมุ่งเน้นนโยบายการบริหารจัดการกำลังคนภายใต้บริบทสังคม
สูงวัยมีความชัดเจน สามารถลดทอนความเสี่ยงในการขาดแคลนกำลังแรงงาน มีระบบการบริหารจัดการ
กำลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังคนของประเทศ มีการบูรณาการนำไปสู่การออกแบบนโยบายที่
เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ ขาดความคล่องตัว และมีรายจ่ายประจำ
มาก อีกทั้งยังมีโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์แต่ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และมีกฎหมายจำนวนมากที่ยังล้าสมัยและขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ในระยะต่อไป
ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปสู่ปัญหาภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ความ
เสียหายทางเศรษฐกิจจากความล่าช้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและการทำงาน
รูปแบบใหม่ รวมไปถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มีอย่างจำกัด ท่ามกลาง
กระแสการตระหนักรู ้ของสาธารณชน (Public Awareness) และการขยายตัวของความเป็นเมือง ดังนั้น 
ภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างและการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีสมรรถนะสูง โดยอาศัย
โอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาระบบข้อมูล และอำนวยความ
สะดวกในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนมุ่งปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างและพลิก
โฉมประเทศในมิติต่างๆ และส่งเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
โดย ได้กำหนดขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา ที่มุ่งเน้น 1) การทำงานของ
ภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผลทั้ง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่นๆ 2) โครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน ควบรวม หรือยกเลิกภารกิจให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3) ภาครัฐมีความยั่งยืนทางการ
คลัง มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น และมีการบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ปรับบทบาทและลดภารกิจเหลือเพียงเท่าที่จำเป็น 4) การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะ
ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 5) กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไม่
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ซ้ำซ้อน มีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand และ 6) ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชน มีบทบาทในการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Hi-
Value and Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในทุก
ระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
 

หมุดหมายที่สำคัญสำหรับ สำนักงาน คปภ. คือ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
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๑.6 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 2564–2568) 
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำ
แผนพัฒนาการประกันภัยเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ซึ่งภายใต้การดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที ่ผ่านมา เห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีศักยภาพ มีความมั่นคง และ
สามารถเต ิบโตได ้อย ่างต ่อเน ื ่องสอดคล ้องก ับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ 

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2549-
2554) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัย จากกรมการประกันภัย เป็นสำนักงาน 
คปภ. การปรับปร ุงพระราชบัญญัต ิประก ันชีว ิตและ
พระราชบัญญัติการประกันวินาศภัย รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพความเสี่ยงของประชาชน  

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2553-2557) ได้วางกรอบการพัฒนาต่อเนื ่องจาก
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพให้กับระบบประกันภัยภายใต้มาตรฐานการ
กำกับและตรวจสอบตามความเสี่ยงให้ธุรกิจประกันภัย มีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงจากการดำเนิน
ธุรกิจ และความท้าทายจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสู่
มาตรฐานสากล ควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย จึงได้กำหนดเป้าหมายให้ 
“ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเช่ือถือไว้วางใจจากประชาชน” 

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาคธุรกิจ
ประกันภัยและหน่วยงานภายนอก และได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ
ประกันภัย ซึ่งมีองค์ประกอบมาจากผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คปภ. 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมธนาคารไทย ภาคธุรกิจประกันชีวิต 
ธุรกิจประกันวินาศภัย และสถาบันการศึกษา เพื่อให้ได้แผนพัฒนาการประกันภัยที่เหมาะสม ยืดหยุ่น พร้อมที่
จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นแนวทางรองรับให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยสามารถ
เตรียมความพร้อมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 

จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งเเต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 
2540โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที่สอง ปี 2563 พบว่า มีการปรับตัวลดลง ร้อยละ 12.2 ซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ตลอดทั้งปี 2563 จะปรับตัวลดลงในช่วง ร้อยละ (-7.8) ถึง (-7.3) เนื่องจากการปรับตัวลดลงมากของรายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติภาวะเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบจากการระบาดของ
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โควิด-19 ในประเทศ ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบ
เชื่อมโยงไปยังธุรกิจประกันภัยในประเทศ ซึ่งต้องเผชิญกับการปัจจัยต่างๆที่ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทำให้ธุรกิจประกันภัยต้องเร่งปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ในขณะเดียวกันธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งมาจากแนวโน้มสำคัญของโลก ( Mega 
Trends) ท่ามกลางความปั่นป่วนและการเปลี ่ยนแปลง (VUCA World) จะเป็นปัจจัยเร่งสำคัญทำให้ทิศ
ทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 จำเป็นต้องได้รับการกำหนดทิศทางให้
มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

โอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย 
 ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมประกันภัยไทยต้องเผชิญบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ( New 
Normal) และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมประกันภัย จากการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบกับการพิจารณาถึงสภาพธุรกิจประกันภัยปัจจุบัน ผลกระทบจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกต่างๆ จึงได้มาซึ่งโอกาสและความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ดังต่อไปน้ี 

1. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว และมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่
การสื่อสารคมนาคมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มีนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานของ
องค์กร (Digital Transformation) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ ระบบ Automation 
เข้ามามีบทบาทในการบริการเพิ่มสูงขึ้น การเข้าถึงข้อมูลจะมีความแม่นยำและสะดวกมากขึ้น จากผลสำรวจ
ของ Gartner ในปี พ.ศ. 2562 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและนำมาใช้
งานในประกันภัยเพิ่มขึ้น ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ (Analytics) การนำเครื่องมือเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์และความต้องการที่เกิดขึ้น ช่วยให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและการ
ดำเนินการต่างๆ 2) ความเป็นอัตโนมัติ (Automation) กระบวนการต่างๆ ในการทำงานจะถูกแทนที่ด้วย
ความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการดำเนินการ 3) อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ทำให้มีข้อมูลมีความครอบคลุมและสามารถนำไปคำนวณหรือทำนายในเรื่องต่างๆ ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น 
4) อุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้ (Wearables) อุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลจากผู้ที่สวมใส่ ทำให้สามารถทราบ
ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่สวมใส่นั้นได้ดียิ ่งขึ ้น 5) ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) 6) 
อุปกรณ์และระบบที่อยู ่อาศัยที ่สามารถเชื ่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Connected Home) 7) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) มีความสามารถในด้านการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้เห็นแนวโน้ม
ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแนวโน้มจากข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การคิดและวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ใช้และการคำนวณ
ค่าเบี้ยประกันในทุกประเภทของประกันภัย รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ 8) บล็อก
เชน (Blockchain) นำมาซึ่งความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น โดยไม่ต้องอาศัยคนกลางในการช่วย
ตรวจสอบ ซึ่งช่วยในการลดค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยง และลดการ
ทุจริต ซึ่งประกันภัยนำมาใช้ในกระบวนการ เช่น การบันทึกสัญญาประกันภัย การดำเนินการ ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 9) เทคโนโลยี Telematics ของยานยนต์อุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานยนต์ สามารถเก็บ
บันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี ่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัยและเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่สามารถตอบสนองความ
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ต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดี และยังเพิ่มโอกาสในการทำ
ธุรกิจประกันภัยอีกด้วย นอกจากนี้การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิด InsurTech หรือ Startup ในไทย จะช่วย
ให้อุตสาหกรรมประกันภัยมีนวัตกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
ประกันภัยไทย ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียัง
ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) อันจะสร้างความสูญเสียในด้านของจำนวนเงิน ข้อมูล และ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดังนั้นหน่วยงานกำกับดูแล และภาคธุรกิจประกันภัยต้องมีแนวทางการบริหา ร
จัดการความเสี่ยงในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางการกำกับดูแล
การใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจประกันภัย หน่วยงานกำกับดูแลต้องมีความพร้อมในการกำกับดูแลภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้เล่นรายใหม่ ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแล (SupTech) และการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วย
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย (RegTech) 

2. Lifestyle ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมี Lifestyle และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มี
ความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีความต้องการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีความ
ต้องการช่องทางใหม่ๆ ที่ช่วยให้เข้าถึงการประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ที่ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและเข้าใจในปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรม
ประกันภัยได้ประโยชน์และดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน จากการที่ประชากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคมาซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งหากมองในแง่ของการประกันภัย ผู้บริโภคมีการหาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะซื้อประกันภัยผ่านทางช่องทางออนไลนม์าก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทประกันภัยหลายบริษัทเริ่มสนใจที่จะขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นและมีแผนที่จะ
จัดทำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือให้ผู้เอาประกันสามารถดูข้อมูลและดำเนินการต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3. สังคมสูงอายุและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จากข้อมูลสถิติของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู ่สังคมสูงอายุ (Aging Society) และมีสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกันข้ามกับประชากรในวัยแรงงานและวัยเด็กที่มีแนวโน้มลดลง 
ในขณะเดียวกัน จากการศึกษางานวิจัยของ Bloom et al. (2010) และ Nagarajan et al. (2013) พบว่า 
การเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการ
ออมของประชาชน ภาระทางการคลังของประเทศ และทรัพยากรมนุษย์ การที่จำนวนประชากรวัยทำงาน
ลดลงและเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นจะทำให้ฐานภาษีของประเทศมีฐานที่แคบลง ขณะที่รายจ่ายของรัฐบาล
ด้านสุขภาพ สาธารณสุขและสวัสดิการจากภาครัฐนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4. การแข่งขันด้านราคาและต้นทุนที่สูงขึน้ ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการฉ้อฉลประกันภัย ประกอบกับ
สภาพการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดประกันภัยปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในส่วนเบี้ยประกันภัยหรือ
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการปรับให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด จึงส่งผลให้
อัตราเบี้ยประกันภัยในบางประเภทลดลง ซึ่งกระทบต่อผลการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทประกันภัย
ในระยะยาว  

5. เศรษฐกิจชะลอตัว ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ ปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัวส่งผลทำให้
รายได้ของบริษัทประกันภัยลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำสอดคล้องกับเศรษฐกิจของโลกที่มี
แนวโน้มขยายตัวชะลอลง การส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) หดตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานการณ์การแพร่
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ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน การกีดกันทางการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่งออก และการลงทุนภาคเอกชนของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ข้อมูลผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี ในช่วง 7 ปีล่าสุดอยู่ในระดับต่ำและมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้เพียงพอกับผลตอบแทนตาม
สัญญาของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากในพอร์ตประกันชีวิต รวมถึงอัตราการ
ขยายตัวของเบี้ยประกันวินาศภัย ซึ่งขยายตัวตามการขยายตัวของธุรกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนมาโดย
ตลอด 

6. ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และ ผลสำรวจอัตราความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย
ของประชาชนอยู่ในระดับดีมาโดยตลอดแต่ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำ
ประกันภัยเพียงพอ ยังไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดเหมาะกับความต้องการของตน และเห็นว่ากรมธรรม์เข้าใจยาก 
เช่น การไม่เข้าใจในประเด็นความรู้ความเข้าใจ ในเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงปัจจุบันประชาชนยังไม่มีเครื ่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตรงความต้องการและความเสี่ยงรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่รวมรวบผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมด เพื่อการเปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกันภัย 
สิทธิประโยชน์ หรือเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่เข้าใจง่าย สะดวก และมีครบจบในที่เดียว 

7. ประชาชนไม่มีการวางแผนทางการเงิน ประชาชนไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย เนื่องจากมีข้อจำกัด
ทางด้านรายได้และความพร้อมด้านการเงิน เนื่องจากประชาชนยังไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินอย่างเพียงพอ 
และยังไม่ได้ใช้การประกันภัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ 

8. ประชาชนขาดความเชื่อมั่น สำหรับประเทศไทยประชาชนยังไม่ทำประกันภัยมากเท่าที่ควร 
เนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการประกันภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากพบเจอปัญหาเกี่ยวกับความไม่เข้าใจ
เงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่เพียงพอ หรือพฤติกรรมทางการตลาดที่ไม่เหมาะสมของคน
กลางประกันภัย ประเด็นหลักที่ส่งผลต่อความเชื ่อมั ่นของประชาชน 3 ประเด็น มีดังต่อไปนี้ 1) ความ
น่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ดีของบริษัทประกันภัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท
นั้นๆ 2) ปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีความซับซ้อนเข้าใจยาก หรือมีความล่าช้า ส่งผลให้ประชา
ชาชนได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีและทัศนคติในด้านลบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในภาพรวม 3) การให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและครบถ้วนของคนกลางประกันภัยในขั้นตอนการเสนอขาย  

9. ข้อจำกัดทางด้านรายได้ส่งผลต่อการเข้าถึง ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม หรือช่องว่างของรายได้และโอกาสระหว่างคนจนและคนรวยห่างกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่มีรายได้น้อย
เข้าถึงการบริการทางการเงินได้อย่างจำกัด จากการจัดทำแบบสอบถามภาคประชาชน พบว่า เหตุผลหลักใน
การไม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่ความไม่พร้อมทางการเงินหรือ
ข้อจำกัดทางด้านรายได ้

10. การทำประกันภัยทรัพย์สินภาครัฐ และโอกาสในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ภาครัฐยังไม่ได้
มีการนำการประกันภัยมาช่วยในการรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของภาครัฐ อีกทั้งยังมีการ
พัฒนาและลงทุนในโครงการขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จึงเป็นโอกาสที่จะนำประกันภัยเข้า
มาช่วยลดต้นทุนดำเนินการให้กับภาครัฐ และใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

11. ความเสี่ยงใหม่ที ่ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ อาทิ การแพร่ระบาดของ
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงครามทางการค้าระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ พฤติกรรมการ
จับจ่ายใช้สอยของประชาชน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงความเสี่ยงทางดิจิทัล เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ภัยจากความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 

12. ภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ้น จากสถิติมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่  
อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อ
ธุรกิจประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการมี
ความคุ้มครองหรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น 
จึงเป็นโอกาสของธุรกิจประกันภัยในการขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อตอบสนองความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากภัยพิบัติ เป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือคาดการณ์ได้ยาก และอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งปัจจุบันธุรกิจประกันภัยไทย ยังไม่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองได้
ทั้งหมด ต้องพึ่งพิงบริษัทรับประกันภัยต่อจากต่างประเทศ จึงเป็นความท้าทายต่อการเสริมสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจประกันภัยไทยในการรองรับความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วย 

13. กฎเกณฑ์และการกำกับดูแลต้องมีการปรับปรุง ในช่วงที ่ผ่านมา มาตรฐานสากลมีการ
ปรับเปลี่ยนในหลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และความ
เสี ่ยงใหม่ที ่เกิดขึ ้น ทำให้กฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและการตรวจสอบต้องปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีความยืดหยุ่น ลดความซ้ำซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติ และครอบคลุมเรื่องใหม่ๆ ประกอบกับ
ผลจากการระดมความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า กฎเกณฑ์และกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ( IFRS 17) หลักเกณฑ์ด้านพฤติกรรมทางการตลาด 
(Market Conduct) กฎหมายที ่เกี ่ยวกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Law) กฎหมายที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานและต้นทุนการ
ดำเนินงานให้กับบริษัทประกันภัย โดยอาจมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติ ตามการ
กำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยมีมาตรฐาน
ที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ดังนั้น กฎเกณฑ์ในการกำกับควรมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

14. ความเพียงพอและการปรับตัวของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางและทักษะใหม่เพิ่มขึ้น 
ในปัจจุบันพบว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรองโดยสำนักงาน คปภ. มีจำนวนต่ำกว่า 100 คน อีกทั้ง ผล
สำรวจจากแบบสอบถามภาคธุรกิจ พบว่า ด้านทักษะความสามารถที่เป็นที่ต้องการสำหรับบุคลากรในธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี อย่างไรก็ตาม นโยบาย Thailand 4.0 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (Professionals) อาทิ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักบัญชี แพทย์ นักพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้เพิ่มจำนวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เป็นที่
ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา
เฉพาะเพิ่มเติม รวมทั้งทักษะทางด้านภาษาต่างๆ ย่อมเป็นโอกาสที่ดีต่ออุตสาหกรรมประกันภัยที่จะมีบุคลากร
ที่กำลังเป็นที่ต้องการเพ่ิมขึ้น 

15. การนำเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล  การมีฐานข้อมูลกลางหรือ
ฐานข้อมูลที่มีข้อมูลจำนวนมากสำหรับแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกันจะเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมประกันภัย
สามารถพัฒนาได้ด้วยการสนับสนุนจากข้อมูล เพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใช้โอกาสร่วมกันในภาคธุรกิจอื่นๆ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคมาก
ขึ ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลที ่ซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงาน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่ใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทใหม่ บริษัท 
Startup ที่จะเข้ามาทำธุรกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย หรือแม้แต่บริษัทที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางที่มี
อยู่เดิมได้ ในขณะเดียวกัน หน่วยงานกำกับดูแลสามารถใช้ข้อมูลที่กว้างมากขึ้นในการกำกับดูแลได ้

16. โอกาสและความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัย การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจประกันภัย เนื่องจากประชาชนเห็นความสำคัญใน
การใช้ประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงของโรคระบาดที่เกิดขึ้น และมีโอกาสได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
จากการที่มีบริษัทประกันภัยหลายแห่ง ให้ประชาชนทดลองใช้ประกันภัยโคโรนาไวรัสฟรี ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย อีกทั้งประกันชีวิตมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนให้มุ่งเน้นไปที่แบบคุ้มครอง เพื่อลดบทบาท
ผลิตภัณฑ์ที่เน้นผลตอบแทน จากผลกระทบของสภาวะดอกเบี้ย และเป็นโอกาสในการส่งเสริมให้ประชาชนทำ
ประกันสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากประกันสุขภาพมีความคุ้มครองที่รวมถึงโควิด-19 ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภยั
ผ่านช่องทางออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย ใน
การเร่งการพัฒนากระบวนการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล เพื่อมุ ่งสู ่การ
ดำเนินงานรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้ากับผู้บริโภคจากกระบวนการที่ยัง
ต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษหรือใช้บุคลากรในการจัดการเป็นหลัก เร่งการพัฒนา Digital Platform เพื่อใช้
งานระหว่างผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการเสนอขายหรือสื ่อสารกับผู้บริโภค ผลักดันการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานต่างๆ ของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนอาจจะเสียชีวิต
เพิ่มมากขึ้นจากไวรัสโควิด-19 และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยที่จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจจะต้องมีการรับมือ
กับสถานการณ์ดังกล่าวนี้ด้วยการพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค และปรับการบริหารความ
เสี่ยงภายในองค์กรให้สอดคล้องกัน 
 

สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางดำเนินการที่สำคัญ 
สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ ระบุประเด็นการดำเนินการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย ให้มีความเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้ 

1) ธุรกิจประกันภัยกับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลด้านการประกันภัย โครงสร้างธุรกิจประกันภัยไทย ประกอบด้วย บริษัทประกันภัย
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การดำเนินธุรกิจยังมีต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และต้นทุนที่ไม่ จำเป็น รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรม  ซึ่งภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จึงได้
กำหนดมาตรการสำคัญ เช่น การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของต้นทุน การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่สะท้อนต้นทุนและระดับความเสี่ยงการกำหนดมาตรฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การป้องกันการฉ้อ
ฉลประกันภัยและการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลการฉ้อฉลประกันภัยไปใช้การสนับสนุนให้บริษัทใช้เทคโนโลยีใน
การดำเนินธุรกิจ การสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจการพัฒนาฐานข้อมูลที่จำเป็น การจัดตั้ง
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ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการประกันภัยแห่งชาติ และการเชื ่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการอื่นๆ การทำ 
Regulatory Guillotine การใช ้  Regulatory Impact Assessment (RIA) ในการออกกฎหมาย การมี
มาตรการและเครื ่องมือ (Policy tools) เพื ่อรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ การปรับพอร์ตการรับ
ประกันภัยให้มีความสมดุล การพัฒนากฎหมายให้มีความยืดหยุ่นโดยใช้หลักการ Principle-based และ
Principle of Proportionalityการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลแบบอัตโนมัติ (SupTech) เป็นต้น 

2) ประชาชนกับ Lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมสูงอายุ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มาก
ขึ้น ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ประกันภัยเปลี่ยนแปลงไป
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต้องตอบโจทย์ความต้องการและสภาพความเสี่ยงเฉพาะราย (Personalized Insurance) 
ได้อย่างครบถ้วนทั้งในเรื่องความคุ้มครองและราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้เทคโนโลยียังสามารถเข้ามาช่วยให้
เกิดการพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ในการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging 
Society)ดังนั้น จึงกำหนดมาตรการสำคัญ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามการใช้ชีวิตของ
ผู้คนในปัจจุบัน เช่น ประกันภัย tailor-Made การผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชน การส่งเสริมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long-
Term Care) การศึกษาความเป็นไปได้ให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยภาคบังคับเพิ่มเติม พัฒนากฎหมายแม่บทด้าน
การประกันภัย เช่น พ.ร.บ. การประกันสุขภาพ การสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การจัดทำ
เครื่องมือที่ช่วยวางแผนและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัย รองรับ  Platform ช่องทางการเสนอขายผ่าน
ออนไลน์หรือช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ พัฒนากระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์
ประกันภัย รองรับ Lifestyle ของประชาชน พัฒนาฐานข้อมูลที่จำเป็น เป็นต้น 

3) ประชาชนกับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย การวางแผนทางการเงิน ความเชื่อมั่นและ
ข้อจำกัดทางด้านรายได้ที ่ส่งผลต่อการเข้าถึงประกันภัย การที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันภัย และการวางแผนทางการเงินไม่เพียงพอ การขาดความเช่ือมั่น เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ เช่น เงื่อนไขความคุ้มครองที่เข้าใจยาก การมีประสบการณ์ใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ดี และการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนของคนกลางประกันภัยที่ส่งผลต่อ
ความเช่ือมั่นของประชาชน ดังนั้น ในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับนี้จึงกำหนดมาตรการสำคัญ เช่น การปรับ
เงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย นำเทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการใหม่ๆ ในการให้ความรู้
ผลักดันหลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัยเข้าสู่ระบบศึกษา จัดทำเครื่องมือที่ ช่วยวางแผนและเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย พัฒนาช่องทางและ Platform ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงกระบวนการ
ตั้งแต่การซื้อจนถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปรับเปลี่ยนบทบาทของคนกลางประกันภัยเป็นผู้ให้ข้อมูลที่
ครบถ้วน การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเสนอขายของคนกลางประกันภัย และการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance) เป็นต้น 

4) คนกลางประกันภัยและช่องทางการเสนอขายที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น มีช่องทางการเสนอขายใหม่ๆ ประชาชนมีความคุ้นชินกับการซื้อสินค้ าหรือบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์หรือดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเสนอขายของคนกลาง
ประกันภัย รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยให้แก่ประชาชน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการปรับรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจของคนกลางประกันภัยและการพัฒนาช่องทางใหม่ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ผ่านมาตรการ
สำคัญ เช่น พัฒนา Platform ช่องทางการเสนอขายผ่านออนไลน์หรือช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยรูปแบบ
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ใหม่ๆ พัฒนาช่องทาง และ Platform ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนบทบาทของคนกลาง
ประกันภัยเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สนับสนุนให้คนกลางประกันภัยเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์การเงินและการประกันภัยได้อย่างหลากหลายและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการเสนอ
ขายของคนกลางประกันภัย เป็นต้น 

๕) ความเสี่ยงใหม่ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ ภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ้น การทำประกนัภัย
ทรัพย์สินภาครัฐ และโอกาสในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ในปัจจุบันมีความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น
มากมาย ภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐยังมีการใช้ประกันภัยไม่มากนัก ซึ่งในปัจจุบัน
ภาครัฐได้มีการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จึงเป็นโอกาสที่จะนำการ
ประกันภัยเข้าไปช่วยในการบริหารความเสี่ยงของภาครัฐได้ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือความ
เสี่ยงใหม่ ทำให้ธุรกิจประกันภัยมีศักยภาพที่เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้อง
มีการสนับสนุนให้ภาครัฐนำประกันภัยไปใช้มากขึ้น สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยร่วมลงทุนในสินทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ โดยผ่านมาตรการสำคัญ เช่น ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซ
เบอร์และความเสี่ยงใหม่ๆ เสริมสร้างศักยภาพในการรับเสี่ยงภัยของประเทศ เช่น การศึกษาแนวทางของ
บริษัทประกันภัยต่อแห่งชาติ (National Reinsurer) สนับสนุนให้ภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น แนว
ทางการกำหนดการทำประกันภัยในสัญญาของรัฐต่างๆ ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในการลงทุนในสินทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 

ดังนั้น ด้วยบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
พฤติกรรมของผู้บริโภค การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยใน
อนาคตต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัย ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลเอง เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับสากล 

 
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 
 

 วิสัยทัศน์ กำหนดไว้ว่า “ระบบประกันภัยไทย มีความมั่นคง ยั่งยืน และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าถึงการประกันภัยและใช้
ประโยชน์ในการรองรับความเสี่ยง”  
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก มีรายละเอียด
ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับ
กับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ โดย  

๑) พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของธุรกิจประกันภัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น InsurTech Hub เชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคธุรกิจ Startup 
และ Tech Firms  
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๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทางรูปแบบ วิธีการ และผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนแต่ละกลุ่มเข้าถึงการ
ประกันภัยได้โดยง่าย สะดวก ทุกเวลา ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและความเสี่ยงเฉพาะราย  

๓) ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การลดต้นทุน และการเติบโตอย่างยั ่งยืนของบริษัท
ประกันภัยด้วยการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว 
รวมถึงกำหนดแนวทางในการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัยเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้ประชาชนและ
ภาคเอกชน เพื่อให้การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการวางแผน
ทางการเงินของประชาชนและภาคเอกชน โดย  

๑) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความจำเป็น
ของการประกันภัย และใช้การประกันภัยเป็นส่วนหน่ึงในการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ  

๒) พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย โดยเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของ
การเสนอขายและการบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ประชาชนตั้งแต่การเสนอ
ขายไปจนถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งยกระดับพฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct) 
และเสริมสร้างศักยภาพคนกลางประกันภัยให้มีคุณภาพและให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทาง
การเงินและการบริหารความเสี ่ยง ควบคู ่ไปกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับประชาชนและ
ภาคเอกชน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ระบบประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย  

๑) สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินนโยบายภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการนำการประกันภัย
เข้าไปช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินนโยบายภาครัฐต่างๆ 

๒) เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยให้สามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้น  
๓) ผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมโดยรวมมีความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคมและธรรมมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) และเพื่อให้ระบบประกันภัย
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ
ประกันภัย เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยและรูปแบบในการกำกับดูแลที่รองรับการดำเนิน
ธุรกิจประกันภัย โดย 

๑) พัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลให้ทันสมัยและมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนในการธุรกิจ  

๒) สร้างเสริมศักยภาพ และความรู้ความเชี ่ยวชาญของบุคลากรประกันภัยให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง  

๓) พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย 
โดยศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรับ -ส่งข้อมูลภายใน
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องค์กร หน่วยงานภายนอกและผู้บริโภค ระบบงานกลาง และฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมประกันภัย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลและระบบงานร่วมกัน  

๔) ปรับเปลี่ยนหน่วยงานกำกับดูแลสู่ SMART OIC โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการ
ทำงานและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทั้งในแง่ของกระบวนการทำงานภายในและการกำกับดูแล (SupTech) 
เพื่อให้ก้าวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  
 โดยสรุปยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการสำคัญ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนา
และส่งเสริมให้ธุรกิจ
ประกันภัย ปรับรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจให้สอด
รับกับสภาพแวดล้อมใหม่  

เป้าประสงค์ :  
ธุรกิจประกันภัยมี
ความมั่นคง สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่ 

1. 1 พ ั ฒ น า แ ล ะ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ขี ด
ความสามารถของธุรกิจประกันภัย 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

1.1.1 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและ
ปรับตัวให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น 
1.1.2 ส ่ ง เสร ิม ให ้ประเทศไทยเป็น
InsurTech Hub และ Capacity Center 

1.2 ส ่ ง เสร ิ ม ให ้ ม ี ก ารพ ัฒนา
ช ่ อ งทาง  ร ู ปแบบ ว ิ ธ ี ก าร ให้
ประชาชนแต่ละกลุ ่มเข้าถึงการ
ประก ันภ ัยได ้ โดยง ่าย  สะดวก  
ทุกเวลา 

๑.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทาง
ร ูปแบบหร ือว ิ ธ ี การ ใหม ่ๆท ี ่ เ ข ้ าถึ ง
ประชาชนในแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงความ
โปร่งใสและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ประชาชน 
1.๒.2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เพื ่อรองรับ Lifestyle ของ
ประชาชนทุกช่วงวัยและความต้องการ
ของธุรกิจ 

1.3 ส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งข ัน การลดต้นทุนและการ
เต ิบโตอย ่างย ั ่ งย ืนของบร ิษัท
ประกันภัย 

1.3.1 กำหนดมาตรการในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลด
ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ 
1.3.2 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจและรูปแบบการ
รับประกันภัย เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
1.3.3 ส่งเสริมงานวิจัยด้านการประกันภัย
เพ ื ่ อการพ ัฒนาและส ่ ง เสร ิ มระบบ
ประกันภัย 
1.3.4 กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และ
แนวทา ง ในการป ้ อ งก ั นกา รฉ ้ อ ฉล
ประกันภัยเพื่อลดต้นทุนของอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้าง
วัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการ
ประกันภัยให้ประชาชน
และภาคเอกชน  

เป้าประสงค์ :  
การประกันภัยเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิต 
ประจำวัน ช่วยในการ
บริหารความเสี่ยงและ
การวางแผนทาง

2.1 ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมและ
ท ั ศ น ค ต ิ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
ภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความ
จำเป็นของการประกันภัย 

2.1.1 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ
ของการประกันภัย และการใช้ประกันภัย
เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตและการ
ดำเนินธุรกิจ 

2.2 พ ัฒนากลไกการค ุ ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการประกันภัย เพื่อ

2.2.1 เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุน
บริษัทประกันภัยในการเสนอขายและ
บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ 
การเงินของประชาชน
และภาคเอกชน 

สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อการประกันภัย 

2.2.2 เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุน
คนกลางประกันภัยในการเสนอขายและ
บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลกัดัน
ให้ระบบประกันภัยมี
บทบาทในการสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน  

เป้าประสงค์ : 
ระบบประกันภัยเป็น
ส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไทย 

3.1 สนับสนุนการบริหารความ
เสี่ยง และการดำเนินนโยบายของ
ภาครัฐ 

3.1.1 บ ู รณาการความร ่ วมม ื อกั บ
หน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องในการพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับประเทศ 
3.1.2 ผลักดันให้นำการประกันภัยไปใช้
ในการบริหารความเสี่ยงของภาครัฐ 

3.2 เสริมสร้างความมั่นคงทางการ
เงิน มาตรฐานการดำเนินธุรกิจและ
การบริหารความเสี ่ยงของธุรกิจ
ประกันภัย 

3.2.1 พัฒนาแนวทางในการยกระดับ
ความมั่นคงทางการเงิน และมาตรฐานใน
การบริหารความเสี่ยงที่รองรับรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงใหม่ 
3.2.2 ยกระดับกรอบการกำกับดูแลเชิง
ระบบและเสถียรภาพโดยรวมของธุรกิจ
ประกันภัย 

๓.๓ ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย
เป็นส่วนหนึ ่งที ่ผลักดันให้สังคม
โดยรวมม ีความย ั ่ งย ืนท ั ้ งด ้ าน
ส ิ ่งแวดล ้อม ส ังคม และธรรมา 
ภิบาล 

3.3.1 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกจิที่
คำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance:  ESG) และมี
บทบาทในการผลักดันให้เศรษฐกิจและ
ส ังคมโดยรวมม ีความย ั ่ งย ืนทางด ้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การประกันภัยเพื่อ
ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ
ประกันภัย  

เป้าประสงค์ :  
มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการประกันภัย
และรูปแบบในการ
กำกับดูแลที่รองรับ
การดำเนินธุรกิจ
ประกันภัย 

4. 1 พ ั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล 

4.1.1 ปฏิรูปหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
และกฎเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง (Regulatory 
Reform) ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุน 
4.1.2 ปรับปรุงกฎหมายและกติกาให้
สอดคล้ อ งก ั บมาตรฐานสากลและ
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
๔.๑.๓ พัฒนากลไกและสร้างเครื่องมือใน
การแก้ไขปัญหาของบริษัทประกันภัยใน
การบริหารภาวะวิกฤต 

4.2 สร ้างเสร ิมศ ักยภาพ และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ประกันภัย 

4.2.1 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใน
ธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานกำกับดูแล
ให้มีทักษะและความชำนาญในเรื ่องที่
สำคัญ 

4.3 พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล 
และเทคโนโลยีท ี ่จำเป ็นในการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย 

4.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประกันภัย ใน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบงาน
ร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ 
๔.๔ ปรับเปลี่ยนหน่วยงานกำกับ
ดูแลสู่ SMART OIC 

๔ . ๔ . ๑  พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ าพ บ ุ ค ล า ก ร 
กระบวนการทำงานและนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการกำกับดูแลของ
สำนักงาน คปภ. 

 
 
 ในกลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างเสริมศักยภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรประกันภัย  กล่าวถึง
บุคลากรประกันภัยเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื ่อนและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ภายใต้บริบทและ
สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรประกันภัยให้มี
คุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพทั้งด้านความรู้และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ นัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย นักบัญชี แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมทั้งสามารถนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น Actuarial, Data Science, IT 
Management เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยมีบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพเพียงพอต่อการขับเคลื่อนให้
ธุรกิจประกันภัยไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญดังนี้ 
 

มาตรการที่ 4.2.1 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานกำกับดูแลให้มี
ทักษะและความชำนาญในเรื่องที่สำคัญ 

1) สร้างมาตรฐานบุคลากรประกันภัยภายในประเทศที่มีความสำคัญต่อระบบการประกันภัย เช่น  
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในระดับ Associate และระดับ Fellow 

2) พัฒนาหลักสูตรในการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับบุคลากรในธุรกิจ
ประกันภัยในสาขาต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การอบรมทักษะที่จำเป็นหรือเพิ่มเติมสำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น การอบรมบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องกับ IFRS 17 เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานได้ การจัดเก็บชั่วโมงการฝึกอบรม (CPD) เป็นต้น 

3) ผลักดันให้สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรและเป็นศูนย์รวม
งานวิจัยด้านการประกันภัย 

4) สนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเพิ่มมากขึ้ น รวมถึงมีการให้คำแนะนำ
นักเรียน/นักศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ยังขาดแคลนในธุรกิจประกันภัย เช่น 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ผู ้สำรวจภัย (Surveyor) และนักบัญชีด้านประกันภัย ( Insurance 
Accountant) เป็นต้น 
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โดยกลยุทธ์ที่ 4.2 มาตรการสำคัญที่ 4.2.1 นั้น มีกิจกรรมสำคัญ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้  

 
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 จึงให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานบุคลากรประกันภัย

ภายในประเทศ การจัดเตรียมหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในธุรกิจประกันภัยใน
สาขาต่างๆ ที่จำเป็น ตลอดจนผลักดันให้สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  มีบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรและเป็นศูนย์รวมงานวิจัยด้านการประกันภัย ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและเข้าสู่อ าชีพที่ขาดแคลน
ในธุรกิจประกันภัย อาทิ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้สำรวจภัย และนักบัญชีด้านการประกันภัย เป็นต้น  
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โดยสรุปผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Intended Outcome) ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 
• ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย มีการวางแผนชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครอง

ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม 
โดยสามารถเข้าถึงการประกันภัยผ่านช่องทางที่หลากหลาย และได้รับการบริการที่
สะดวก 

• ธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คนกลางประกันภัยมีคุณภาพและมีบทบาท
สำคัญในการให้ความรู้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และให้คำแนะนำการวางแผนทางการเงิน
แก่ประชาชน 

• ระบบประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างให้เศรษฐกิจและสังคมมีความมั่นคง 
ทนทานพร้อมรับมือกับความเสี ่ยงและการเปลี ่ยนแปลง มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่
สนับสนุนและให้ความคุ้มครองแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน 
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๑.7 แผนยุทธศาสตร์สำนกังานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2564–2566) 
 

ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2564–2566) กับแผนระดับต่างๆ ดังแผนภาพด้านล่างนี ้

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัยระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. 2564–2566) 
 
 วิสัยทัศน์ “สำนักงาน คปภ. เป็นองค์กรชั้นนำ ที่สร้างเสริมระบบประกันภัย ให้เข้าถึงโดยง่าย เป็น
ธรรมและยั่งยืน” 
 พันธกิจ 

1. กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีเสถียรภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและมีธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม

ในอนาคต 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังค่านิยมการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัย 
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 แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2564–2566) ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงพร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัยด้วยนวัตกรรมที่

ทันสมัยและกลไกที่เป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวล้ำ : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ำของเทคโนโลยี

และนวัตกรรมภายใต้ระบบนิเวศที่เหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความ

เสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร : มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการ

ทำงานมีความคล่องตัว และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
 สรุปยทุธศาสตร์ ประเด็นท้าทาย กลยุทธ ์เป้าหมายที่คาดหวัง กิจกรรมสำคัญ และตัวชี้วัด ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ / 
ประเด็นท้าทาย 

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง กิจกรรมสำคัญ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยน
และเพิ่มมิติการกำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
พร้อมรับมือความเสี่ยง
ใหม่ และสอดคล้องกติกา
สากล 
 
ประเด็นท้าทาย : 
ประกันภัยไทยกำลังเผชิญ
ความท้าทายจากหลายมิติ 
กรอบการกำกับดูแลต้อง
เท่าทันและส่งเสริมให้
ธุรกิจเกิดการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยน 
 

1.ปรับเปลี่ยนกรอบ
การกำกับดูแลให้เป็น 
Principle-based 
และสอดคล้องกติกา
สากล 
2. พัฒนาเครื่องมือ
และเพิ่มมิติการกำกับ
ดูแลให้เท่าทันความ
เสี่ยงใหม่ 
3. สร้างกลไกและ
เครื่องมือเพื่อการ
ป้องกันการฉ้อฉล
ประกันภัย 
4. ส่งเสริมงานวิจัย
และองค์ความรู้ด้าน
การประกันภัย 
5. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้กำกับดูแลทั้งในและ
ต่างประเทศ 

• กฎเกณฑ์การกำกับ
ดูแลมีลักษณะ 
Principle-based 

• มีมาตรการและ
เครื่องมือกำกับดูแลที่
หลากหลายและมี
ความยืดหยุ่น 

• กรอบแนวทางและ
กระบวนการกำกับและ
ตรวจสอบธุรกิจเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 

• มีกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการฉ้อฉล
ประกันภัย 

• ดำเนินธุรกิจและการ
ลงทุนที่สะท้อนแนวคิด
ด้าน ESG 

• มีกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการเงิน
ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
เชื่อมโยงตลาด
ประกันภัย 

• มุ่งเน้น Principle-based 
และสอดคล้องกติกาสากล 

• พัฒนาเครื่องมือ และเพิ่ม
มิติการกำกับดูแล ให้เท่าทัน
ความเสี่ยงใหม่ 

• ผลักดันการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายแม่บทด้านการ
ประกันภัย กลุ่มที่ 2 และ 3 

• นำ SupTech มาใช้ในการ
กำกับและตรวจสอบบริษัท
ประกันภัย 

• ป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย 
• ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ

และการลงทุนที่สะท้อน
แนวคิดด้าน ESG 

• ส่งเสริมงานวิจัยและองค์
ความรู้ด้านการประกันภัย 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ผู้กำกับดูแลทั้งในและ
ต่างประเทศ 

KPI1ระดับ 
ความสำเร็จของการ
ปฏิรูปหลักเกณฑ์
การกำกับดูแลและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจบุัน 
KPI2 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
พัฒนากลไกและ
เครื่องมือในการ
กำกับดูแลและ
ส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัยให้เติบโต
อย่างยั่งยืน 
KPI3 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และ
ตรวจสอบบริษัท
ประกันภัย 
KPI4 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ / 
ประเด็นท้าทาย 

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง กิจกรรมสำคัญ ตัวชี้วัด 

ฐานข้อมูลรายงาน
การฉ้อฉลด้านการ
ประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เชื่อมั่น : สร้างความ
เชื่อมั่นและปลูกฝัง
ค่านิยมด้านการ
ประกันภัยด้วยนวัตกรรม
ท่ีทันสมัยและกลไกท่ีเป็น
ธรรม 
 
ประเด็นท้าทาย : 
ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นต่อระบบ
ประกันภัย 

1. สร้างความ
ตระหนักด้านการ
ประกันภัยผ่าน
เทคโนโลยี และ
ช่องทางที่หลากหลาย 
2. พัฒนาเครื่องมอื
หรือแพลตฟอร์ม เพ่ิม
การเข้าถึง และช่วย
ประชาชนวางแผน
การเงินและการ
ประกันภัย 
3. ยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการ และ
พฤติกรรมทางการ
ตลาด 
4. เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการและคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ 

• มีแนวทาง และ
ช่องทางหลากหลายใน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติ
ของประชาชนเกี่ยวกับ
การประกันภัย 

• ประชาชนเข้าถึงการ
ประกันภัยได้ง่ายขึ้น
ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 

• มีมาตรฐานของบริษัท
ประกันภัยในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
เช่น    การชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน 

• คนกลางประกันภัยมี
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณ 

• ประชาชนมีระดับความ
พึงพอใจต่อให้การ
บริการด้านการ
ประกันภัย 

• จัดทำฐานข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมและ   
การเข้าถึงการประกันภัย
ของประชาชน 

• พัฒนาเครื่องมือหรือ
แพลตฟอร์ม เพิ่มการเข้าถึง 
และช่วยประชาชนวางแผน
การเงินและการประกันภัย 

• เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อ
ปลกูฝังค่านิยมด้านการ
ประกันภัยให้นักเรียน 
นักศึกษา 

• ยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการและพฤติกรรม
ทางตลาดและเปิดเผยข้อมูล
ที่เพียงพอ (Market 
Conduct) 

• จัดทำมาตรฐานหรือ      
แนวปฏิบัติในการให้บริการ
ด้านการประกันภัยที่ดี 

• เพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาเครื่องมือของ
สำนักงาน คปภ. ในการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้าน
การประกันภัย 

KPI1 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
พัฒนาเครื่องมือและ
ช่องทางใหม่ๆ  
ในการให้ความรู้และ
สร้างความตระหนัก
ถึงความสำคัญด้าน
การประกันภัยให้แก่
ประชาชน 
KPI2 ร้อยละความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันภัย และ
สิทธิประโยชน์ขั้น 
พื้นฐานจากการ
ประกันภัยของ
ประชาชน (ประเมิน
โดยสถาบันหรือ
หน่วยงานผู้ประเมิน
อิสระภายนอกที่มี
ความน่าเชื่อถือ) 
KPI3 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
กำกับดูแลและ
ยกระดับมาตรฐาน
คนกลางประกันภัย 
KPI4 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
ยกระดับการ
คุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ประชาชน
ด้านการประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ก้าวล้ำ : สนับสนุนให้
ธุรกิจประกันภัยปรับตัว
ให้ทันกับความก้าวล้ำ

1. ผลักดันและสร้าง
ระบบนิเวศด้าน
กฎเกณฑ์และ
โครงสร้างพื้นฐานให้

• มีฐานข้อมูลกลางด้าน
การประกันชีวิตและ
การประกันวินาศภัย 
(IBS) 

• ปรับปรุงกฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ภาคธุรกิจประยุกต์ใช้
และพัฒนานวัตกรรม

KPI1 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
สร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการใช้
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ยุทธศาสตร์ / 
ประเด็นท้าทาย 

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง กิจกรรมสำคัญ ตัวชี้วัด 

ของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมภายใต้ระบบ
นิเวศที่เหมาะสมและการ
เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและ
จำเป็น 
 
ประเด็นท้าทาย : 
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
ใหม่และพัฒนานวัตกรรม 
ในขณะเดียวกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีจะ
กลายเป็นความเสี่ยง
สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังมาก
ข้ึน 

ธุรกิจปรับตัวเป็น
ดิจิทัล 
2. พัฒนาหลักเกณฑ์
และแนวทางสำหรับ 
ผู้เล่นรูปแบบใหม่ 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ไทยเป็น 
ผู้นำ ด้านเทคโนโลยี 
(InsurTech Hub) 
4. สร้างกลไกความ
ร่วมมือและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ 
5. ป้องกัน ตรวจจับ
ความเสี่ยง IT & 
Cyber Risk 

• มีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเกี่ยวกับ
แนวทางในการเปิด
โอกาสให้ผู้เล่นรูปแบบ
ใหม่ 

• ศูนย์ CIT มีบทบาท
สำคัญในการเชื่อมโยง
เครือข่าย InsurTech 
Startup และพัฒนา
องค์ความรู้เทคโนโลยี
ด้านการประกันภัยให้
เติบโตในภูมิภาค 

• ภาคธุรกิจประกันภัยมี
ความพร้อมรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

• บุคลากรในธุรกิจ
ประกันภัยมีความรอบ
รู้ มีคุณภาพและ
มาตรฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

ประกันภัย รวมถึงปรับ
รูปแบบและวิธีการดำเนิน
ธุรกิจและช่องทางในการ
เข้าถึงประชาชน 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ
อุตสาหกรรมประกันภัย 
และสร้างกลไกความร่วมมือ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• พัฒนาหลักเกณฑ์และ
แนวทาง สำหรับผู้เล่น
รูปแบบใหม่ 

• ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อการเติบโต
และปรับตัวของธุรกิจ
ประกันภัย 

• พัฒนากรอบและเครื่องมือ
ในการประเมินความพร้อม
ด้านการรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 

เทคโนโลยีในธุรกิจ
ประกันภัย 
KPI2 ระดบั 
ความสำเร็จของการ
ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศด้านการ
ประกันภัยเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน
การกำกับดูแลและ
พัฒนาธุรกิจ
ประกันภัย 
(Insurance Bureau 
System) 
KPI3 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม
กลางเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง
สำนักงาน คปภ. 
ภาคธุรกิจ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
KPI4 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
เตรียมความพร้อม
รับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ของธุรกิจ
ประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนา : ส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและ
ความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงภัยที่สอดคล้อง
กับภูมิทัศน์ความเสี่ยง 
(Risk Landscape) ของ
เศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
ประเด็นท้าทาย :
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใน
ปัจจุบันไม่ตอบสนองต่อ

1. สร้าง 
สภาพแวดล้อมที่    
เอื้อต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
ออกสู่ตลาดได้เร็ว 
2. ต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น
และตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน และ
พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
3. ผลักดันการ
ประกันสุขภาพ

• มีกระบวนการ
ดำเนินงานที่สนับสนุน
ให้ภาคธุรกิจสามารถ
นำผลิตภัณฑ์
ประกันภัยออกสู่ตลาด
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

• มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยใหม่ๆ เช่น 
Tailor made 

• มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่จำเป็น 
รองรับความเสี่ยง และ
ความต้องการที่

• สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่และออกสู่ตลาดได้เร็ว 

• พัฒนากระบวนการและ
ขั้นตอนการให้ความ
เห็นชอบผลิตภัณฑ์รวมถึง
ต่อยอดขยายผลการพัฒนา
ระบบ I SERFF 

• ส่งเสริมและขยายผลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น
และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่
หลากหลายมากขึ้น 

KPI1 ระดับ 
ความสำเร็จของ    
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่รองรับ
ความต้องการและ
ความเสี่ยงของ
ประชาชน 
KPI2 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
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ยุทธศาสตร์ / 
ประเด็นท้าทาย 

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง กิจกรรมสำคัญ ตัวชี้วัด 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
และพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ภาคเอกชนให้เข้าถึง
มากขึ้น ในราคาที่
เหมาะสม 
4. ส่งเสริมให้การ
ประกันภัยมีบทบาท
สำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงภาครัฐ 

หลากหลาย โดยเฉพาะ
กลุ่มฐานราก 

• มีผลิตภัณฑ์ประกัน
สุขภาพที่ประชาชน
เข้าใจได้ง่าย เข้าถึงได้
ในราคาที่เหมาะสม 
และนำไปต่อยอด
สวัสดิการอื่นๆได้ 

• มีร่างกฎหมายด้านการ
ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
และผลักดันอย่างเป็น
รูปธรรม 

• พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

• ผลักดันการประกันสุขภาพ
ภาคเอกชนให้เข้าถึงมากขึ้น
ในราคาที่เหมาะสม 

• ศึกษาและพัฒนาแนวทาง
ในการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการรับเสี่ยงภัยของ
ประเทศ 

ที่สะท้อนความเสี่ยง 
เฉพาะราย 
KPI3 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กร : มุ่งสู่
การเป็นองค์กรชั้นนำ 
บุคลากรมีศักยภาพสูง 
กระบวนการทำงานมี
ความคล่องตัว และ
ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
 
ประเด็นท้าทาย :  
ความเท่าทันขององค์กร
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมของระบบ
ประกันภัย 

1. พัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพและ
สมรรถนะ ต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจ 
2. วางโครงสร้างและ
รูปแบบการทำงาน
ใหม่ปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กรที่เน้นการ
ทำงานร่วมกัน 
3. ยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
4. ปรับกระบวนการ
ทำงานและระบบงาน 
ใช้เทคโนโลยีและ
ข้อมูลในการตัดสินใจ 
5. สร้างกลไกการมี
ส่วนร่วม เปิดรับ
มุมมอง จากทุกภาค
ส่วน 

• พนักงานทุกระดับมี
ศักยภาพ สมรรถนะ 
และวัฒนธรรมในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ และ
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

• มีกระบวนการและ
รูปแบบการทำงาน
ใหม่ที่มีความคล่องตัว  
มีส่วนร่วมในการ
ทำงาน และมีการ
ประยุกต์ใช้ 

• เทคโนโลยีในการ
ดำเนินงานมากขึ้น 

• มีสถาปัตยกรรม
องค์กรที่เหมาะสม 

• สำนักงาน คปภ. มี
ความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการข้อมูล
ตามมาตรฐาน สากล 

• พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ และสมรรถนะ
ต่อการขับเคลื่อนภารกิจ 

• ปลูกฝังวัฒนธรรมการ
ทำงานใหม่มุ่งสู่ Digitized 
and Collaborative 
Culture รวมถึงปรับปรุง
กระบวนการ ลดการ
ทำงานที่ซำ้ซ้อน (Process 
Improvement and 
Lean) 

• จัดทำสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise 
Architecture) และ
พัฒนาระบบงาน 

• ทบทวนรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมถึง
จัดทำระบบงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่จำเป็น 

• เสริมสร้างความร่วมมือ
และพันธมิตรกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือบูรณาการความ
ร่วมมืออยา่งใกล้ชิดเพื่อ
ผลักดันการทำงานของ
สำนักงาน 

KPI1 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่
การเป็น SMART 
OIC 
KPI2 ร้อยละ 
ความสำเร็จของ     
การดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
KPI3 ระดับ 
ความสำเร็จของการ
เสริมสร้างศักยภาพ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
สำนักงาน คปภ. 
KPI4 ร้อยละ 
ความสำเร็จของ    
การใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็น 
ไปตามแผนการ
ดำเนินงานที่กำหนด
ไว้อย่างมีธรรมาภิ
บาลและโปร่งใส 
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๑.8 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2564-2566 

 
  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน ประกอบกับความต้องการของ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เองที่ต้องการ
ยกระดับองค์กร ในด้านต่างๆ ทั้งกระบวนการทำงาน การให้บริการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรสำนักงาน และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดำเนินงาน สามารถรองรับ ต่อการพัฒนาด้านการ
ประกันภัยในยุคดิจิทัล ตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน 
ตลอดจนขับเคลื ่อน องค์กรสู ่การเป็นองค์กรกำกับดูแลธ ุรกิจ
ประกันภัยยุคดิจ ิท ัล (Digital Insurance Regulator) สำนักงาน 
คปภ. จึงได้ดำเนินจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงาน คปภ. ฉบับที่ 3 (2564-2566) 1 (หรือ แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๓ ปี) ขึ้น 

 
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ฉบับที่ ๓ จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรกำกับดูแลดิจิทัลที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ทำงาน ลดการใช้กระดาษ (Paperless) และใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน โดยประกอบด้วยการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ดังนี ้
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ประเด็นการพัฒนาและประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญสำหรับสำนักงาน คปภ. 
จากการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันโดยรวมของสำนักงาน คปภ. และสถานภาพปัจจุบันของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ (Gain Points) รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน คปภ. (Pain Points) ได้ดังนี ้

 
ประเดน็การพฒันาที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสำนักงาน คปภ. (Gain Points) 
ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเทคโนโลย ี

สารสนเทศ ของสำนักงาน คปภ. (Pain Points) 
ด้านกระบวนงาน (Business Process) 

1) สำนักงานสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนงานได้ โดยใช้ระบบ/เครื่องมือ/เทคโนโลยี
ดิจ ิท ัล เพื ่อลดระยะเวลาขั ้นตอนหรือจำนวน
เอกสารกระดาษที่ใช้ รวมถึงลดภาระการทำงาน
ของบุคลากรสำนักงาน เพื ่อเปลี ่ยนสู ่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

2) การสนับสนุนระบบสารสนเทศและข้อมูลต่างๆ 
เพื ่อช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงานแก่
สำนักงานส่วนภูมิภาค 

3) การปรับปรุงแนวทางการบริหารโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1) การบร ิหารงานและให ้บร ิการตามภารก ิจของ
สำนักงาน คปภ. ยังไม่มีการปรับปรุงเป็นระบบการ
ทำงานผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (End-to-
End Process) 

2) การดำเนินงานในปัจจุบ ันเป็นร ูปแบบเอกสาร 
(Document) ที่ไม่สามารถประมวลผลได้ตรงตาม
ความต้องการอย่างรวดเร็ว 

ด้านข้อมูล (Data) 
1) การจ ัดทำสถาปัตยกรรมองค ์กรจะช ่วยระบุ

ตำแหน่งของข้อมูลภายในสำนักงาน เพื่อการรวม
ศูนย์ และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ 

2) สำนักงานมีข้อมูลขนาดใหญ่ที่นำไปใช้ประโยชน์
ต่อได้ จึงควรมีการนำเทคโนโลยี Data Analytics 
เทคโนโลยี AI หรือเทคโนโลยี RPA (Robotics 
Process Automation) มาสน ับสน ุนและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ข้อมูลขององค์กร 

3) การนำเทคโนโลยี API มาประยุกต์ใช้เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง รับ-ส่งข้อมูลระหว่าง
ภายในและภายนอกสำนักงาน 

4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันภัย ( IBS) และ
การต่อยอดการใช้ประโยชน์ข้อมูล เช่น การพัฒนา 
Fraud Detection System 

5) การจัดทำแนวทางบริหารจัดการข้อมูล (Data 
Governance) และการเตรียมความพร้อมด้าน 
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

1) ข้อมูลที่จัดเก็บมีความซ้ำซ้อน อันเนื่องมาจากการ
พัฒนาระบบสารสนเทศแบบแยกส่วน (Silo) 

2) ข้อมูลขาดการเชื่อมโยงใช้งานระหว่างฝ่าย/สายงาน 
ภายในและภายนอกสำนักงาน ส่งผลให้การรับ-ส่ง
ข้อมูลในระบบมีความล่าช้า 

3) ยังไม่มีการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล (Data 
Governance) 

4) การดำเนินการทำความสะอาดข้อมูลภายในองค์กร 
(Data Cleansing) ขาดความร ่ วมม ื อและแนว
ทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน 

5) ความยากในการประเมินการขยายตัวของข้อมูลที่
ต้องจัดเก็บในอนาคต เนื่องจากระบบสารสนเทศที่
สำคัญ เช่น ระบบฐานข้อมูลประกันภัยชีวิต ( IBS 
Life) เป็นต้น ยังอยู ่ระหว่างการพัฒนา ทำให้ไม่
สามารถระบุอัตราการเติบโตของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
ได้แน่ซัด 



66 
 

ประเดน็การพฒันาที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสำนักงาน คปภ. (Gain Points) 

ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ของสำนักงาน คปภ. (Pain Points) 

ด้านระบบสารสนเทศ (Application) 
1) การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรจะช่วยให้เห็นภาพ

ของความเชื่อมโยง หรือความซ้ำซ้อน ของระบบ
สารสนเทศ กับข้อมูลและกระบวนการทำงาน เพื่อ
นำไปสู ่การปรับปรุง พัฒนา และจัดทำระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจของสำนักงาน 

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ิมเติม เพื่อสนับสนุน
ภารก ิจให ้ครอบคลุม และเช ื ่อมโยงระหว ่าง
กระบวนการในแต่ละด้าน 

1) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาเป็นแบบแยกส่วน (Silo) 
ทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน 

2) ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและเชื ่อมโยง
ระหว่างกระบวนการในแต่ละด้าน 

3) ระบบสารสนเทศที่ออกแบบและพัฒนาบนพื้นฐาน
การทำงานแบบกระดาษ มีข้อจำกัดในการใช้งาน
ร่วมกันภายในองค์กร 

ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย (Technology and Security) 
1) การพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปใช้งานระบบคลาวด์

ของสำนักงาน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน 
และช่วยให้สำนักงานรองรับการเปลี ่ยนแปลง/
วิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ภายในสำนักงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น 

3) การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
( IT Risk Management) และการร ักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 

4) การสร้างความร่วมมือทางไซเบอร์กับหน่วยงาน
พันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1) เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลของสำนักงานบางส่วน
ที่อาจไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสำนักงาน คปภ. 

2) โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันไม่สามารถรองรับการ
พัฒนาระบบและข้อมูลในอนาคต โดยขาดการใช้
งานระบบ Cloud Computing 

3) ขาดความเชี ่ยวชาญในการจัดการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์

ด้านอื่นๆ 
1) การสร้างความร่วมมือทางไซเบอร์กับหน่วยงาน

พันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) การบริหารอัตรากำลังคนของฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ให้เหมาะสมต่อเนื้อ
งานและบทบาทหน้าที่ 

3) การสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เพียงพอ เช่น บุคลากร
ทางด ้ าน  Cybersecurity เข ้ ามาปฏ ิบ ั ต ิ ง าน
เพิ่มเติม 

1) บุคลากรสำนักงาน คปภ. ขาดการตระหนักถึง
ความสำค ัญของการใช ้ เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2) บุคลากรผู ้เชี ่ยวชาญมีจำกัดและไม่เพียงพอกับ
ภาระหน้าที ่ในหน่วยงาน เช่น บุคลากรทางด้าน 
Cybersecurity 

 
แนวโน้มเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสำนักงาน คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัย 

 การศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของสำนักงาน คปภ. มีทิศทางและ
แนวโน้มเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับการประกันภัย และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลด้าน
ประกันภัย ดังน้ี 
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1) เทคโนโลยี RegTech/SupTech  
▪ RegTech เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติตาม

กฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลของภาคธุรกิจ เช่น การจัดทำรายงานตามที่หน่วยงาน
กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยกำหนด (Regulatory Reporting) และระบบการแจ้งเตือนในกรณีที่
อาจส่งผลต่อความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น 

▪ SupTech เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแลภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานภายในองค์กรและกำกับดูแลบริษัทประกันภัย เช่น การพัฒนาระบบการรวบรวม
ข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Automated Data Collection) และการพัฒนาระบบการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Validation and Analysis) เป็นต้น 

2) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู ้ของเครื ่องจักร 
(Machine Learning: ML): สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล เทคโนโลยี AI/ML สามารถนำมาใช้ใน
การตรวจสอบการฉ้อฉลด้านประกันภัย รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัย ในส่วนของ
อุตสาหกรรมประกันภัยมีการนำมาใช้ในกระบวนการทำประกันภัย เช่น กระบวนการพิจรณารับ
ประกันภัยไป (Underwriting) กระบวนการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim 
Management) 

3) เทคโนโลยี Blockchain: สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยมีการนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลใน
เครือข่ายอุตสาหกรรมประกันภัย เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ฯลฯ ซึ่งสามารถป้องกันการฉ้อฉล
เช่นกัน นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลสามารถนำมาใช้ในการเชื ่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ข้อมูลการโจรกรรมจากสถานีตำรวจ เป็นต้น 

4) เทคโนโลยี Big Data & Data Analytics: สำหรับหน่วยงานกำกับดูและอุตสาหกรรมประกันภัย
สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากนำข้อมูลไปคิดวิเคราะห์ในเชิงลึก (Data Analytics) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทั้งภายในองค์กรและในอตุสาหกรรมประกันภัยได ้

5) ระบบคลาวด์ (Cloud): สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและอุตสาหกรรมประกันภัย ได้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในคลาวด์ของต่างประเทศและในประเทศ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อ
การนำข้อมูลไปไว้บนคลาวด์ด้วยเช่นกัน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

6) เทคโนโลย ี RPA (Robotic Processing Automation): สำหร ับอ ุตสาหกรรมประกันภัย
เทคโนโลยี RPA สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารสำนักงาน (Back-Office) โดยช่วย
สนับสนุนการทำงานรูปแบบเดิม (Manual) ให้เป็นการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ (Automation) 
ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานและเพิ่มศักยภาพการทำงานมากขึ้น อีกทั้ง ช่วยลดการ
ทำงานซ้ำๆหรืองานประจำ (Routine) และลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการ
ทำงานของพนักงาน (Human Error) 
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สรุปปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. 
จากการศึกษาสภาพแวดล้อม ประกอบกับสถานภาพการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

ของสำนักงาน คปภ. สามารถสรุปปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำนักงาน คปภ. ได้ดังนี้  

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
1) ทิศทางของนโยบายสำนักงาน คปภ. 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. จะต้องดำเนินการสอดคล้องตาม
กรอบและทิศทางของนโยบายสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องของสำนักงาน คปภ. เช่น คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
รวมถึงผู ้บริหารของสำนักงาน คปภ. เป็นกลุ่มคนหลักที่จะกำหนดทิศทางของนโยบายของ
สำนักงานที่จะต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต ซึ่งกรอบและทิศทางนโยบายดังกล่าวจะสะท้อนไป
ยังเป้าหมาย และสิ่งที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. จะต้องดำเนินการ โดยเฉพาะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของสำนักงาน 

2) แผนยุทธศาสตร์และแผนการขับเคลื่อนองค์กรของสำนักงาน คปภ. 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. ยังต้องดำเนินการสอดคล้องตาม

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรเอง โดยปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ขับเคลื่อนองค์กรฉบับหลักของสำนักงาน คปภ. ประกอบไปด้วยแผนพัฒนาการประกันภัย แผน
ยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. และแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART 
OIC 

3) ศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. เอง 
ปัจจัยภายในที่สำคัญอีกประการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สำนักงาน ยังรวมไปถึงศักยภาพและความพร้อมของสำนักงานเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ศักยภาพ
และความพร้อมของระบบสารสนเทศต่างๆ ฐานข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของ
สำนักงาน ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงาน รูปแบบ/กระบวนการทำงานที่
บุคลากรดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 

 
ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
1) ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Megatrend) 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากในอดีตเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบ ประเภท ไปจนถึงแนว
ทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านั้น มาประยุกต์ใช้ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หรือภาครัฐ จึงมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการ และปรับตัวให้รองร ับกับทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
(Megatrend) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2) นโยบายและแผนระดับชาติด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 
ประเทศไทยมีแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศในองค์กรภาครัฐอยู ่หลายฉบับ เช่น ยุทธศาสตร์ซาติ ๒0 ปี นโยบายและแผน
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ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. จึงต้องสอดคล้องกับแนวทางหรือยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ปรากฏอยู่ในแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติข้างต้นด้วย 

3) กฎหมายและกฎระเบียบด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประเทศไทยยังมีกฎหมายและกฎระเบียบ

หลายฉบับที่เกี่ยวข้องหรือถูกบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือตอบรับกับการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖2 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น ดังนั ้น การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. จึงต้องสอดคล้องและเป็นไป รวมถึงให้สำนักงาน 
คปภ. ดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกรอบและแนวทางที่กฎหมายเหล่านั้นกำหนด 

4) ความต้องการ ความคาดหวัง และความพร้อมของภาคธุรกิจประกันภัย 
บทบาทและภารกิจหนึ่งของสำนักงาน คปภ. คือการส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยและ

อุตสาหกรรมประกันภัยให้สามารถเติบโตได้ มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ดำเนินธุรกิจ และ
ปรับตัวให้เป็นดิจิทัล ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. จึงต้อง
คำนึงถึงความต้องการหรือความคาดหวังของภาคธุรกิจประกันภัย อาทิ ความต้องการให้
สำนักงาน คปภ. มีการให้บริการด้านข้อมูลด้านการประกันภัย ที ่จะช่วยส่งเสริมและเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความต้องการให้สำนักงาน คปภ. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับความต้องการผู้ใช้งาน 
(Users) ของบริษัท โดยเฉพาะขั้นตอนหรือกระบวนงานที่ต้องรับ-ส่งข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ
ระหว่างสำนักงานกับบริษัทประกันภัย ความคาดหวังให้สำนักงาน คปภ. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทน และ/หรือนายหน้าของบริษัท ฯลฯ 

5) พฤติกรรมของภาคประชาชนที่เปลี่ยนไป 
ปัจจุบันพฤติกรรมของภาคประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เช่น เปลี่ยนจากการ

เข้าใช้หรือรับบริการต่างๆ ช่องทางออฟไลน์สู่ออนไลน์มากขึ้น เข้าถึงสื่อและคอนเทนต์ต่างๆ บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน) มากขึ้น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน 
คปภ. จึงควรต้องมีแนวทางการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อ
ให้บริการแก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และ
การดำเนินงานดา้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของภาคประชาชนผู้เอาประกันภัย 

6) ปัจจัยอื่นๆ 
นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีปัจจัยภายนอกอื่นที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. อาท ิ
➢ ความต้องการของตัวแทน/นายหน้า ซึ่งเป็นอีกกลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น การลงทะเบียน  

ขอใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การสมัครสอบ ฯลฯ ของสำนักงาน คปภ. ซึ่ง
อาจจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ยกระดับการให้บริการแก่ตัวแทน/นายหน้าเหล่านั้น 
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➢ การเชื่อมโยงข้อมูลและระบบกับหน่วยงานภาครัฐอื่นที่ เกี ่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมการ
ขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลรัฐ ฯลฯ 

➢ การเชื ่อมโยงข้อมูลและระบบกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่นที่เกี ่ยวข้อง เช่น สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ 

➢ สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ซึ่งส่งผลให้สำนักงาน คปภ. ต้องคำนึงถึง
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปในอนาคต ให้มีความยืดหยุ่นและสามารถ
รองรับต่อเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 
ประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญสำหรับสำนักงาน คปภ. 
จากผลการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) จัดทำแนวทางและกลยุทธ์เพื ่อการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของสำนักงาน คปภ. โดยอาศัยกรอบ TOWS Matrix สามารถสรุปออกเป็น 7 ประเด็น ที่สำนักงาน 
คปภ. ต้องดำเนินการเพื่อต่อยอดจุดแข็ง หรือต้องปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาขององค์กร ดังน้ี 

๑). ประเด็นที่ต้องดำเนินการเพื่อต่อยอดจุดแข็งของสำนักงาน ได้แก ่
• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจของ

สำนักงาน 
• พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายให้มี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคธุรกิจและคุ้มครองภาคประชาชน 
• ปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาการให้บริการสู่รูปแบบดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและอำนวยความ

สะดวกผู้รับบริการ และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ ์

๒). ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของสำนักงาน 
• ปรับและออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลใหม่ เพื่อให้เกิดการรวมศูนย์ 

และลดความแยกส่วน (Silo) 
• พัฒนาทักษะและความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรสำนักงาน 
• ปรับสมดุลงานด้านดิจิทัล โดยเพิ่มบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น และนำ

เทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน 
• สร้างความปลอดภัยในข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงยกระดับด้านการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของสำนักงาน 
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๑.๙ ค่านิยมองค์กร   
 

ภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

วิสัยทัศน์: สำนักงาน คปภ. จะทำให้สาธารณชนมีความสามารถและเชื่อมั่นในการใช้ระบบประกันภัย 
เพื่อบริหารความเสี่ยง ให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน 

 
ภารกิจ: 
1) กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง (To Regulate) 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย มีบทบาทสร้างเสริมความเข้มแข็ง มั่นคงให้กับระบบ

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ (To Enhance) 
3) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัย  

(To Protect) 
 

ค่านิยมองค์กร: “อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา” 
 
โครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างองค์กร:  

• คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ถูกจัดตั ้งข ึ ้นตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการย่อยจำนวน 9 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย 3) คณะอนุกรรมการ
สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 4) คณะอนุกรรมการกล ั ่นกรองงบประมาณ 5) 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน 6) คณะอนุกรรมการกฎหมาย 7) 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคดี 8) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 9) คณะอนุกรรมการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

• หน่วยงานภายใต้โครงสร้างหลักของสำนักงาน คปภ. 
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• สำนักงาน คปภ. ภาค ประกอบด้วยสำนักงาน ภาค 1 ถึง 9 ซึ ่งตั ้งอยู ่ในจังหวัดต่างๆ 
กระจายในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ 1) สำนักงาน คปภ. ภาค 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
2) สำนักงาน คปภ. ภาค 2 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 3) สำนักงาน คปภ. ภาค 3 ณ จังหวัด
ขอนแก่น 4) สำนักงาน คปภ. ภาค 4 ณ จังหวัดนครราชสีมา 5) สำนักงาน คปภ. ภาค 5 ณ 
จังหวัดอุบลราชธานี 6) สำนักงาน คปภ. ภาค 6 ณ จังหวัดชลบุรี 7) สำนักงาน คปภ. ภาค 
7 ณ จังหวัดนครปฐม 8) สำนักงาน คปภ. ภาค 8 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 9) สำนักงาน 
คปภ. ภาค 9 ณ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังมีสำนักงานสาขา ครอบคลุม
รวมกันทั้งสิ้น 69 จังหวัด  

• โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กรของสำนักงาน คปภ. แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
o ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์  
o ด้านตรวจสอบ  
o ด้านกำกับ  

และยังแบ่งออกเป็นสายงานและฝ่ายอีก 4 ฝ่าย/สายงาน ได้แก่  
o สายงานกลยุทธ์องค์กร  
o สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค  
o ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
o ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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สรุปความสอดคล้องของแผนระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของ คปภ. 
 

แผนในระดบัต่างๆ ประเดน็ที่สอดคล้องกับ สำนกังาน คปภ. 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561–2580) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์   
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม   
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

• ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม  
• ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก  
• ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
• ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 
2564-2565 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) ลดความเสี ่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ ่งเน้นการกระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น 
2. ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว (Future Growth) มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศ
ไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่
ปรับเปลี่ยนไป 
3. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) 
ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤต 
4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors) เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขีดความสามารถใน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้
ประสบผลสำเร็จ 

แผนการปฏิรูปประเทศ • แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
• แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
• แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  
• แผนการปฏิร ูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
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แผนในระดบัต่างๆ ประเดน็ที่สอดคล้องกับ สำนกังาน คปภ. 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560–2564) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน  
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

• หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  

• หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับ
ที่ ๔  (พ.ศ. 2564–2568) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่  

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้
ประชาชนและภาคเอกชน  

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินธุรกิจประกันภัย 
o กลยุทธ์ที ่ 4.2 สร้างเสริมศักยภาพ และความรู ้ความเชี ่ยวชาญของ

บุคลากรประกันภัย  
o มาตรการที่ 4.2.1 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันภัย

และหน่วยงานกำกับดูแลให้มีทักษะและความชำนาญในเรื ่องที่
สำคัญ 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. 2564–2566) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการกำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยให้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงพร้อมรับมือความเสี ่ยงใหม่ และ
สอดคล้องกติกาสากล 

• ยุทธศาสตร์ที ่ 2 เชื ่อมั ่น สร้างความเชื ่อมั ่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการ
ประกันภัยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและกลไกที่เป็นธรรม 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวล้ำ สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความ
ก้าวล้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ระบบนิเวศที่เหมาะสมและการ
เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น 

• ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี ่ยง 
(Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ บุคลากรมี
ศักยภาพสูง กระบวนการทำงานมีความคล่องตัว และขับเคลื ่อนด้วย
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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แผนในระดบัต่างๆ ประเดน็ที่สอดคล้องกับ สำนกังาน คปภ. 
แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ฉบับที่ ๓ 

1. Digitized Regulator 
2. Digital Insurer 
3. Digital Insurance Consumer 
4. Digital Infrastructure 
 

ค่านิยมองค์กร อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา 
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ตอนที่ ๒ ศึกษาต้นแบบสถาบันของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจคล้ายกับฝ่ายสถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูงในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ ให้แก่บุคลากร รวมถึง
เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการต่างๆ 
 
๒.๑ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
 

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ตามมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์และภารกิจหลัก เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ จริยธรรม และเพิ่มทักษะ
ด้านการประกันภัยระดับสูง ให้แก่บุคลากรประกันภัยทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการประกันภัย เพื่อให้บุคลากรประกันภัยและประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าข้อมูลด้านการประกันภัย อีกทั้งเป็น
หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และองค์กร
ระหว่างประเทศ  
 
 หลักสูตรอบรมทั้งหมด 
 1. หลักสูตรวทิยาการประกนัภัยระดับสูง (วปส.) 
 เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจประกันภัย และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยงภัย การเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และเสริมสร้าง
ความสามารถ ด้านการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาวการณ์  
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก 
 2. หลักสูตรทีป่รึกษาด้านการประกันภัย (CIA) 
 เพื่อพัฒนาความรู้ระดับสูง ด้านการประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่างๆ กฎหมาย การ
ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และองค์ความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพให้กับวิชาชีพ
ตัวแทน ประกันภัยและนายหน้าประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 3. หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย  
 เพื่อให้ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ การปฏิบัติต่อผู้ถือสัญญากรมธรรม์ การวางแผนด้านการประกันภัย และจรรยาบรรณต่างๆ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการแข่งขันด้านการประกันภัยของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) อย่างเสรีและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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๒.2 ตัวอย่างสถาบันอื่นๆ ที่มีภารกิจโดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ในประเทศ 
 
๒.2.1 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

 
 วิสัยทัศน์ เพื่อการบริหารและการดำเนินภารกิจด้านการทูตการ
ต่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์จะเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางต่อ
สาธารณชน ภายในปี 2563  
 
 ค่านิยมองค์กร ทุกระดับ – รอบรู้ – บูรณาการ – สู่ความเป็น
สากล จะเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางต่อสาธารณชน ภายในปี 2563 

 
 พันธกจิ 
  ฝึกอบรม เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลไทยในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง      
การทูต การต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการบริหารจัดการที่จำเป็นให้แก่
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และคู่สมรส ตลอดจนข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ออก
ประจำการในต่างประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทดสอบ เป็นศูนย์กลางการทดสอบภาษาอังกฤษของภาคราชการไทย รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อนำผลการสอบไปใช้สมัครรับทุนรัฐบาลไทย/ทุนจากต่างประเทศในการศึกษาต่อ  
ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย ในต่างประเทศและในโครงการ/หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เพื่อใช้
คัดเลือกผู้ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอมีปัจจัยเงินเดือนแรก
บรรจุเพิ่มพิเศษ ฯลฯ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษและดำเนินการจัดสอบภาษาต่างประเทศ
อย่างมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล 
  ทุน/ความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศผ่านกลไกการพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม ดูงาน ฯลฯ 
 วิจัย/เผยแพร่ พัฒนาศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศสู่บทบาทการเป็นคลังสมอง
ทำการศึกษาและวิจัยประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีนัยสำคัญด้านการต่างประเทศต่อไทย เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อกระทรวง ทั้งการเปิดเวทีในการอภิปราย เสวนา นำเสนอ และเผยแพร่งานวิจัยในประเด็นสำคัญ 
หรือที่อยู่ในความสนใจด้านการทูต การต่างประเทศในทุกมิติที่มีผลกระทบกับไทย หรือในระดับภูมิภาคอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  ศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับมิติการต่างประเทศเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในสาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ 
รวมทั้งการจัดหลักสูตรให้กับนักการทูตและบุคลากรภาครัฐจากประเทศต่างๆ 
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โครงสร้างหนว่ยงาน 
 

 
 
 ภารกิจของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรทางการทูตการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจหลักในการ  
หล่อหลอมนักการทูตไทยให้มีความ “ครบเครื่อง” มีความรอบรู้และมีความสามารถ มีความเป็นนักการทูต  
“มืออาชีพ” มีคุณสมบัติและมีศักยภาพทัดเทียมนักการทูตระดับสากล สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ดำเนินการ
พัฒนานักการทูตทุกระดับอย่างต่อเนื่องสอดรับกับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
แผน 5S/5มี โดยเฉพาะประเด็น Synergy (มีพลัง) ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากร
ด้านการทูตการต่างประเทศ นับตั้งแต่แรกบรรจุเข้ารับราชการถึงระดับเอกอัครราชทูต โดยจะมุ่งเน้นการต่อ
ยอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านการทูตการต่างประเทศที่ทันสมัยและเท่าทันต่อพลวัตแห่งความเปลี่ยนแปลงของ
โลกในทุกมิติ การพัฒนาทักษะเฉพาะสำหรับการปฏิบัติงานของนักการทูต ภาษาต่างประเทศ รวมถึง การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติในการเป็นข้าราชการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยรวม เป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของชาติ และสร้างความ
เชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทย ในขณะเดียวกัน สถาบันการต่างประเทศฯ ยังมีภารกิจหลักในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศทุกสายงาน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถสนับสนุน การดำเนินภารกิจในองค์รวมของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่กันด้วย 
 สำหรับการดำเนินการในระดับประเทศ สถาบันการต่างประเทศฯ มีการบูรณาการความ
ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐด้วยการให้บริการทาง
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วิชาการในรูปแบบหลากหลาย เช่น การอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายนอกที่จะเป็นผู้แทนไป
ปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ การเผยแพร่ความรู้ด้านนโยบายการต่างประเทศ งานพิธีการทูต 
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและทางการกงสุล มารยาทสากล รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกฎหมาย 
และทักษะภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ การเจรจา การนำเสนอต่อหน้าสาธารณชนด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ ยังเป็นหน่วยงานกลางของภาคราชการไทยในการ
ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระภายใต้
กำกับของรัฐที่ประสงค์จะใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสมัครรับทุนศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจยัในต่างประเทศและในหลักสูตรนานาชาติและโครงการพิเศษต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ หน่วยงาน
สามารถใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารและการวางแผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรได้ เช่น การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารขององค์กร การคัดเลือกผู้แทนไปประจำสำนักงานใน
ต่างประเทศ และการพิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ   
        กอปรกับในปัจจุบันเรื่องการต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนงานด้านการต่างประเทศของไทย สถาบันการต่างประเทศฯ จึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศสู่สาธารณชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา โดยให้บริการทางวิชาการ
ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดบรรยายพิเศษ การสัมมนา โครงการรับนักศึกษา
ฝึกอบรมและฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศ การจัดทำสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการทูตการต่างประเทศในวงกว้าง ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สถาบันการต่างประเทศฯ ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเมื่อปี 2562 ได้รื้อฟื้นศูนย์ศึกษาการต่างประเทศขึ้นอีกวาระหนึ่ง มีภารกิจในการ
ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาระดับโลกและภูมิภาค (global and regional issues) รวมถึงนโยบาย
การต่างประเทศ ดำเนินงานในลักษณะ Track 1.5 / Track 2 ของกระทรวงการต่างประเทศ 
 ในระดับสากล สถาบันการต่างประเทศฯ เป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งของกระทรวงการ
ต่างประเทศในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยกับมิตรประเทศทั่วโลกและกับกลุ่มประเทศ
ต่างๆ  โดยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันฝึกอบรมนักการ
ทูตและหน่วยงานพัฒนาบุคลากรของมิตรประเทศ เช่น การจัดทำบันทึกความเข้าใจ การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ให้แก่นักการทูตของนานาประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งนักการทูตไทยไปเข้าร่วมฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่จัดโดยประเทศต่างๆ ตลอดจนการประสานความร่วมมือและส่งเสริมความเชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานและสถาบันฝึกอบรมนักการทูต ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านหลักสูตรฝึกอบรม และการเข้าร่วม
การประชุมในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทูตการต่างประเทศ  
           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 60 ปีนับจากการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบันการต่างประเทศฯ มี
ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินภารกิจให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาคมโลก ซึ่งสถาบันการต่างประเทศฯ จะธำรงไว้
และสืบสานภารกิจเหล่านี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป 
  
 สถาบันการต่างประเทศฯ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
           1. ส่วนยุทธศาสตร์และบริหารกลาง 
           2. ส่วนพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู ้
           3. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ 
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           4. ส่วนมาตรฐานและประเมินผล 
          5. ส่วนงานทุนและความร่วมมือ 
          6. ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ / เผยแพร่ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศ 
  
 หน่วยงานของสถาบันการตา่งประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
           1. ส่วนยุทธศาสตร์และบริหารกลาง 

• ดำเนินภารกิจด้านงานยุทธศาสตร์และอำนวยการของสถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการ ประกอบด้วยงานด้านต่างๆ ดังนี ้ งานบริหารบุคลากร บริหาร
งบประมาณ งานธุรการและสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมและดูแลอุปกรณ์ 
พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ รวมถึงการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ตัวชี้วัดองค์กร ตัวชี้วัดรายบุคคล กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
องค์กร การสื ่อสารภายในองค์กร ระบบฐานข้อมูลงานพัฒนาบุคลากร และการ
ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การเผยแพร่องค์ความรู้ (KM) และการ
ขอรับการจัดสรรทุน ก.พ. สำหรับข้าราชการสายงานวิชาการที่ปฏิบัติงานประจำ
กระทรวงการต่างประเทศ (Home-based staff)   

            2. ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ 
• มีภารกิจหลัก คือ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ      

ในทุกระดับและทุกสายงานด้วยการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ เสริมสร้าง
ทักษะเฉพาะที่จำเป็น รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยเนื้อหาของหลักสูตร
และวิชาถูกออกแบบขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้เข้าอบรมทำให้มีความแตกต่าง
กันในด้านเนื้อหา/รูปแบบ และวิธีการ ประกอบด้วยส่วนองค์ความรู้ (Knowledge) 
การพัฒนาทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) เพื่อให้เหมาะกับความต้องการ ใน
การปฏิบัติงาน สำหรับการจัดอบรมนักการทูต สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดให้มี
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตามวาระการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับแรกเข้าไปจนถึงระดับ
เอกอัครราชทูต รวม 9 หลักสูตร เพื่อให้มีความรู้และความสามารถรอบด้านและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานเพื่อการ
ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ ่งผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างดีที่สุด รวมทั้งดำรงไว้ซึ่ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของชาติและการสร้างความเช่ือมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทย    

• นอกจากนี้ ยังจัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายนอกที่จะเป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน
อย่างมีเอกภาพ เสริมสร้างบูรณาการของการปฏิบัติราชการในต่างประเทศภายใต้ทีม
ประเทศไทย เพื ่อร่วมกันสนับสนุน ปกป้อง รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของ
ประเทศและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

• สถาบันการต่างประเทศฯ ดำเนินการจัดอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ในมิติที่รอบ
ด้านให้กับข้าราชการทุกระดับและทุกสายงานตามวาระการปฏิบัติงาน ดังนี ้

                   1. หลักสูตรสำหรับนักการทูต 
o หลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ 
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o หลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่
ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) 

o หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการบริหารสำหรับนักการทูตชำนาญการ (ที่
ปรึกษา) 

o หลักสูตรฝึกอบรมอัครราชทูตที่ปรึกษา และที่ปรึกษาไปประจำการใน
ต่างประเทศ 

o หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการบริหาร
สำหรับผู้อำนวยการและเลขานุการกรม 

o หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) 
o หลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ 

และอัครราชทูต 
o หล ักส ูตรงานบร ิหารในต ่างประเทศสำหร ับผ ู ้ดำรงตำแหน่ง

เอกอัครราชทูต 
o หลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย 

                     2. หลักสูตรสำหรับข้าราชการสายสนับสนุน 
o หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่ 
o หลักสูตรเจ้าหน้าที่คลังของสำนักงานในต่างประเทศ 
o หลักสูตรข้าราชการที่จะไปประจำการต่างประเทศ 
o หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการสาย

สนับสนุน 
                     3. หลักสูตรสำหรับข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานอื่น   

o หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าฯ ของส่วนราชการประจำการ
ในต่างประเทศพร้อมคู่สมรส 

                     4. หลักสูตร / กิจกรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะ / ทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะ  
   รวมทั้งหลักสูตรภาษา 
           3. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ 

• ศูนย์ภาษาต่างประเทศเป็นหน่วยงานให้บริการด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ
ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันด้านภาษาของประเทศ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ
ทางภาษาให้กับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับการปฏิบัติงาน และการสื่อสารระหว่างประเทศ ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ 
ดังนี ้

  1. หลักสูตรสำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 
o หลักส ูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหร ับข ้าราชการสายการท ูตไป

ประจำการในต่างประเทศ (Pre-Overseas Posting Programme: 
Integrated Skills) 
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o หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไป
ประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting Programme) 

o หลักส ูตรเสร ิมท ักษะภาษาอังกฤษเพ ื ่อการปฏิบ ัต ิงานอย ่างมี
ประสิทธิภาพ (Overseas Posting Intensive English Programme) 

o หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออก
ประจำการ (English for Home-Based Staff) 

                      2.หลักสูตรสำหรับข้าราชการ / บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ 
   ภายใต้กำกับของรัฐ  

o หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน ( Intensive Language 
Course: ILC) 

o หล ักส ูตรการเสนอผลงานและการพ ูดเพ ื ่อการประช ุม (Oral 
Communication Course: OCC ) 

o หลักส ูตรภาษาอังกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสารระหว ่างประเทศชั ้นสูง 
(Advanced Oral Communication Course: AOCC) 

                     3. หลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่นๆ สำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 
o ภาษาต่างประเทศก่อนการออกประจำการในต่างประเทศ 
o ภาษาต่างประเทศที ่สอง ป ัจจ ุบ ันม ีท ั ้งหล ักส ูตรที ่สถาบันการ

ต่างประเทศฯ จัดอบรมและที่ให้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ไปเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานของประเทศเจ้าของภาษาที่สถาบันการ
ต่างประเทศฯ มีความร่วมมือ เช่น ภาษาประเทศอาเซียน ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน 

           4. ส่วนมาตรฐานและประเมินผล  
• เป็นหน่วยงานกลางในการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรในองค์กรอิสระของรัฐ เพื่อนำผลการ
ทดสอบไปใช้สมัครรับทุนรัฐบาลไทย ทุนรัฐบาลต่างประเทศ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ของหน่วยงาน เช่น ประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร การ
คัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานของไทยในต่างประเทศและในองค์กรระหว่าง
ประเทศ การพิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
(Language Allowance)  
นอกจากนี้ ยังมีภารกิจงานด้านอ่ืน อาทิ การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐาน
ระดับสากล โดยใช้มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาตามแนวทางของ 
Common European Framework of Reference (CEFR) สหภาพยุโรป ดำเนินการ
จัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ รวมถึง
ภาษาต่างประเทศอื่น สำหรับผู้ที่ขอรับพิจารณาการมีปัจจัยเงินเดือนแรกบรรจุ กรณีมี
ปัจจัยด้านภาษาต่างประเทศ มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน 
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 5. ส่วนงานทุนและความร่วมมือ 
• มีหน้าที่และภารกิจหลักในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับต่างประเทศ โดย

ดำเนินการผ่านกลไก 3 ด้าน ได้แก่ (1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับสถาบันการต่างประเทศ สถาบัน
ฝึกอบรมทางการทูต และสถาบันทางวิชาการของต่างประเทศ (2) หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น และ (3) การเข้าร่วมประชุมในกรอบเวทีระหว่างประเทศ  

• ส่วนงานทุนและความร่วมมือได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศ สถาบัน
ฝึกอบรมทางการทูต และสถาบันทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือน โครงการฝึกอบรม การประชุม
ระหว่างประเทศ และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับข้าราชการและนักการทูต
ต่างประเทศ มีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้ 

                     1. หลักสูตรระยะสัน้สำหรบัข้าราชการกระทรวงการตา่งประเทศ 
o การอบรมระยะสั้นในต่างประเทศที่เสนอโดยสถาบันการต่างประเทศ 

สถาบันฝึกอบรมทางการทูต และสถาบันทางวิชาการของต่างประเทศ 
รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัย 

                     2. การจัดการฝึกอบรมให้กบันักการทูตตา่งประเทศ 
o กลุ่มนักการทูตจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
o กลุ่มนักการทูตเอเชีย-แปซิฟิก และลาตินอเมริกา 
o กลุ่มนักการทูตแอฟริกา 

                     3. ความร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศ / สถาบันฝึกอบรมทางการทูตสถาบัน    
 ทางวิชาการของต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 

o บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการกับสถาบันการต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมทางการ
ทูต และสถาบันทางวิชาการ   

o การเข้าร่วมประชุมในกรอบเวทีต่างประเทศ : Annual Meeting of 
Deans and Directors of Diplomatic Academies and Institute 
of International Relations (IFDT) ร วมถ ึ ง  Annual Meeting of 
Deans and Directors of Diplomatic Training Institutions of 
ASEAN+3 

o การให้ความร่วมมือกับกับสหประชาชาติในการจัดการอบรมนัก
กฎหมายจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

o การจัดการอบรมด้าน Multilateral Diplomacy และด้านอื่นๆ กับ
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมแห่งสหประชาชาติ นครเจนีวา 

o การจัดการอบรมร่วมกับมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป 
o การอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม 
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 6. ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ / เผยแพร่ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศ 
แบ่งเป็น  
     2 ส่วนงาน คือ 

• ส่วนงานวิชาการ / โครงการวิชาการ / สัมมนา / เผยแพร่ มีภารกิจหลักในการ
รวบรวม สังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศที่ได้จาก
บุคลากรทีม่ีบทบาทสำคัญด้านการทูตและการต่างประเทศทั้งของไทยและต่างประเทศ
ให้กับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานต่างๆ และสาธารณชน ตลอดจน
การสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการของกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านการจัดทำสื่อ
สิ ่งพิมพ์ บทความทางวิชาการ การบรรยาย การสัมมนา การปาฐกถาพิเศษ การ
ประชุมระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการทูตและการต่างประเทศ 

• ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งภายใต้สถาบันการต่างประเทศ  
เทวะวงศ์วโรปการ ในช่วงสองทศวรรษแรกของการจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ
ได้ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ เช่น การจัดบรรยายและสัมมนา การระดมสมอง
ระหว่างข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยราชการต่างๆ กับนักวิชาการ 
ภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้แทนภาคประชาสังคม นอกจากนั้น ยังได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิชาการทั้งในประเทศและในต่างประเทศ อาทิ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมา ศูนย์
ศึกษาการต่างประเทศได้ยุติการปฏิบัติงานไประยะหนึ่ง และงานบางส่วนได้ถูก
มอบหมายให้หน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแทน แต่โดยที่
ในปัจจุบัน สถานการณ์โลกและภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เมื่ อปี 
2562 กระทรวงการต่างประเทศ จึงรื้อฟ้ืนศูนย์ศึกษาการต่างประเทศขึ้นอีกวาระหนึ่ง 
เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาระดับโลกและภูมิภาค (global and 
regional issues) และนโยบายด้านการต่างประเทศในมิติต่างๆ เช่น การเมืองระหว่าง
ประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศและระดับภูม ิภาค ตลอดจนทำหน้าที ่ เช ื ่อมต่อกับ “ชุมชนด้านการ
ต่างประเทศ” ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 
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๒.2.2 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

การดำเนินการจัดตั้ง 
สถาบันดำรงราชานุภาพ เป็นส่วนราชการระดับสำนัก  ในสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2535 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2535 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการ ดังนี้ 
• สามารถกำหนดยุทธศาสตร ์การปกครองประเทศตามระบอบประชาธ ิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
• สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารราชการและการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยได้มีการพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์  และ

ทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ 
  

อำนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
• พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ สป.มท. และ 

มท.  
• พัฒนาระบบงานของ สป.มท. และ มท.  
• พัฒนาและบริหารจัดการความรู้ของ สป.มท. และ สป.  
• ช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาองค์กรของ สป.มท. และ มท.  
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือได้รับ

มอบหมาย 

 
โครงสร้างองคก์ร 
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ภารกิจ 
          วิทยาลัยมหาดไทย 

• การบริหารจัดการฝึกอบรมของวิทยาลัยมหาดไทย ตลอดจนโครงการฝึกอบรมพิเศษ
ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ  

• การบริหารงานร่วมกับส่วนอำนวยการในเรื่องการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์  
การควบคุมดูและรักษาและบูรณะทรัพย์ส ิน อาคาร  สถานที ่ ห้องสมุด และ
โสตทัศนูปกรณ์ของวิทยาลัยมหาดไทย และงานบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม 

• การจัดทำหรือนำฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงมหาดไทย     

         กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื ่อพัฒนาการบริหาร และการปฏิบัติงานของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย  
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื ่อการพัฒนาระบบการบริหารราชการ ระบบงานของ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย  
• สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 กลุ่มงานอำนวยการ  
• งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร งานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ ครุภัณฑ์  

งานดูแลสถานที่ และยานพาหนะ  
• งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปีของสถาบันดำรงราชา  

นุภาพ 
• งานบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การควบคุม ดูแล รักษา  และบูรณะ

ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ ห้องสมุดและโสตทัศนูปกรณ์ของวิทยาลัยมหาดไทย 
• งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป ี

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ 
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อค้นหาองค์ความรู้ของบุคลากรในกระทรวงมหาดไทย 
• รวบรวม พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร ่ 
• จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากรของ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผน การ
จัดการความรู ้

• บริหารจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู ้ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  พัฒนาบริการและบริหาร
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย และจัดบรรยายพิเศษ/สัมมนา/เสวนาในเรื ่องที่มี
ผู้สนใจ  

• พัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ และเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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• ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

• จัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย  และ
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

• พัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมของวิทยาลัยมหาดไทย 
• ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมของวิทยาลัยมหาดไทย 
• ให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย  
• สนับสนุนและประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

 
หลักสูตรการฝกึอบรม 
สถาบันดำรงราชานุภาพ มีหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งจัดฝึกอบรมโดยวิทยาลัยมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับและผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ 
คุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถนำความรู้  
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน โดยมีหลักสูตรที่สำคัญ ได้แก่ 

 
• หลักสูตรนักปกครองระดับสงู (นปส.) 
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลางฯ (บ.มท.) 
• หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ด ี
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๒.2.3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย
ระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ตั้งขึ ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดวาง
ระเบียบราชการกรมเสนาธิการกลาโหม พ.ศ.2498 ลงวันที ่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498 เพื่อ “ประศาสน์วิทยาการด้านการป้องกัน
ราชอาณาจักรให้แก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายพล
เรือน เพื่อให้เกิดความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันใน
อันที่จะต้องป้องกัน ต่อสู้ การจัด สรรพกำลัง การปกครอง และการ
รักษา ความสงบของประเทศ” 

  วิสัยทัศน์ 
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็น DIGITAL และ SMART NEC เพื่อสร้างผู้บริหารระดับสูง  
สู่ความเป็นเลิศด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาต ิ

• สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
   มุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นหน่วยต้นแบบการเรียนรู้ทางการศึกษาด้านความมั่นคงวิถีใหม่ 
พร้อมทั้งขับเคลื่อนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับก าลังพลตลอดจนผู้เข้ารับการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
เพื่อให้สามารถเป็นนักคิด นักยุทธศาสตร์ที่มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
และกองทัพ สามารถเอาชนะทุกความท้าทายจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได้อย่างชาญฉลาด 
โดยมีเป้าหมายเป็น DIGITAL NDSI ภายใน พ.ศ.2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART NDSI ในปี พ.ศ.2580 
  พันธกิจ   
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการ
ชั้นสูงที่เกี่ยวข้องในการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผู้บริหาร จากภาคเอกชน และภาคการเมือง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์
ชาติ ตลอดจนตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
  กลุ่มงาน (ประเด็นยุทธศาสตร์)  
   กลุ่มงาน 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
   กลุ่มงาน 2 การจัดการศึกษาด้านความมั่นคงที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล  
   กลุ่มงาน 3 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง  
   กลุ่มงาน 4 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ  
   กลุ่มงาน 5 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
  เป้าประสงค์   
   1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการปกป้องและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ  
   2. วปอ.สปท. มีความพร้อมในการประศาสน์วิทยาการด้านความมั่นคงในหลักสูตรของ 
วปอ.สปท. และการทำวิจัยโครงการและหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และกระบวนการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
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   3. วปอ.สปท. ได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านการบริการสาธารณะทางวิชาการ นักศึกษา
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  
   4. วปอ.สปท. ได้รับการยอมรับด้านวิชาการความมั่นคงจากต่างประเทศ  
   5. ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ก าลังพลมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มี
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการหน่วยและการจัดการศึกษา 
 
 ตัวชี้วัดสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มิต ิ ตัวชี้วัด 

มิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถตามแนว
ทางการประเมินสถานะความพร้อมของส่วนราชการ ใน บก.ทท. 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ระดับความสำเร็จของการปรับกระบวนการเพื่อพัฒนาขับเคลื่อน
องค์การสู่องค์การดิจิทัลของส่วนราชการใน บก.ทท. (ยกเว้น กรม.สธร.บก.ทท.) 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 : จำนวนผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ของ สปท. ที่มีการเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ ์
ตัวชี้วัดที่ 1.6 : ร้อยละของการให้การสนับสนุนความช่วยเหลืองานด้านวิชาการ การ
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอทั้งในและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเป้าหมายโครงการ / 
รายการงบประมาณที่ส่วนราชการ บก.ทท. รับผิดชอบตามแผนงบประมาณ ผลผลิต 
กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม 
ระหว่างปีงบประมาณ 

มิติที่ 2 มิติด้าน
คุณภาพการ
ให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วย (ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับความโปร่งใสและ
วัฒนธรรมคุณธรรมของส่วนราชการ บก.ทท.) 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร (ผู้รับบริการที่ประเมิน
ความพึงพอใจ ต้องเป็นกลุ่มผู้รับบริการที่หน่วยกำหนดไว้ในหมวด 3 การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ระดับส่วนราชการ บก.ทท.) 
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน  

มิติที่ 3 มิติด้าน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 11.1 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

มิติที่ 4 มิติด้านการ
พัฒนาองค์การ  

ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นระบบราชการ 4.0 
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๒.2.4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 

 
 
 

 วัตถุประสงค์และพันธกิจของสถาบัน  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy) เป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้บริหาร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน มีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต ประกอบไปด้วยภาวะผู้นำที่สามารถทำให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านธุรกิจ และด้านบทบาทและความสัมพันธ์ในสังคม โดยกิจกรรมเพื่อการนี้ ได้แก่ 
การจัดการศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) 
  นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ เกี่ยวกับวิทยาการตลาดทุนและการ
บริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาตลาดทุนและสังคมส่วนรวม เช่น การเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเฉพาะต่างๆ 
เกี่ยวกับวิทยาการตลาดทุน การบริหารจัดการ การประชุมวิชาการ การสัมมนา การบริการทางวิชาการแก่
สาธารณชนทั่วไป และการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน ดำเนินการบริหารงานโดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) ซึ่งมีประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรกึษา 
คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่กำหนดแนวทาง และกำกับดูแลการด าเนินงานของสถาบันฯ รวมทั้งติดตามการ
ด าเนินงานบริหารจัดการโดยทั่วไปของสถาบันฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการ
ทำงานร่วมกับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) เพื่อเชื่อมโยงกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจน ผลักดันการพัฒนาตลาดทุน และ
สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน เพื่อสร้างผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถทางธุรกิจตลาดทุน โดยมีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต และประกอบด้วยภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม 
สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านภารกิจขององค์กร และบทบาทในสังคม 
 
  นักศึกษาของหลักสูตร 
  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

• ผู ้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องค์กร และหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน และตลาดทุน 

• ผู้บริหารระดับสูงด้านกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ด้านสถาบันการศึกษา ด้านสื่อมวลชน 
และสมาชิกรัฐสภาที่มีหน้าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน และตลาดทุน 

• บุคคลที่สถาบันเห็นควรเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา 
• เป็นผู ้มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกับ

นักศึกษาอ่ืนๆ 
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• เป็นผู้ที่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการได้อย่างครบถ้วน 
• สัดส่วนของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงาน

ภาคเอกชนประมาณ 70% และหน่วยงานภาครัฐประมาณ 30% 
• อายุ 40 ปีขึ้นไป 
• ผู้เข้าอบรมต้องไม่มีการอบรมทับซ้อนกับหลักสูตรอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน 

 
 โครงสร้างหลักสูตร  
  Module 1 :  Economy and 
Capital Market Landscape 
  เป็น Module เริ่มต้นที่ทำหน้าที่
ปูพื ้นฐานความรู ้เกี ่ยวกับเศรษฐกิจ ตลาด
การเงิน และตลาดทุน การบริหารเศรษฐกิจ
มหภาคเพ ื ่อให ้ เก ิดเสถ ียรภาพ ในระบบ
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนกับ
ระบบเศรษฐกิจ บทบาทและความสำคัญของ
ตลาดทุนในการรวบรวมและจัดสรรทรัพยากร
ทุน เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน ทั้งใน
ระดับจุลภาค เช่น บุคคล ธุรกิจ และระดับมห
ภาค เช่น การเติบโตของรายได้ประชาชาติ 
การเติบโตของการลงทุนในหลักทรัพยของ
ตลาดทุน ซึ่งช่วยสะสมความมั่งคั่งของบุคคล 
ทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน และทำให้
ชีวิตเกิดความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 
 
  Module 2: Capital Market Ecosystem and Mechanism 
  เป็น Module ที่อธิบายระบบนิเวศของตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เห็น
บทบาท หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งด้านผู้มีเงินทุนเหลือ ผู้ต้องการเงินทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบัน
ตัวกลาง หน่วยงานกำกับดูแล ภาครัฐ ประชาชนในการขับเคลื่อนให้ตลาดทุนทำหน้าที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภาพรวมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย และ
บทบาทของตลาดทุนในภูมิภาค การใช้ตลาดทุนเพื่อให้ธุรกิจเติบโต และมีประสิทธิภาพ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ และนักลงทุนในตลาดทุนไทยและตลาดทุนโลก บทบาทของนักลงทุนสถาบันในตลาดทุน รวมทั้ ง
การกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมายจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน 
 
  Module 3: Technology and Innovation 
  เป ็น Module ที ่ทำให ้ตระหนักถ ึงโลกย ุคป ัจจ ุบ ันท ี ่ม ีพลว ัต  และการเปล ี ่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสูงการจะเอาชนะคู่แข่งทางการค้า และการท้าทายของสภาพการแข่งขันที่มีแรงกดดัน
จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือ และนวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัย 
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เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือกับ Technology 
Disruption พร้อมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆ มีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ และส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศ 
 
  Module 4: Current Issues for Capital Market Development 
  เป็น Module ที่ดึงประเด็นความสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจหรือความ
เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ซึ่งการได้รับความรู้ในประเด็นดังกล่าวสามารถน าไปสู่การอภิปราย และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยให้สามารถเติบโต และเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมใน
อนาคต หัวข้อของประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุนอาจเลือกมาจากประเด็นด้านการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยมหภาค หรือปัจจัยจุลภาคที่มากระทบทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดทุน หรือ
ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดทุนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
  Module 5: Sustainability 
  ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานด้านการพัฒนาเพื่อให้ เกิดความยั่งยืนในองค์กร รวมทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ประเทศชาติ และต่อโลก ผ่านแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม และการด าเนินงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล (ESG) บทบาทและหน้าที่ของตลาดทุนในการสร้าง และยกระดับการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนแก่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ การเข้าเป็น Sustainable Stock Exchange ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนภายใต้หลักการ ESG นอกจากนี้
ยังได้เพิ่มประเด็นการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้น และใช้ตลาดทุน
ให้เป็นในการสะสมสินทรัพย์ลงทุน เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และเกิดความมั่นคงทางการเงิน
ในระยะยาวกับชีวิต ทำให้เห็นว่าตลาดทุนช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน และสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน
แก่เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 
  Module 6: Leadership 
  เป็น Module ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาวะความเป็นผู้น า ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
พัฒนา การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมของโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วย
การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การทะลักของข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เป็นต้น การสร้างแรงบันดาลใจจากตัวอย่างผู้นำต่างๆ ที่เป็น Role Models และน าไปสู่การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และการอภิปรายเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการสร้าง Capital 
Market Leaders ให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งในระดับประเทศ และภูมิภาค 
 
  วิทยากรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
  วิทยากรผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และน ากิจกรรมการศึกษาประกอบด้วยผู้น าระดับชาติทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ผู้ทรงภูมิปัญญาซึ่งเป็นที่ยอมรับ ผู้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ
และสาขาวชิา 
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  ระยะเวลาของการศึกษา 
  ระยะเวลาของการศึกษาหลัก (Main Module) รวม 69 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และ
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งนัยทาง
เศรษฐกิจ ธุรกิจและการบริหารจัดการ เพื่อให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และครบถ้วน อันจะเป็นปัจจัย
สำคัญที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของความรู้ และวิสัยทัศน์ ตลอดจนภาวะผู้น าของนักศึกษาให้ทวียิ ่งขึ้น 
กิจกรรมการศึกษาจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ในบางสัปดาห์  
  หลักสูตร วตท. จัดการศึกษาปีละ 2 รุ่น ช่วงต้นปีทำการศึกษาระหว่าง (เดือนกุมภาพันธ์ - 
มิถุนายน) และช่วงปลายปีระหว่าง (เดือนสิงหาคม - ธันวาคม)  
 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  ผู้ได้รับเชิญหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุนทุกท่านได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร วตท. เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้เข้ารับการศึกษาโดยการสนับสนุนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
  การสำเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาที่สถาบันวิทยาการตลาดทุนมีมติอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา และมีสิทธิ์ได้รับสัมฤทธิ
บัตร และเข็มวิทยฐานะจากสถาบันฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาหลัก (Main Module)  คิดเป็นสัดส่วน
เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่สถาบันฯ กำหนดไว้ (ไม่รวมกิจกรรมการศึกษาที่จัดเพิ่มเติม
เป็นการพิเศษ) 
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๒.2.5 สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก (Oil & Retail Business Academy) 
 

วิสัยทัศน์  
ศูนย์กลางทางความรู้ของธุรกิจน้ำมันที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนทางธุรกิจ 
 
 

  พันธกิจ 
1. เสริมสร้างพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือประกอบการสอนให้มีประสิทธิภาพ หลากหลายทันสมัย 
2. ตอบโจทย์ทุกความต้องการและเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจน้ำมันทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต 
3. จัดเตรียมสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบวงจร  สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้

บริการ 
 
  ขอบเขตการดำเนินงาน 
 เป็นการเน้นพัฒนาพนักงานภายในธุรกิจน้ำมันด้วยการเสริมสร้างหลักสูตรที่เป็นความรู้
พื้นฐาน (Building Fundamental) จากนั้นจึงนำไปสู่การฝึกอบรมและพัฒนาตามสายงานที่ปฏิบัติ (Focused 
Capability Area) ด้วยกลยุทธ์สำคัญ 2 ประการ คือ 

• Push Strategy คือ สิ่งที่ผู้บริหารต้องการให้พนักงานภายในสายงานได้เรียนรู้  รวมถึง
แนวโน้มการตลาดและพฤติกรรมของคู่แข่ง เพื่อชิงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ 

• Pull Strategy คือ สิ ่งที ่พนักงานต้องเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาตนเองและแก้ปัญหาในการ
ทำงานนำไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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 เครือข่ายทางธุรกิจ 
 เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจน้ำมัน ได้แก่ ผู้แทนจำหน่ายสถานี
บริการน้ำมัน ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการก๊าซ สถานีบรรจุก๊าซ LPG ร้านค้าก๊าซหุงต้ม ผู้แทนจำหน่าย
น้ำมันหล่อลื่น รวมถึงบริษัทลูกของ ปตท.  
 เมื่อกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มข้างต้นได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการ
ดำเนินงานและประกอบธุรกิจแล้ว จะนำไปสู่การพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ของธุรกิจน้ำมันต่อไป 
 
 ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

• BEL-119-6301 - การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รุ่นที่ 1 
• BEL-119-6302 - การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รุ่นที่ 2 
• BLE-102-6301 - ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน รุ่นที่ 1 
• BLE-112-6301 - ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน รุ่น 1 
• BLE-112-6302 - ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน รุ่นที่ 2 
• BLE-113-6301 - การดับเพลิงเบื้องต้น รุ่น 2563/1 
• BLE-113-6302 - การดับเพลิงเบื้องต้น รุ่น 2563/2 
• BLE-113-6303 - การดับเพลิงเบื้องต้น รุ่น 2563/3 
• BLE-114-6301 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 
• BLE-115-6301 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 
• BLE-119-6302 - การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รุ่นที่ 2 
• BMC-101-6301 - ผู้บรหิารสถานีบริการน้ำมันที่เริ่มก่อสร้าง 
• BMC-101-6302 - ผู้บรหิารสถานีบริการน้ำมันที่เริ่มก่อสร้าง รุ่นที่ 2 
• BMC-102-6301 - ผู้บรหิารสถานีบริการน้ำมันใหม่ 
• BMC-102-6302 - ผู้บรหิารสถานีบริการน้ำมันใหม่ รุน่ที่ 2 
• BMC-105-6301 - ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน (Store Manager) 
• BMC-106-02 - ผู้จัดการหน้าลานสถานีบริการน้ำมัน (กัปตัน) รุ่นที่ 2563/2 
• BMC-106-6301 - ผู้จัดการหน้าลานสถานีบริการน้ำมัน (กัปตัน) รุ่นที่ 2563/1 
• BMC-107-6301 - แม่บ้านหัวใจสะอาด 
• BQS-107-6301 - หลักสูตร "ทบทวนการตอบโต้อัคคีภัยขั้นรุนแรง" (สำหรับ

เจ้าหน้าที่ รปภ.) 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
 ห้องจำลองการเรียนรู้ / Simulation Room  
 

 
   
 

ห้องฝึกอบรม / Training Room 
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ห้องนิทรรศการ / Exhibition Room 
 

  
 

ศูนย์ฝึกอบรมกลางแจ้ง / Outdoor Training Center  
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๒.2.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน่วยงานในการดำเนินงานภารกิจ 3 ด้านได้แก่ 

• งานวิจัย 
• งานสัมมนา  
• สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึง๊ภากรณ์  

 
ด้านที่ 1 ด้านงานวิจัย 
ในด้านงานวิจัย เน้นการเผยแพร่บทความวิจัยเชิงลึกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายการเงิน

และนโยบายสาธารณะให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะ
โครงสร้าง กลไกการทำงาน และความท้าทายของเศรษฐกิจและระบบการเงินไทยให้กับสาธารณชน และ
นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจสำหรับแวดวงวิชาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาวิจัยของ ธปท. 
เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ธปท. ทำงานร่วมกัน รวมทั้งมีการหารือร่วมกับนักวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ตรงจุดยิ่งขึ้น 
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ด้านที่ 2 ด้านงานสัมมนา  
ในด้านงานสัมมนา ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการจัดการสัมมนารายภมูิภาค อาท ิ
• ภาคเหนือ จัดสัมมนาในหัวขอ้ "โลกเปลี่ยน หมู่เฮาปรับ รุกรับให้ทัน" 

 
 

 
 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาในหัวขอ้ "โลกเปลี่ยน อีสานแลนหัน เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง" 
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• ภาคใต้ จัดสัมมนาในหัวข้อ "พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดจิิทัล" 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่ 3 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ ์ 
 การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ดีจำเป็นต้องวางอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์วิจัยอย่างรอบด้าน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศ สำหรับประเทศไทย อุปสรรคสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและเช่ือมต่อกับนโยบาย คือการขาด “พ้ืนที่ส่วนกลาง” ทางวิชาการ ผลงานวิจัยจึงกระจัดกระจายใน
องค์กรต่างๆ และไม่ได้ถูกเผยแพร่ในวงกว้าง ในขณะที่ผู้ดำเนินนโยบายก็ไม่สามารถเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ได้
อย่างสะดวกและทันท่วงที ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการกำหนด
นโยบายที ่ต ั ้งอยู ่บนพื ้นฐานทางวิชาการ จึงนำมาสู ่การก่อตั ้งสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ ๊งภากรณ์ 
(สถาบันวิจัยป๋วยฯ) เพื่อเป็นองค์กรที่มุ ่งสร้างงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการ
เผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงนักวิจัยกับทรัพยากรต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีการ
บริหารงานกึ่งอิสระภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงใน ธปท. และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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นอกจากนี้ สถาบันวิจัยป๋วยฯ มีการสร้างเครือข่ายของบุคลากรของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
บุคลากรในแวดวงวิชาการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเรียกว่า PIER Research Network (PRN) ซึ่งเป็น
เครือข่ายนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งการประยุกต์งานวิจัยสู่นโยบาย
สาธารณะ PRN มุ่งที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง และระหว่างนักวิจัยกับ
ผู้กำหนดนโยบาย ผ่านช่องทางและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่น การเผยแพร่บทความวิจัย การประชุม 
สัมมนา และความร่วมมือต่างๆ  

 
     สถาบ ันฯ ม ี โครงการ Visiting 
Fellows เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง
กระตุ้นปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย
ระหว ่างน ักว ิจ ัยเศรษฐศาสตร ์ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
นักวิจัยอาคันตุกะใช้เวลาปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่ที ่สถาบันวิจัยป๋วยฯ เพื่อ
ผลิตผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งนี้ 
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จอาจนำเสนอใน
งานสัมมนาและเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของสถาบันวิจ ัยป๋วยฯ โดย
คุณสมบัติผู ้เข้าร่วมเป็นนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย องค์กร
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีผลงานวิจยั
ในสาขาเศรษฐศาสตร์อันเป็นประโยชน์
ต่อพันธกิจของสถาบันวิจัยป๋วยฯ โดย
ระยะเวลาการปฏิบัติงานจะไม่เกิน  
1 ปี และสถาบันวิจัยป๋วยฯ จะให้
ค่าตอบแทนในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สนใจ
สามารถสมัครเข ้ามาเป ็นน ักว ิจัย
อาค ั นต ุ กะโดยส ่ งรายละเอ ี ยด
โครงการว ิจ ัย (research proposal) 
พร้อมทั้งจัดทำประวัติส่วนตัวและส่ง
มายังสถาบันวิจัยป๋วยฯ 
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โครงการสนับสนุนการทำวิจัย (PIER Visiting Research Scholars) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาหรืออยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ ที่มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจนสามารถมาทำงานที่
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน และสามารถขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมช่องทางการสรรหาเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอกที่ใกล้สำเร็จการศึกษา หรืออยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ และสนใจทำงานวิจัยเชิงลึก ทั้งนี้ ผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจนพร้อมกับแนวทางในการดำเนินการและผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้ 
(Research Proposal) เป็นประโยชน์สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิจัยป๋วยฯ พร้อมทั้งจัดทำประวัติ
ส่วนตัวและส่งมายังสถาบันวิจัยป๋วยฯ 

 
ในแต่ละปี สถาบันวิจัยป๋วยฯ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางด้าน

เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยจะเน้นโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย และเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินนโยบายสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์  

• เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มี
ผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและนัยเชิงนโยบาย 

• เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศ 
• เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยป๋วยฯกับวงการวิชาการของประเทศ 

 
ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน มี 2 ประเภท 

• ทุนวิจัยประเภท ก (ทุนวิจัยรายย่อยประเภทไม่จำกัดหัวข้อ) 
o เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิจัยป๋วยฯ ผู้วิจัย

สามารถเสนอหัวข้อวิจัยได้เอง โดยเป็นหัวข้อที่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์หรือ
ศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจไทยและ/หรือที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเชิงลึก หรือเป็นการ
แสดงให้เห็นศักยภาพของข้อมูลในการรังสรรค์ความรู้เชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

o เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยมีการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม มีการนิยามปัญหาและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน มีเหตุผล
แสดงให้เห็นว่าโครงการที่เสนอจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และมี
นัยเชิงนโยบาย 

o หากโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนได้รับทุนส่งเสริมจากสถาบันอื่นอยู่แล้ว ให้ระบุ
แหล่งทุนที่สนับสนุนด้วย 

• ทุนวิจัยประเภท ข (ทุนวิจัยรายย่อยในหัวข้อเฉพาะเจาะจง) 
o เป็นโครงการวิจัยทีมุ่่งผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย  
o เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยมีการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม มีการนิยามปัญหาและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน มีเหตุผล
แสดงให้เห็นว่าโครงการที่เสนอจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และมี
นัยเชิงนโยบาย 
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o หากโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนได้รับทุนส่งเสริมจากสถาบันอื่นอยู่แล้ว ให้ระบุ
แหล่งทุนที่สนับสนุนด้วย 

o สำหรับโครงการวิจัยที่ต้องการใช้ข้อมูลภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้
นักวิจัยติดต่อมาทีส่ถาบันวิจัยป๋วยฯ เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ในการขอใช้ข้อมูล 

 
นอกจากภารกิจด้านการวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยป๋วยฯ มีการจัดเวทีเผยแพร่งานด้านวิจัยดังนี้  

• Conferences มีการจัดการประชุมวิชาการทุกปี โดยในปี 2564 จัดในหัวข้อ “สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ผลักดันเศรษฐกิจไทย” (Building a Resilient Thailand) 
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• Research Workshops เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องของงานวิจัยทั้งที่
ทางธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุน และวิจัยที่มีการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่าง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคส่วนต่างๆ  

• Policy Forums เป็นการกำหนด Theme และการกำหนด Issues ที่สอดคล้องกับความ
สนใจของประชาชน นักวิขาการ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์อีกด้วย 
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• Seminars มุ่งเน้นการวิจัยเชิงลึก และนำเสนอการศึกษาเฉพาะด้าน  
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๒.2.๗ อีไอซี หรือ Economic Intelligence Center (EIC) 
 
 อีไอซี หรือ Economic Intelligence Center (EIC) เป็นหน่วยงานภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวิสัยทัศน์ "Insightful 
economic and business intelligence for effective decision making." อีไอซี นำเสนองานวิเคราะห์เชิง
ลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหภาค รวมถึงผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมด้วยการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง และ
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการเพี่อประเมินสถานการณ์รวมทั้งมีการวิเคราะห์ผลกระทบ ที่
มีต่อธุรกิจครอบคลุมถึงมุมมองระยะยาวและปัจจัยเสี่ยงด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทในกลุ่มธนาคาร พนักงาน และ
ลูกค้า สามารถวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ EIC ยังมีบริการ
เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจโดยให้คำปรึกษา ในด้านการวิเคราะห์ตลาดและโอกาสในการเติบโต รวมถึงกลยุทธ์ ใน
การเข้าสู ่ ตลาดใหม่ ทั ้งนี ้เพื ่อสนับสนุนลูกค้าให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและขยายธุรกิจได้ อย่างประสบ
ความสำเร็จ 

 
มีการแบ่งประเภทของการวิจัยตามอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ 
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มีนักวิจัยทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้  

• ด้านเศรษฐกิจและการเงิน 

• ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

• ด้านดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ 

• ด้านการส่งออก 

• ด้านพลังงาน 

• ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

• ด้านบริการ 

• ด้านการบริหารจัดการความรู้  
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 นอกจากนี้นักวิจัยแต่ละท่านมปีระวัติที่ชัดเจนในหน้า Website อีกด้วย 
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ในการวิจัยแบง่เป็น 2 ส่วน ได้แก ่

ส่วนที่ 1 เศรษฐศาสตร์มหภาค มีการวิจัยที่วิเคราะห์สถานการณ์ มีความสม่ำเสมอในการวิจัย และ
ผลงานวิจัยมีความทันสมัยและทันเหตุการณ์ ตลอดจนมีการนำเสนออยู่ในรูปแบบที่เป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย 
และสามารถแชร์ได้ทันทีบน Social Media ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
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ส่วนที่ 2 งานวิจัยรายอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการวิเคราะห์เจาะลึกแต่ละอุตสาหกรรม และนำเสนอบท
วิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคลากรภายในองค์กร และลูกค้าของธนาคาร เน้นการลงพื้นที่สัมภาษณ์ 
เจาะลึก และมีการทำรูปแบบให้อ่านง่าย ทันเหตุการณ์ และมีความสม่ำเสมอในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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 นอกจากนี้ มีการจัดทำงานวิจัยรวมเป็นรูปเล่มรายไตรมาศชื่อว่า Insight อีกด้วย 
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 โดยในวิจัยดังกล่าวได้มีการทำสรุปเป็น Infographic อีกด้วย 
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๒.3 ตัวอย่างสถาบันอื ่นๆ ที ่มีภารกิจโดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู ้ใน
ต่างประเทศ 
 
๒.3.1 Singapore Insurance Institute หรือ SII 
   

SII เป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับสภาวิชาชีพ และกระทรวงการ
คลังของประเทศสิงคโปร์ มีหน้าที่ในการสร้างบุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพ และมีการเจริญเติบโตในสายอาชีพด้านประกันภัย
และการเงิน  
 

 
 SII มีหลักสูตรสำหรับบุคลากรด้านประกันภัยในระดับ
ต่างๆ อาทิ หลักสูตร Claim Technician Course นอกจากนี้
ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Webinar และการ
สื่อสารความรู้ในรูปแบบของ Newsletter ให้กับบุคลากรใน
สายวิชาชีพประกันภัย และการเงินอย่างต่อเนื ่องมาตลอด
ระยะเวลาหลายสิบปี โดยกิจกรรมของ SII ทั ้งในด้านการ
ฝึกอบรม การจัดการประชุมทั้งรูปแบบของ Networking และ
รูปแบบ Webinar ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่บุคลากรในวงการ
ต้องเข้าร่วมอยู่เป็นประจำ  
 



118 
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๒.3.2 Insurance Institute of Canada 
 

Insurance Institute of Canada ก่อตั ้งขึ ้นในปี พ.ศ. 
2442 มีภารกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็น
มืออาชีพ และมีความก้าวหน้าอาชีพด้านการประกันภัยมา
อย่างยาวนาน และในปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 40 ,000 
คน โดย Insurance Institute of Canada ถือเป็นสถาบัน
ที่ร่วมก่อต้ัง Institute for Global Insurance Education 
(IGIE) อีกด้วย  

 

  
 บทบาทหลักของ Insurance Institute of Canada คือ การสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมการ
ประกันภัยโดยกระบวนการพัฒนาฝึกอบรมที่เป็นระบบสากล และได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน อาทิ 
Chartered Insurance Professional (CIP) แ ล ะ Fellow Chartered Insurance Professional (FCIP) 
นอกจากนี้ สถาบันยังมุ่งเน้นดำเนินการวิจัย และมุ่งเน้นการให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรูปแบบของ 
Newsletter ที่ชื่อว่า The Pace และ Social Media อีกด้วย  
  

http://insuranceinstitute.ca/en/cip-fcip-designations/cip.aspx
http://insuranceinstitute.ca/en/cip-fcip-designations/fcip.aspx
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หลักสูตรที่ Insurance Institute of Canada ดำเนินการ อาทิเช่น  
 

 หลักสูตรหลัก 
• CIP Program 
• Advanced CIP 
• FCIP Program 
• CMGA (Canadian Managing General Agent) Program 

  
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
• Commercial Insurance Certificate 
• Risk Management Certificate 
• General Insurance Essentials (GIE)  
• Associate of Customer Service 

  
หลักสูตรใบอนุญาต  

 หลักสูตรใบอนุญาตวิชาชีพประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ  
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นอกจากนี้สถาบันดังกล่าวมีการจัดทำวิจัยทั้งในรูปแบบ Research & Development (R&D) และ
รูปแบบ White Paper เพื่อให้ข้อมูลและชี้นำอุตสาหกรรมประกันภัยอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการตีพิมพ์
และเผยแพร่งานวิจัย AI & Big Data: Implications for the Insurance Industry in Canada ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
วิจัย ที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงอย่างแพร่หลายอีกด้วย  
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๒.3.3 Federal Reserve System (International Training Program Course)  
 
 Federal Reserve System ได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับผู้ตรวจการ และผู้ที ่มีหน้าที่กำกับ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้

• บุคลากรของธนาคารกลางของประเทศต่างๆ 
• บุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำกับดูแลธนาคารในระดับต่างๆ ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก   

 
 Federal Reserve System จึงได ้จ ัดต ั ้งหน่วยงานขึ ้นช ื ่อว ่า ITA หรือ International Training 
Assistance ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนรู้แลกเปลี่ยนการเป็นผู้ตรวจการและผู้กำกับที่ดี และเป็นการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในฐานะผู้ตรวจการและผู้กำกับหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ กฎหมาย รวมถึง
หลักคิดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อกันได้ในฐานะผู้ตรวจการ และผู้กำกับของประเทศต่างๆ ที่จะต้องทำงาน
สอดคล้องกันอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2540 สายกำกับสถาบันการเงินและสถาบันฝึกอบรมของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Federal Reserve Bank มาให้คำแนะนำเบื้องต้น และได้นำ Model ของ 
Federal Reserve Bank มาพัฒนาเป็นโรงเรียนผู้ตรวจสอบซึ่งทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในโรงเรียนดังกล่าวเป็นพนักงานของ ธปท. และเจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร และธนาคารเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ โดยอบรมมาแล้วหลายสิบรุ่น และมีเปิดให้ สปป. ลาว และกัมพูชาเข้ามาร่วมเรียนอีกด้วย  
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จากการศึกษาแนวทางการดำเนินงานของสถาบันภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรม สรุปประเด็นที่น่าสนใจ ได้ดังนี ้
 

• สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ  
แต่ทั้งนี้ มีวิสัยทัศน์ ค่านิยม ที่แยกจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างชัดเจนเป็นของหน่วยงานตนเอง 
โดยจะเห็นได้ว่า วิสัยทัศน์และค่านิยมนั้น มีความชัดเจนในการที่จะต้องการเป็นที่ประจักษ์อย่าง
กว้างขวางต่อสาธารณชนภายในปี 2563 ในการบริหารและการดำเนินภารกิจด้านการทูตและการ
ต่างประเทศเป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลไทยในการจัดอบรมให้กับข้าราชการกระทรวงการ
ต่างประเทศ และคู่สมรส ตลอดจนข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ออกประจำการใน
ต่างประเทศ อีกทั ้ง ศูนย์กลางการทดสอบภาษาอังกฤษของภาคราชการไทย รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานในกำกับของรัฐ อีกด้วย ซึ ่งจะเห็นได้ว่า สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการมี
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนมากซึ่งนำไปสู่ภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการทูต
และการต่างประเทศอย่างเด่นชัด  

• สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนึ่งในวัตถุประสงค์การจัดตั้งคือเพื่อให้
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยได้มีการพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ถูกต้องใน
การปฏิบัติราชการ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระทรวงมหาดไทย นอกจากจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม
เช่น ความรู้และประสบการณ์แล้ว ยังให้ความสำคัญกับทัศนคติซึ่งค่อนข้างเป็นนามธรรม แต่มี
ความสำคัญกับการทำงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ภารกิจที่สำคัญของสถาบันดำรงรา
ชานุภาพ มีสองกลุ่มงานที่ดูแลด้านการพัฒนาระบบการทำงานและการจัดการองค์ความรู้โดยเฉพาะ 
คือ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ที่มีภารกิจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มงานที่
ดูแลด้านการพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการโดยเฉพาะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้
มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้  ซึ่งมีภารกิจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพื่อค้นหาองค์ความรู้ของบุคลากรในกระทรวงมหาดไทย พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ จัดทำแผน ดำเนินการ และติดตามผลตามแผนการจัดการความรู้ บริหารจัดการความรู้เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มงานที่ดูแลด้านการจัดการองค์ความรู้โดยเฉพาะ ซึ่งองค์ความรู้ของ
บุคลากรเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับองค์กร 

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็น DIGITAL และ SMART NEC เพื ่อสร้าง
ผู้บริหารระดับสูง สู่ความเป็นเลิศด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว ยังได้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ อาทิ ตัวชี้วัด
สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น ระดับความสำเร็จของการปรับกระบวนการเพื่อพัฒนา
ขับเคลื่อนองค์การสู่องค์การดิจิทัลของส่วนราชการใน บก.ทท. เป็นต้น และยังมีตัวชี้วัดที่วัดจำนวน
ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ของ สปท. ที่มีการ
เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ลงสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ว่าไม่ได้เป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้แก่คนทั่วไปอีกด้วย 
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• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy) วัตถุประสงค์เพื ่อสร้างผู ้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถด้านตลาดทุนโดยการจัดการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) ทั้งนี้ จุดเด่นจะเห็นได้ว่า มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวอย่าง
ชัดเจนทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาการอบรม วิทยากร ซึ่งเป็นอีกจุดเด่น
หนึ่งที ่ได้ระบุว่า วิทยากรผู ้ถ่ายทอดประสบการณ์และน ากิจกรรมการศึกษาประกอบด้วย ผู ้น า
ระดับชาติทั ้งในอดีตและปัจจุบัน ผู ้ทรงภูมิปัญญาซึ ่งเป็นที่ยอมรับ ผู้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจและสาขาวิชา อีกทั้ง ยังมีทำเนียบผู้เข้าร่วมหลักสูตรตั้งแต่ต้น
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเน้นการสร้างเครือข่ายของผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน 

• สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก (Oil & Retail Business Academy) เป็น
ตัวอย่างของภาคเอกชน ที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางทางความรู้ของธุรกิจน้ำมันที่ดีที่สุด เพื่อ
สร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยมีพันธกิจในการเสริมสร้างพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือประกอบการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ หลากหลายทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการและเตรียมความพร้อมสำหรับ
ธุรกิจน้ำมันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นคือการที่สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและ
การค้าปลีก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้อย่างครบวงจร อาทิ ห้อง
จำลองการเรียนรู้  Simulation Room/ ห้องนิทรรศการ Exhibition Room/ ศูนย์ฝึกอบรมกลางแจ้ง 
Outdoor Training Center เป็นต้น  

• ธนาคารแห่งประเทศไทย และ EIC เป็นรูปแบบที่สำคัญของการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านวิจัย 
โดยที่ทั้งสองหน่วยงานมีจุดเด่นดังนี้  

o มีการจัดตั้งสถาบันที่มีบทบาทในการวิจัยและการถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานและ
บุคคลภายนอก 

o มีการกำหนดภารกิจในการเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการเป็น Platform ดังนี ้
▪ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีความสนใจได้มีโอกาสทำวิจัย และมีโอกาสในการ

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
▪ มีการกำหนด Theme ในการวิจัยที่ชัดเจน โดย Theme ดังกล่าวมีลักษณะที่ทัน

ต่อเหตุการณ์ และมีงานวิจัยที่รองรับ มีข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนมีการนำเสนอ
ออกมาในรูปแบบด้านการสัมมนาเชิงวิชาการ บทความ วารสาร และการจัดเวที
ในการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลภายใน และนักวิชาการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรม 

▪ มี Website สร้างการเข้าถึง (Accessibility) ที่ง่ายไม่ซับซ้อน ใช้การออกแบบทั้ง
ในด้านการทำรูปแบบของงานวิจัยให้เป็น Infographic และการออกแบบ UX/UI 
ที่ใช้งานได้ง่ายกับทุกอุปกรณ์ (Device) เข้ากับการใช้งานของบุคลากรในยุค
ปัจจุบันและอนาคต 

▪ มีทีมบุคลากรประจำของสถาบัน ที่มุ่งเน้นการกำหนดประเด็นในการทำวิจัย มีการ
กำหนดทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีความรวดเร็ว/ยืดหยุ่นเพื่อให้
งานวิจัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอันเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการนำ
ผลดังกล่าวไปต่อยอดทั้งในเชิงการออกแบบนโยบายด้านต่างๆ ขององค์กร หรือ
การเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือชี้นำสังคม 
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▪ มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายอย่างชัดเจนกับนักวิชาการ ผู ้ปฏิบัติ และ
ภาคอุตสาหกรรม มีความหลากหลายของกลุ่มคนในการรวมตัวกันกำหนดโจทย์ใน
การวิจัย แนวทางการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล ก่อให้เกิดการสร้างงานวิจัย
ที่สร้างความสนใจให้กับอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร  

• Singapore Insurance Institute และ Insurance Institute of Canada เป็นสถาบันวิชาชีพที่
มีประสบการณ์ยาวนานในด้านการเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ Upskill บุคลากรสายวิชาชีพให้มีความเป็น
มืออาชีพ และสามารถเติบโตในงานได้อย่างมั่นคง โดยทั้งสองแห่งเป็นกลไกที่สำคัญของภาครัฐในการ
สร้างบุคลากรที่มีมาตรฐาน เพื่ออุตสาหกรรมประกันภัยที่มีมาตรฐานของประเทศ ดังนั้น จากผล
การศึกษาพบว่าสถาบันลักษณะดังกล่าวมีคุณลักษณะเด่น ดังนี้  

o การทำวิจัยในลักษณะ White Paper เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู ้ และสื ่อสารให้กับ
บุคลากรในอุตสาหกรรม  

o การถ่ายทอดความรู้โดยมีช่องทางหลากหลายรูปแบบ โดยการนำความรู้ทั้งจาก  White 
Paper ข่าวสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข่าวสารที่เกี่ยวข้องในวงการของสายอาชีพ 
สร้างจุดเด่นในการเป็นผู้นำ ผู้รู้ ในสายวชิาชีพ 

o ปรับประยุกต์ช่องทางการจัดการให้ความรู ้ เพื ่อให้เข้ากับสถานการณ์ และมีรูปแบบ
หลากหลายเหมาะกับผู้เข้าฝึกอบรมในหลากหลายหลักสูตร และหลากหลายเป้าหมาย  

o มีความถี่ในการจัดเวทีในการให้ความรู้ ตลอดจนยกระดับให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Networking) ซี่งทำให้บุคลากรในวชิาชีพมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

o มีการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรให้มีมาตรฐาน และถือว่าการฝึกอบรม
เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรม ดังนั้น Positioning สถาบันจึงมีความชัดเจนใน
การต้องผลิตบุคลากรคุณภาพ หลักสูตร การฝึกอบรม การสอบจึงต้องมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ 
และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาต ิ

o การยกระดับหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานนานาชาติ และพยายามพัฒนาหลักสูตรของ
สถาบันให้สามารถเชื่อมโยง หรือต่อยอดได้กับหลักสูตรระดับที่สูงขึ้น หรือหลักสูตรของ
ประเทศอื่นๆ สร้าง Roadmap ของการฝึกอบรมที่ให้โอกาสบุคลากรมีแนวทางในการต่อ
ยอดความรู้ และมาตรฐานในวิชาชีพ ในเวลาเดียวกันเป็นการแสดงศักยภาพของสถาบันใน
การมีหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับของสถาบันในต่างประเทศอีกด้วย 

o มีการบริหาร “ศิษย์เก่า” อย่างเป็นระบบ และมีการจัดกิจกรรมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง  

• Federal Reserve System (International Training Program Course) พ ัฒนาหล ั กส ู ต ร
เฉพาะด้านและสร้างเป็นระดับของการฝึกอบรม ทำให้บุคลากรในสายการกำกับและตรวจสอบได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองและมีเครือข่าย เป็นทั้งการสร้างความรู้เสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ และเป็นทั้ง
การสร้างเครือข่ายกับบุคลากรในประเทศต่างๆ อีกด้วย ซึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำมาพัฒนา
ต่อยอดและเป็นรูปแบบที่ คปภ. สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัยได้ในอนาคตเช่นกัน 
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บทที่ 2 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปัจจัยภายใน ภายนอก 
(SWOT Analysis) ความต้องการและความคาดหวัง พร้อม
ทั้ งว ิ เคราะห ์ โดยใช ้หล ักการ TOWS Matrix เพ ื ่อ เป็น
องค์ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
วิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. 2565-2567) 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) 
ความต้องการและความคาดหวัง พร้อมทั้งวิเคราะห์โดยใช้หลักการ TOWS Matrix เพื่อเป็นองค์ประกอบ
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. 2565-2567) ในบทนี้
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที ่ 1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT 
Analysis) และความคาดหวัง 

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์โดยใช้หลักการ TOWS Matrix ในการช่วยแก้ปัญหา เพิ่มมุมมองผลการ
วิเคราะห์ที ่ได้จาก SWOT Analysis และนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗)  
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ส่วนที่ 1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปัจจัยภายใน ภายนอก  
(SWOT Analysis) และความคาดหวัง 
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1) เป็นหน่วยงานของ คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
ระดับประเทศ มีบทบาทชัดเจนในการกำกับ
ดูแล และส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัย 

2) แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที ่ ๔ (พ.ศ. 
2564-2568) ในกลยุทธ์ที ่ 4.2 สร้างเสริม
ศ ักยภาพและความร ู ้ความเช ี ่ยวชาญของ
บุคลากรประกันภัย มีการกำหนดให้ฝ่ายสถาบันฯ 
รับผิดชอบมาตรการที ่ 4.2.1 สนับสนุนการ
พ ัฒนาบ ุคลากรในธ ุ รก ิจประก ันภ ัยและ
หน่วยงานกำก ับด ูแลให้ม ีท ักษะและความ
ชำนาญในเรื ่องที ่สำคัญ ถือเป็นการกำหนด
บทบาทภารกิจที่สำคัญให้กับฝ่ายสถาบันฯ  

3) มีนโยบายในการส่งเสริมให้ฝ่ายสถาบันฯ มีการ
เติบโต และมีแนวทางในการเป็นหน่วยงานของ
ประเทศท ี ่ช ี ้นำ ให ้แนวทางในการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมการประกันภัย และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

4) ม ีการจ ัดหล ักส ูตรท ี ่สร ้างช ื ่อ เส ียงให ้กับ 
ฝ่ายสถาบันฯ และ คปภ. อาทิ หลักสูตร วปส.  
เป็นต้น 

5) มีเครือข่ายด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีเครือข่าย
กับอุตสาหกรรมประกันภัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

1) โครงสร้างของฝ่ายสถาบันฯ ในปัจจุบันมุ่งเน้น
การฝึกอบรม อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง
ของการมีโครงสร้างที่รองรับภารกิจด้านการวิจัย  

2) ภารกิจด้านการอบรม และการวิจัย ต้องการ
สถานที่ และบรรยากาศที ่เหมาะสม มีความ
พอเพียง และสามารถรองรับการจัดการเสวนา 
ฝึกอบรม หรือนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ 
Hybrid และ Virtual ได้ นอกจากในรูปแบบ 
Onsite  

3) ต้องมี Digital Platform สำหรับการฝึกอบรม 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Virtual 
และ Hybrid สำหรับการฝึกอบรม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยในอนาคต 

4) ต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลด้านงานวิจัยใน คปภ. 
โดยควรมีการจัดรวบรวมอยู่ที่ฝ่ายสถาบันฯ เพื่อ
เป็นการตั้งต้นรวบรวมและเป็นสารสนเทศด้าน
วิจัย และข้อมูลที่สำคัญของ คปภ.  

5) ต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลด้านการฝึกอบรม 
และวิทยากรของ คปภ. โดยควรมีการจัดรวมอยู่
ที่ฝ่ายสถาบันฯ เพื่อเป็นการตั้งต้นรวบรวมและ
เป็นสารสนเทศด้านการฝึกอบรมของ คปภ.  

6) ต้องมีการเสริมบทบาท (Positioning) ในด้าน
การเป็นฝ่ายสถาบันฯ ของหน่วยงานที่ทำงาน
ด้านกำกับฯ อย่างเป็นรูปธรรม  

7) ต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อการ
กำหนดนโยบาย และต้องมีบุคลากรด้านดิจิทัล 
เพ ื ่อรองร ับและส ่งเสร ิมในด ้านว ิจ ัย และ
ฝึกอบรมที่รองรับบทบาทของ คปภ. ที่เติบโต
ขึ้น  

8) ต ้องม ี เคร ือข ่ายก ับน ักว ิชาการ ภาคร ัฐที่
เกี ่ยวข้อง อุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

9) ขาดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของฝ่ายสถาบันฯ ทั ้งในด้าน Content และ
ช่องทางบน Social Media    

10)  ขาดโอกาสในการเข ้าถ ึงข ้อมูลเชิงล ึกของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. ทั้งในด้านมิติของ 
Agenda ของการศึกษา/ วิจัยของหน่วยงาน
ภายใน  และม ิ ต ิ ของว ิ ธ ี ก ารศ ึ กษา  และ 
ผลการศึกษาต่างๆ  

 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1) เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้
มีเครื ่องมือสำหรับการวิเคราะห์ (Analytics)  
ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย และทำให้การวิเคราะห์
ข้อมูล ทิศทาง ตลอดจนการชี้นำมีประเด็นที่
หลากหลาย  

2) เทคโนโลยีใหม่สร้างแนวทางในการวิเคราะห์
และสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสถานการณ์ และ
ทันเวลา  

3) ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนใช้
ช ่ อ งท า ง ใ นก า ร ร ั บ ร ู ้ ผ ่ า น  Social Media  
มากยิ่งขึ้นทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา 
และงานวิจัยมีความคล่องตัว 

4) อุตสาหกรรมประกันภัยอยู่ในความสนใจของ
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน
เนื่องจากผลของสถานการณ์ Covid-19 และ
จากการที่สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง และการมีชีวิตที่ยืนยาวที่
ต้องการวางแผนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  

5) สภาพแวดล ้ อมของธ ุ รก ิ จประก ั นภ ั ยที่
เปล ี ่ยนแปลงไป ส ่งผลให ้ม ีความต ้องการ
บ ุ ค ล า ก ร ท ี ่ ม ี ท ั ก ษ ะ เ ฉ พ า ะ ท า ง  อ า ทิ   
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และทักษะใหม่
เพ ิ ่มข ึ ้น อาท ิ  ท ักษะทางด ้านภาษาต ่างๆ  

1) ภาคอุตสาหกรรมมีความปราดเปรียว (Agility) 
ในการได้มาซึ่งข้อมูลภาคสนาม และมีการนำมา
ศึกษา และวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว 

2) ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนมี
ความคาดหวังต่อข้อมูล เนื้อหาอย่างสูง ตลอดจนมี
ความคาดหวังที่จะได้รับข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวที่
สอดคล้องกับตนเอง (Personalized) สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ (Relevance) และทันเวลา (Real-time) 
ซ ึ ่ งต ้ องม ี ความสม ่ ำเสมอของการส ื ่ อสาร 
(Consistency) และความน่าเชื ่อถือ (Reliability) 
ของข้อมูล 

3) จากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้เกิดความไม่
แน่นอนและผันผวนในอุตสาหกรรมประกันภัย 
ส่งผลให้การพยากรณ์ การได้มาซึ่งข้อมูล หรือ
การวิจัยหรือฝึกอบรมมีการดำเนินการที่ซับซ้อน
กว่าเดิม  

4) สถาบันที่มีการดำเนินการด้านวิจัย ฝึกอบรม มี 
Brand Positioning ที่ชัดเจน อาทิ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (สถาบ ันว ิจั ยเศรษฐก ิจป ๋วย  
อึ๊งภากรณ์) ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) เป็นต้น 
และสร้างมาตรฐานในอุตสาหกรรมการเป็น
สถาบันวิจัย และฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน มีข้อมูล
ที่สามารถชี้นำสังคม และเป็นสถาบันฝึกอบรมที่
ใช้ข้อมูลที่มีสร้างเนื้อหาการให้ความรู้ในรูปแบบ
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ท ั ้ งภาษาต ่างประเทศ และภาษา  Coding 
สำหรับการรองรับการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล  

6) คปภ. มีบทบาทมากกว่าเดิมในอดีต ทั้งในด้าน
บทบาทการใช้ประกันภัยเพื่อการบริหารความ
เสี่ยงให้กับภาครัฐ อาทิเช่น ในการเปิดประเทศ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น โดย คปภ. มีบทบาท
ที่กว้างขึ้นที่จะช่วยภาครัฐในด้านที่หลากหลาย
มากกว่าเดิม 

7) คปภ. มีบทบาทในเวทีอาเซียน โดยเฉพาะการ
รับเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดทำ ASEAN 
Insurance Platform เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลด้าน
การประกันภัยในอาเซียน และการเดินทาง
ระหว ่ า งประ เทศอา เซ ี ยน โดย เฉพาะ ใน
สถานการณ์ Covid-19 

ที ่หลากหลายท ั ้ งในการฝ ึกอบรมแบบเดิม  
(In-Class Training) และการมีรูปแบบฝึกอบรม
ให้ความรู้ในแบบ Virtual, Hybrid และ Micro 
Learning  
เป ็นต้น โดยเฉพาะการจัดการฝึกอบรมใน
รูปแบบของการสัมมนาที่มีข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลที่
ทันต่อเหตุการณ์ หรือข้อมูลที่มีการวิจัยศึกษาที่
สร้างโอกาสในการนำไปต่อยอด หรือแก้ปัญหาที่
เกิดขึ ้นได้จริง ซึ ่งสามารถทำได้ดีทั ้งในแบบ  
In-Class และ On-line  

 
จากผลการศึกษาทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ สามารถสรุปความต้องการและความคาดหวัง

ที่มีต่อฝ่ายสถาบันฯ ได้ดังนี ้ 
 

ฝ่ายสถาบันฯ ต้องมี Positioning ที ่มีการกำหนดภารกิจในการเป็นพื ้นที ่ส่วนกลางในการเป็น 
Platform เพื่อเป็นคลังสมองให้กับ คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัย 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีความสนใจได้มีโอกาสทำวิจัย และมี
โอกาสในการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการสร้างเครือข่ายและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

• พัฒนาบทบาทในการรวบรวมงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อการเป็นคลัง
สมองที่สามารถนำเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาทและการออกแบบนโยบายให้กับ 
คปภ. โดยประเด็นดังกล่าวควรทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และมีงานวิจัยที่รองรับ มีข้อมูลเชิง
ลึก ตลอดจนมีการนำเสนอออกมาในรูปแบบด้านการสัมมนาเชิงวิชาการ บทความ วารสาร 
และการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลภายใน และนักวิชาการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรม 

• มี Website/Application ที่สามารถเข้าถึงโดยง่ายไม่ซับซ้อน ใช้การออกแบบทั้งในด้านการ
ทำรูปแบบของงานวิจัยให้เป็น Infographic และการออกแบบ UX/UI ที่ใช้งานได้ง่ายกับทุก
อุปกรณ์ (Device) เข้ากับการใช้งานของบุคลากรในยุคปัจจุบันและอนาคต และใช้ได้ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

• มีทีมบุคลากรประจำของฝ่ายสถาบันฯ ที่มีภารกิจชัดเจนเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการกำหนด
ประเด็นในการทำวิจัย มีการกำหนดทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีความรวดเร็ว/
ยืดหยุ่นเพื่อให้งานวิจัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอันเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการนำ
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ผลวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดทั้งในเชิงการออกแบบนโยบายด้านต่างๆ ขององค์กร หรือการเป็น
ประโยชน์ในการให้ความรู้ ความเขา้ใจ หรือชี้นำสังคม โดยต้องมีแนวทางในการสร้างเครือข่าย
อย่างชัดเจนกับนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติ และภาคอุตสาหกรรม มีความหลากหลายของกลุ่มคนใน
การรวมตัวกันกำหนดโจทย์ในการวิจัย แนวทางการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล ก่อให้เกิด
การสร้างงานวิจัยที่สร้างความสนใจให้กับอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  
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ส่วนที่ 2 วิเคราะห์โดยใช้หลักการ TOWS Matrix ในการช่วยแก้ปัญหา เพิ่มมุมมอง 
ผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก SWOT Analysis และนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๕-
๒๕๖๗)  
 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) สามารถวิเคราะห์โดยใช้
หลักการ TOWS Matrix ในการช่วยแก้ปัญหาได้ดังนี ้

           ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) 

SO กลยุทธ์เชิงรุก  
SO๑ (S2 S4 O5 O6 O7) 
• การพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหาร

และการประกันภัยสำหรับบุคลากร 
คปภ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

SO2 (S3 O1 O2 O3) 
• ก า ร พ ั ฒ น า  Digital Platform  

คลังสมองของฝ ่ายสถาบันฯ และ 
คปภ.   

WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
WO1 (W1 W2 W3 O2 O3 O6 O7) 
• การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง และ

รูปแบบการทำงานของฝ่ายสถาบันฯ เพื่อ
รองรับภารกิจทั ้งในด้านการฝึกอบรม 
วิจัย และการเป็นคลังสมองของคปภ. 

WO2 (W4 W5 W10 O1 O3 O6 O7) 
• การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย และ

ด้านการฝึกอบรม เพื ่อเป็นฐานสืบค้น 
อ้างอิง และต่อยอดการออกแบบนโยบาย 
หรือการดำเนินงานของ คปภ. โดยต้องมี
ก า รบ ู รณาการการดำ เน ิ น ง านกับ
หน่วยงานอาทิ HR / Strategy 

WO3 (W7 W8 O1 O4 O6 O7) 
• การสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะในด้าน

การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
พัฒนางานวิจัยเพื่อออกแบบนโยบาย  

อุปสรรค (T) 

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
ST1 (S1 S3 T1 T2 T3)  
• การมีรูปแบบการทำงานที่ Agile เพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนางานวิจัยที่
ตอบโจทย์องค์กร อุตสาหกรรม และ
ภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง มีข้อมูลเชิงลึก 
ทันเวลา/ทันต่อสถานการณ ์

WT กลยุทธ์เชิงรับ  
WT1 (W1 T1) 
• การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้

ม ีความพร ้อมต ่อการเปล ี ่ ยนแปลง
โดยเฉพาะในด้านการเป็นคลังสมองของ
หน่วยงานและการสามารถนำดิจิทัลมา
พัฒนาการวิจัยและการฝึกอบรมได้ 
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           ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

• การยกระด ั บก า รดำ เน ิ น ง านขอ ง
คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวฒุิ 
และผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส  

WT2 (W6 T4) 
• กำหนดและสื่อสาร Brand Positioning  

ของฝ่ายสถาบันฯ ที่ชัดเจนทั้งใน คปภ. 
และภายนอกองค์กรสะท้อนการเป็นฝ่าย
สถาบันฯ ในด้านคลังสมอง ชั้นนำทั้งใน
ด้านงานวิจ ัย และด้านงานฝึกอบรม 
ส่งเสริมบทบาทของ คปภ. ที ่กว้างขึ้น 
และมีความเป็นอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ ๓  
วิสัยทัศน ์พันธกิจ ร่างแผนยุทธศาสตร์ และ 

ร่างแผนการปฏิบัติงานประจำป ี
 

จากตาราง TOWS Matrix สามารถวิเคราะห์กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) ได้ดังนี้   

วิสัยทัศน ์ พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ก า ร เ ป็ น
คล ังสมอง
ของ คปภ.  

เช ื ่อมโยง บ ูรณา
การ  และพ ัฒนา
องค์ความรู ้ในด้าน
การประก ันภ ัยที่
สอดคล้องกับ คปภ. 
สถานการณ ์ของ
ประเทศ 

1. การพัฒนาระบบการ
วิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ 
Digital Platform ที่
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภายใน คปภ. และสอด
รับกับความต้องการของ
สถานการณ์ประเทศ 

เชื ่อมโยง บูรณาการ และ
พัฒนา Digital Platform ใน
การเป็นคลังสมอง และคลัง
ความรู้ของ คปภ. 
 

1.1 การพัฒนา Digital Platform คลังสมอง
ของฝ่ายสถาบันฯ และ คปภ.  
๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารและ
การประก ั นภ ั ยสำหร ั บบ ุ คลากร  คปภ . 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
๑.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย และ
ด้านการฝึกอบรม เพื่อเป็นฐานสืบค้น อ้างอิง 
และต่อยอดการออกแบบนโยบาย หรือการ
ดำเนินงานของ คปภ. โดยต้องมีการบูรณาการ
การดำ เน ินงานก ับหน ่ วยงานอาท ิ  HR / 
Strategy 

๒. การพัฒนาโครงสร้าง
ฝ ่ า ย ส ถ า บ ั น ฯ  แ ล ะ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ค ว าม  Agile และการ
ทำงานเชิงรุก 

กำหนดโครงสร้าง อัตรากำลงั 
ประเภทของบุคลากร และ
รูปแบบการทำงานที ่ Agile 
เชิงรุก และสอดคล้องกับทิศ
ทางการเป็นคลังสมองของ 
คปภ.   

๒.๑ การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง และ
ร ูปแบบการทำงานของฝ ่ายสถาบันฯ เพื่อ
รองรับภารกิจทั้งในด้านการฝึกอบรม วิจัย และ
การเป็นคลังสมองของ คปภ. 
๒ .๒  กา รยกระด ั บการดำ เน ิ น ง านของ
คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส  

๓. การพัฒนาและสื่อสาร
ภาพล ั กษณ์ ขอ งฝ ่ าย
สถาบันฯ ในการเป็นคลัง
สมองให้กับบุคลากรของ
ฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงาน
ภ า ย ใ น  ค ป ภ .  แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• บ ุ คลากรภาย ใน ฝ่ า ย
สถาบันฯ มีความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง  

• บุคลากรใน คปภ. และ
หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง
ตระหนักและรับทราบถึง
บทบาทของฝ่ายสถาบันฯ 
ในการเป็นคลังสมองของ 
คปภ. 

๓.๑ การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้มี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะใน
ด้านการเป็นคลังสมองของหน่วยงานและการ
สามารถนำดิจิทัลมาพัฒนาการวิจัยและการ
ฝึกอบรมได้ 
๓ . ๒  ก า ร ก ำ ห น ด แ ล ะ ส ื ่ อ ส า ร  Brand 
Positioning  ของฝ่ายสถาบันฯ ที่ชัดเจนทั้งใน 
คปภ. และภายนอกองค์กร สะท้อนการเป็นฝ่าย
สถาบันฯ ในด้านคลังสมองชั ้นนำทั ้งในด้าน
งานวิจัยและด้านงานฝึกอบรม ส่งเสริมบทบาท
ของ คปภ. ที่กว้างขึ้น และมีความเป็นอาเซียน
มากยิ่งขึ้น 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและประเด็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ มีดังน้ี  
 

ยุทธศาสตร์ตาม 
แผนระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ตาม 
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔  

(พ.ศ. 2564-2568) 

ยุทธศาสตร์ตาม 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. 2564-2566) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
ฝ่ายสถาบันฯ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) 
• ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  2 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน   

• ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  3 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสร ิมสร ้าง
ศ ั กยภาพทร ัพยากร
มนุษย์   

• ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  4 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม   

• ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  6 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ   

วิสัยทัศน์ “ระบบประกันภัยไทย มี
ความมั่นคง ยั่งยืน และแข่งขันได้ใน
เศรษฐก ิจและส ั งคมด ิจ ิท ัลด ้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนเข้าถึงการ
ประกันภัยและใช้ประโยชน์ในการ
รองรับความเสี่ยง” แบ่งออกเป็น ๔ 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริม
ให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม
ใหม ่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย
ให้ประชาชนและภาคเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ผลักดันให้ระบบ
ประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้าง
พ ื ้นฐานด้านการประก ันภ ัยเพื่อ
ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย 
ภายใตก้ลยุทธ์สำคัญ 
➢ กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างเสริมศักยภาพ 

และความรู้ความเชี ่ยวชาญของ
บุคลากรประกันภัย บุคลากร
ประกันภัยเป็นปัจจัยสำคัญใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัย ภายใต้บริบทและ
สภาพแวดล้อมในการดำเนิน
ธุรกิจมีการเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จึงจำเป็นต้องพัฒนา
บุคลากรประกันภัย ให้มีคุณภาพ
มีความเป็นมืออาชีพทั ้งด ้าน

วิสัยทัศน์ “สำนักงาน คปภ. 
เป็นองค์กรชั้นนำที่สร้างเสริม
ระบบประกันภัย ให้เข้าถึง
โ ดย ง ่ า ย  เป ็ น ธ ร รมและ
ย ั ่ งย ืน” แบ ่งออกเป ็น ๕ 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน
และเพิ ่มมิติการกำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัย ให้เท่าทัน
การเปล ี ่ ยนแปลง  พร ้อม
รับมือความเสี ่ยงใหม่  และ
สอดคล้องกติกาสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความ
เชื ่อมั ่นและปลูกฝังค่านิยม
ด ้ านการประก ันภ ัยด ้ วย
นว ัตกรรมท ี ่ท ันสม ัยและ
กลไกที่เป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนให้
ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทัน
กับความก้าวล้ำของเทคโนโลยี
และนว ัตกรรมภายใต ้ระบบ
นิเวศที่เหมาะสมและการเข้าถึง
ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับ
ภ ูม ิท ัศน ์ความเส ี ่ยง (Risk 
Landscape) ของเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กร
ชั้นนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง 

ว ิส ัยท ัศน ์  “การเป ็นคลัง
ส ม อ ง ข อ ง  ค ป ภ . ”  แ บ่ ง
ออกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ระบบการวิจัย ฝึกอบรมบน
รูปแบบ Digital Platform ที่
บ ู รณาการก ับหน ่ วยงาน
ภายใน คปภ. และสอดรับกับ
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
สถานการณ์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
โครงสร้างฝ่ายสถาบันฯ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความ 
Agile และการทำงานเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
และสื ่อสารภาพลักษณ์ของ
ฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลัง
สมองให้กับบุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ หน่วยงานภายใน 
คปภ .  แ ล ะหน ่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิ
• ประเด็นที่ 15 พลังทาง

สังคม  
• ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจ

ฐานราก  
• ประเด ็นที ่  17 ความ

เ ส ม อ ภ า ค แ ล ะ
หลักประกันทางสังคม  

• ประเด ็นท ี ่  20 การ
บริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ตาม 
แผนระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ตาม 
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔  

(พ.ศ. 2564-2568) 

ยุทธศาสตร์ตาม 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. 2564-2566) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
ฝ่ายสถาบันฯ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิด-
19 พ.ศ. 2564-2565 
1.  การ เสร ิ มสร ้ า งความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากภายในประเทศ (Local 
Economy) ลดความเสี่ยงใน
การพึ่งพาต่างประเทศ โดย
มุ ่งเน ้นการกระจายโอกาส
ทางเศรษฐก ิจไปย ังระดับ
ท้องถิ่น 
2. ยกระดับขีดความสามารถ
ของประเทศเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตอย่างยั ่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) 
มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการที ่ประเทศไทยมี
โอกาสและมีศักยภาพภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงและ
บริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยน
ไป 
3. การพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน 
(Human Capital) ยกระดับ
และปรับทักษะแรงงานให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และบร ิ ก า ร เป ้ าหมายที่
ประเทศไทยมีโอกาสและมี
ศ ักยภาพ ด ูแลผ ู ้ท ี ่ ได ้ รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
4. การปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
ฟ ื ้นฟ ูและพ ัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors) เกื ้อหนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ข ี ดความสามารถในการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ความร ู ้ และม ี ธรรมาภ ิบ าล 
ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด ้ าน  อาท ิ  น ักคณ ิตศาสตร์
ประก ันภ ั ยน ั กบ ัญช ี  แพทย์  
ผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญด ้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป ็นต ้น รวมทั้ ง
ส า ม า ร ถ น ำ เ ท ค โ น โ ล ย ี ม า
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน เช่น Actuarial, 
Data Science, IT Management 
เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยมีบุคลากร
ที ่มีความสามารถและศักยภาพ
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนให้ธุรกิจ
ประกันภัยไทยมีการเติบโตอย่าง
ยั ่งยืนในระยะยาว จึงได้กำหนด
มาตรการสำคัญดังนี้  

➢ มาตรการท ี ่  4 .2.1 
สน ับสน ุนการพ ัฒนา
บ ุ ค ล า ก ร ใ น ธ ุ ร กิ จ
ประกันภัยและหน่วยงาน
กำกับดูแลให้ม ีท ักษะ
และความชำนาญในเรื่อง
ที่สำคัญ 

กระบวนการทำงานมีความ
คล่องตัว และขับเคลื่อนด้วย
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 
อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา 



137 
 

ยุทธศาสตร์ตาม 
แผนระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ตาม 
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔  

(พ.ศ. 2564-2568) 

ยุทธศาสตร์ตาม 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. 2564-2566) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
ฝ่ายสถาบันฯ 

ประเทศ และการพ ัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนให้ประสบ
ผลสำเร็จ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
• แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน  

• แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ  

• แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข  

• แผนการปฏิรูปประเทศ
ด ้านว ัฒนธรรม ก ีฬา
แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 
• ยุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การ

สร ้างความเป ็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม  

• ยุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การ
สร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน  

• ยุทธศาสตร ์ท ี ่  6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และประเด็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิ
 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค              
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยทุธศาสตร์ชาตดิ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ                
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 

ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ               
(Local Economy) 

2. ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) 

3. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน                           
(Human Capital) 

4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้                 
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2564-2566) 

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 2564-2568) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้
ประชาชนและภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริม               
การดำเนินธุรกิจประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลกัดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่  และสอดคล้องกติกาสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ำของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ระบบนิเวศที่เหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ

และจำเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัยด้วย
นวัตกรรมที่ทันสมัยและกลไกที่เป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการทำงานมีความคล่องตัว และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการวิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ Digital Platform ที่
บูรณาการกับหน่วยงานภายใน คปภ. และสอดรบักับความต้องการของสถานการณ์ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างฝ่ายสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ความ Agile และการทำงานเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลังสมองให้กับบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

1. การพัฒนา
ระบบการวิจัย 
ฝึกอบรมบน
รูปแบบ Digital 
Platform ที่
บูรณาการกับ
หน่วยงานภายใน 
คปภ. และสอด
รับกับความ
ต้องการของ
สถานการณ์
ประเทศ 
 

เชื่อมโยง บูรณา
การ และพัฒนา 
Digital Platform 
ในการเป็นคลัง
สมอง และคลัง
ความรู้ของ คปภ. 

1.1 การพัฒนา 
Digital Platform 
คลังสมองของฝ่าย
สถาบันฯ และ 
คปภ. 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
ระบบ Digital 
Platform คลัง
สมอง 

ระบบ Digital 
Platform ของ
ฝ่ายสถาบันฯ มี
ผู้ใช้บริการ 
1,000 คน ต่อปี 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ 
Digital Platform 
ของฝ่ายสถาบันฯ 

2565-2567 
 
 
 
 

๑.๒ การพัฒนา
หลักสูตรด้านการ
บริหารและการ
ประกันภัยสำหรับ
บุคลากร คปภ. 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ทั้ง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
หลักสูตรด้านการ
บริหารและการ
ประกันภัยสำหรับ
บุคลากร คปภ. 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ทั้ง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

มีหลักสูตรใหม่ ปี
ละ 3 หลักสูตร  

1.2.1 โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ด้านการบริหาร
และการ
ประกันภัย 

2565-2567 

๑.๓ การพัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย และด้าน
การฝึกอบรม เพื่อ
เป็นฐานสืบค้น 
อ้างอิง และต่อ
ยอดการออกแบบ
นโยบาย หรือการ
ดำเนินงานของ 
คปภ. โดยต้องมี
การบูรณาการการ
ดำเนินงานกับ
หน่วยงานอาทิ HR 
/ Strategy 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
ฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย และ
ฝึกอบรมของ 
คปภ.  

มีฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย และการ
ฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานของ  
คปภ. ในแต่ละปี 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการวิจัย และ
การฝึกอบรมของ 
คปภ.  

2565-2567 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

2. การพัฒนา
โครงสร้างฝ่าย
สถาบันฯ และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มี
ความ Agile และ
การทำงานเชิงรุก 

กำหนดโครงสร้าง 
อัตรากำลัง 
ประเภทของ
บุคลากร และ
รูปแบบการ
ทำงานที่ Agile 
เชิงรุก และ
สอดคล้องกับทิศ
ทางการเป็นคลัง
สมองของ คปภ.   

๒.๑ การกำหนด
โครงสร้าง 
อัตรากำลัง และ
รูปแบบการ
ทำงานของฝ่าย
สถาบันฯ เพื่อ
รองรับภารกิจทั้ง
ในด้านการ
ฝึกอบรม วิจัย 
และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ. 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
โครงสร้าง กรอบ
อัตรากำลัง และ
รูปแบบการ
ทำงานที่เหมาะสม
กับภารกิจทั้งด้าน
การอบรม วิจัย 
และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ.  

มีผลการศึกษา
ด้านโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง 
และรูปแบบการ
ทำงานที่เหมาะสม
กับภารกิจทั้งด้าน
การอบรม วิจัย 
และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ.  

2.1.1 โครงการ
ศึกษาโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
และรูปแบบการ
ทำงานของฝ่าย
สถาบันฯ  

2565-2567 
 
 
 
 

๒.๒ การยกระดับ
การดำเนินงาน
ของ
คณะกรรมการ
ฝ่ายสถาบันฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาวุโส 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
การขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์
ด้วยกระบวนการ
ของ
คณะกรรมการ
ฝ่ายสถาบันฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ  

มีการจัดการ
ประชุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฝ่าย
สถาบันฯ 4 ครั้ง
ต่อปี 

2.2.1 โครงการ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ฝ่าย
สถาบันฯ 2565-
2567 

2565-2567 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

3. การพัฒนา
และสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของ
ฝ่ายสถาบันฯ ใน
การเป็นคลงั
สมองให้กับ
บุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ 
หน่วยงานภายใน 
คปภ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

บุคลากรภายใน
ฝ่ายสถาบันฯ มี
ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง  
 
 
 

๓.๑ การพัฒนา
บุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ ให้มี
ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในด้าน
การเป็นคลังสมอง
ของหน่วยงานและ
การสามารถนำ
ดิจิทัลมา
พัฒนาการวิจัย
และการฝึกอบรม
ได้ 

มีแผนการพัฒนา
บุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ ให้มี
ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

มีการดำเนินงาน
ตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายสถาบันฯ 
ในแต่ละปี  

3.1.1 โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายสถาบันฯ 
ให้มีความพร้อม
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

2565-2567 

บุคลากรใน คปภ. 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตระหนัก
และรับทราบถึง
บทบาทของฝ่าย
สถาบันฯ ในการ
เป็นคลังสมองของ 
คปภ. 

๓.๒ การกำหนด
และส่ือสาร 
Brand 
Positioning ของ
ฝ่ายสถาบันฯ ที่
ชัดเจนทั้งใน คปภ. 
และภายนอก
องค์กร สะท้อน
การเป็นฝ่าย
สถาบันฯ ในด้าน
คลังสมองชั้นนำ
ทั้งในด้านงานวิจัย
และด้านงาน
ฝึกอบรม ส่งเสริม
บทบาทของ คปภ. 
ที่กว้างขึ้น และมี
ความเป็นอาเซียน
มากยิ่งขึ้น 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
รับรู้ถึงการ
ดำเนินการด้าน
การวิจัย การ
ฝึกอบรม และการ
เป็นคลังสมองของ
ฝ่ายสถาบันฯ  

ร้อยละ 80 3.2.๑ โครงการ
สื่อสารภาพลักษณ์
ของฝ่ายสถาบันฯ  

2565-2567 
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การจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี  
๒๕๖๕-๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการวิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ Digital Platform ที่

บูรณาการกับหน่วยงานภายใน คปภ. และสอดรับกับความต้องการของสถานการณ์ประเทศ 
• เป้าประสงค์ : เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนา Digital Platform ในการเป็นคลังสมอง 

และคลังความรู้ของ คปภ. 

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : 1.1 การพัฒนา Digital Platform คลังสมองของฝ่ายสถาบันฯ และ คปภ. 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีระบบ Digital Platform คลังสมอง 
ค่าเป้าหมาย : ระบบ Digital Platform ของฝ่ายสถาบันฯ มีผู้ใช้บริการ 1,000 คน ต่อปี 
1.1.1 โครงการพัฒนาระบบ Digital Platform ของฝ่ายสถาบันฯ 
1) ศึกษาและกำหนดคุณค่าหลัก (Value 

Proposition) ของระบบ Digital 
Platform เพื่อกำหนดกระบวนการ
ทำงาน ทั้งในด้านการเป็นฐานข้อมูลของ
ฝ่ายสถาบันฯ ด้านการเป็นระบบสำหรับ
การสืบค้น และด้านการเป็นระบบ
อำนวยความสะดวกในด้านการวิจัย และ
การฝึกอบรมของฝ่ายสถาบันฯ 

            9,000,000 
บาท 

2) ศึกษาการดำเนินงานของระบบปัจจุบัน 
และความต้องการของ คปภ. และฝ่าย
สถาบันฯ ในระยะ 3 ปี เพื่อกำหนด
ช่องว่าง (Gap Analysis) และกำหนด
องค์ประกอบ (Features) ของ Digital 
Platform ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 

            

3) ศึกษาระบบฐานข้อมูลภายใน คปภ. และ
ระบบฐานข้อมูลภายนอกองค์กรที่
สามารถเชื่อมโยงโอกาสในการสร้าง
ฐานความรู้ให้กับระบบ Digital 
Platform ขององคก์ร 

             

4) การกำหนดรูปแบบของ Digital 
Platform ของฝ่ายสถาบันฯ ทั้งใน
รูปแบบของ Web Portal, Database 
และ Social Media 

            

5) จัดทำ Fanpage ของฝ่ายสถาบันฯ โดย
มุ่งเน้นการสื่อสารกับบุคลากร
ภายในคปภ. โดยมุ่งเน้นการจัดทำข้อมูล 
4 มิติ ได้แก่ มิติข้อมูลด้านการฝึกอบรม 
(การจัด วิทยากร สถิติที่เกี่ยวข้อง) มิติ
ข้อมูลด้านเนื้อหาหลักของการฝึกอบรม 
มิติข้อมูลด้านการวิจัย/ที่ปรึกษา 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลาของ
การศึกษา) มิติข้อมูลด้านการวิจัย/
โครงการที่ปรึกษาของ คปภ. โดย
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
จะต้องมีการเก็บข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องภายใน คปภ. (สอดคล้องกับ
โครงการ 1.3.1) 

6) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับระบบ Digital 
Platform ทั้งในรูปแบบ Online และ
แบบ Hybrid  

            

7) จัดร่าง TOR ในการจัดทำระบบ Digital 
Platform สำหรับฝ่ายสถาบันฯ / 
ดำเนินการตาม TOR  

             

8) จัดการฝึกอบรมการใช้ระบบทั้งกับ
บุคลากรภายในฝ่ายสถาบันฯ และภายใน 
คปภ.  

            

กลยุทธ์ที่ : ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรดา้นการบริหารและการประกันภัยสำหรับบุคลากร คปภ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีหลักสูตรด้านการบริหารและการประกันภัยสำหรับบุคลากร คปภ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ค่าเป้าหมาย : มีหลักสูตรใหม่ ปีละ 3 หลักสูตร 
1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารและการประกันภัย 
1) หลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2565 

• พัฒนาหลักสูตรด้านการเป็นผู้
ตรวจสอบ และผู้กำกับด้านการ
ประกันภัย (30 คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับกลาง (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร Data Analytics 
สำหรับการประกันภัย (30 คน) 

            3,000,000 
บาท 

2) หลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2566 
• พัฒนาหลักสูตรด้านการเป็นทีมผู้

ตรวจสอบ และทีมผู้กำกับด้าน
การประกันภัย (30 คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับต้น (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร FinTech สำหรับ
การประกันภัย (30 คน) 

            3,000,000 
บาท 

3) หลักสูตรประจำปีงบประมาณ 256๗ 
• พัฒนาหลักสูตรด้านการเปน็ทีมผู้

ตรวจสอบ และทมีผู้กำกับด้านการ
ประกันภัย (สำหรับอาเซียน) (50 
คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง (สำหรับ
อาเซียน) (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร Data 
Intelligence สำหรับการ
ประกันภัย (30 คน) 

 
 

            5,000,000 
บาท 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : ๑.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย และด้านการฝึกอบรม เพื่อเป็นฐานสืบค้น อ้างอิง และต่อยอดการออกแบบนโยบาย หรือการดำเนินงาน
ของ คปภ. โดยต้องมีการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานอาทิ HR / Strategy 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีฐานข้อมูลด้านการวิจัย และฝึกอบรมของ คปภ. 
ค่าเป้าหมาย : มีฐานข้อมูลด้านการวิจัย และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ คปภ. ในแต่ละปี 
1.3.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย (ข้อที่ 1-6) และการฝึกอบรม (ข้อที่ 7-10) ของ คปภ. 
1) การจัดทำการสำรวจหัวข้อ และ

ผลการวิจัย/ศึกษาของหน่วยงานต่างๆ 
ภายใน คปภ. ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีการ
จัดทำสรุปบทคัดย่อ (Abstract) บทสรุป
ของผลการศึกษา และการติดตามการ
นำไปใช้เพื่อนำมาบันทึกเป็นข้อมูล 

            5,000,000 
บาท 

2) การศึกษาแผนการศึกษา/วิจัยของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. เพื่อนำมา
กำหนดกระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากอดีต 

             

3) การศึกษาแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(อาทิเช่น แผนระดับ 1 ระดับ 2 และ
ระดับ 3) เพื่อกำหนด Theme ที่เป็น 
Direction ที่สำคัญจากแผนในระดับ
ต่างๆ และกำหนดกระบวนการค้นคว้า
งานวิจัย หรือการรวบรวมผลการศึกษาที่
เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆ เพื่อนำมา
สังเคราะห์และรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล
ของฝ่ายสถาบันฯ  

             

4) จัดทำ Infographics การนำเสนอใน
รูปแบบ VDO หรือ บทความเพื่อส่ือสาร 
Content ที่มีประโยชน์ต่อ คปภ. และต่อ
อุตสาหกรรมประกันภัย สอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศ และสถานการณ์  

             

5) จัดทำเวทีสรุปผลงานศึกษา/วิจัยเพื่อ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานใน 
คปภ. 

             

6) จัดทำเวทีสรุปผลงานศึกษา/วิจัยเพื่อ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ คปภ. อาทิ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นต้น  

             

7) การจัดทำการสำรวจหัวข้อการฝึกอบรม
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. 
ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีการจัดทำ
รายละเอียดสรุปเกี่ยวกับการจัดงาน 
ทำเนียบวิทยากร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

             

8) การศึกษาแผนการฝึกอบรมของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. เพื่อนำมา
กำหนดกระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากอดีต 

 

             



145 
 

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
9) การศึกษาแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(อาทิเช่น แผนระดับ 1 ระดับ 2 และ
ระดับ 3) เพื่อกำหนด Theme ที่เป็น 
Direction ที่สำคัญจากแผนในระดับ
ต่างๆ และกำหนดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร หรือกระบวนการการรวบรวม
ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องจากประเทศ
ต่างๆ เพื่อนำมาสังเคราะห์และรวบรวม
ไว้ในฐานข้อมูลของฝ่ายสถาบันฯ 

             

10) จัดทำ Infographics หรือ การนำเสนอ
ในรูปแบบ VDO เพื่อส่ือสาร Content ที่
มีประโยชน์ต่อ คปภ. และต่อ
อุตสาหกรรมประกันภัย สอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศ และสถานการณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างฝ่ายสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความ 
Agile และการทำงานเชิงรุก 

• เป้าประสงค์ : กำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง ประเภทของบุคลากร และรูปแบบการ
ทำงานที่ Agile เชิงรุก และสอดคล้องกับทิศทางการเป็นคลังสมองของ คปภ.   

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : ๒.๑ การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานของฝ่ายสถาบันฯ เพื่อรองรับภารกิจทั้งในด้านการฝึกอบรม วิจัย และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ. 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ฝ่ายสถาบันฯ มีโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับภารกิจทั้งด้านการอบรม วิจัย และการเป็นคลังสมองของ 
คปภ. 
ค่าเป้าหมาย : มีผลการศึกษาด้านโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับภารกิจทั้งด้านการอบรม วิจัย และการเป็นคลังสมองของ คปภ. 
2.1.1 โครงการศึกษาโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และรปูแบบการทำงานของฝ่ายสถาบันฯ  
1) การกำหนดโครงสร้างเพิ่มเติมที่สอดรับกับภารกิจ

ด้านวิจัย อาทิ การต้องมีหน่วยงานในด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล การนำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมทั้งกับผู้บริหาร 
หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

            2,000,000 
บาท 

2) การกำหนดสายอาชีพ อัตรากำลัง และบทบาทหน้าที่
งานที่เหมาะสมให้กับภารกิจใหม่ที่เพิ่มเติม 

            

3) การกำหนดรูปแบบการทำงานที่มุ่งเน้นการทำงาน
แบบ Agile และการทำงานแบบ Cross-Functions 
ที่สร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ การนำเสนอข้อมูลที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ และการ
นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
นโยบายของ คปภ. และประเทศ  

            

4) การศึกษาความเป็นไปได้ในการด้านกฎระเบียบ 
งบประมาณ และอัตรากำลังของโครงสร้าง รูปแบบ
การจ้างงานในด้านภารกิจวิจัยที่เพิ่มเติม  

            

5) การศึกษากระบวนการเพิ่มเติมโครงสร้างฝ่ายสถาบัน
ฯ อัตรากำลัง และรูปแบบการทำงาน ตลอดจนการ
สร้างความเชื่อมโยง / ส่งต่อข้อมูล ระหว่าง
โครงสร้างเดิม และโครงสร้างที่เพิ่มเติม 

            

6) การดำเนินการตามการศึกษา และการติดตามและ
ประเมินผล 

            

กลยุทธ์ที่ : ๒.๒ การยกระดับการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการของคณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ 
ค่าเป้าหมาย : มีการจัดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฝ่ายสถาบันฯ 4 ครั้งต่อปี 
2.2.1 โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฝ่ายสถาบันฯ 2565-2567 
1) การกำหนดกระบวนการรายงานผลงานการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ ต่อ
คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ โดยอาจมีการพิจารณา
มอบหมายให้มีอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ อาทิ อนุกรรมการด้าน
วิจัย อนุกรรมการด้านการฝึกอบรม อนุกรรมการ
ด้านระบบ Digital Platform เป็นต้น  

            - 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
2) การกำหนดบทบาทและจัดทำทำเนียบของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสในการมีส่วนร่วมกับ
ฝ่ายสถาบันฯ ทั้งในด้านการเป็นอนุกรรมการด้านที่
เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญ หรือด้านการเป็นผู้วิจัย/
วิทยากรในด้านที่เชี่ยวชาญ  

             

3) กำหนดกระบวนการประเมินการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส 

             

4) การจัดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฝ่ายสถาบัน
ฯ 4 ครั้งต่อปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลัง
สมองให้กับบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• เป้าประสงค์ : บุคลากรภายในฝ่ายสถาบันฯ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง    

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : ๓.๑ การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านการเป็นคลังสมองของหน่วยงานและการ
สามารถนำดิจิทัลมาพัฒนาการวิจัยและการฝึกอบรมได้ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : มีแผนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
ค่าเป้าหมาย : มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ในแต่ละปี 
3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
1) การพิจารณาช่องว่างด้านทักษะของบุคลากร 

(Skills Gap) ทั้งในด้านดิจิทัล ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านทักษะการวิจัย ด้านทักษะ
การฝึกอบรม  

            3,000,000 
บาท 

2) การจัดทำเป้าหมาย และแผนการพัฒนารายบุคคล 
ตลอดจนแนวทางการประเมินผลรายปี 

             

3) การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล ทั้ง
ในด้านการเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนงานทั้ง
ภายในฝ่ายสถาบันฯ และภายใน คปภ. ด้านการ
ฝึกอบรมและประเมินผลเพื่อให้บุคลากรมีทักษะที่
สอดคล้องกับฝ่ายสถาบันฯ  
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• เป้าประสงค์ : บุคลากรใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักและรับทราบถึง
บทบาทของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลังสมองของ คปภ. 

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : ๓.๒ การกำหนดและสื่อสาร Brand Positioning ของฝ่ายสถาบันฯ ที่ชัดเจนทั้งใน คปภ. และภายนอกองค์กร สะท้อนการเป็นฝ่ายสถาบันฯ ใน
ด้านคลังสมองชั้นนำทั้งในด้านงานวิจัยและด้านงานฝึกอบรม ส่งเสริมบทบาทของ คปภ. ที่กว้างขึ้น และมีความเป็นอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ถึงการดำเนินการด้านการวิจัย การฝึกอบรม และการเป็นคลังสมองของฝ่ายสถาบันฯ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
3.2.๑ โครงการสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ 
1) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการ

แนะนำบทบาท และภารกิจของฝ่ายสถาบันฯ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรภายใน 
คปภ. และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

            7,000,000 
บาท 

2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการ
นำ Content ทั้งในด้านการวิจัย และการ
ฝึกอบรมของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีการเผยแพร่
อย่างสม่ำเสมอ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
บุคลากรภายใน คปภ. และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

             

3) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการ
แนะนำบทบาท และภารกิจของฝ่ายสถาบันฯ 
และ Content ทั้งในด้านการวิจัย และการ
ฝึกอบรมของฝ่ายสถาบันฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ในประเทศอาเซียน 

             

4) การจัด Symposium เพื่อการเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการนำข้อมูลจากการ
วิจัย และการฝึกอบรมสู่การสร้างนโยบายที่
สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของ
ประเทศ 

             

5) การจัด Symposium เพื่อการเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการนำข้อมูลจากการ
วิจัย และการฝึกอบรมในระดับอาเซียน 
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บทที่ 4 
การประชุมเพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร ์ 

และร่างแผนการปฏิบัติงานประจำปี  
 

การจัดประชุมเพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ.
2565-2567) และร่างแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2565  
ต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียตามที่ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด  ภายใต้โครงการจัดทำ
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) 

ทั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 
Club House Meeting Room โรงแรมทอสกานาวัลเล่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
กำหนดการจดัประชุม 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มการประชุม รวมจำนวน 19 คน  
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ภาพบรรยากาศการประชุม 
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สรุปการประชมุ 

ส่วนที่ ๑ ที่ปรึกษานำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 
2565-2567) และร่างแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2565   
มีรายละเอียดดังนี ้

จากการศึกษาได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 3 ส่วน ได้แก ่ 
1. Megatrends สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอีก 2-3 ปี ข้างหน้า โอกาส และอุปสรรค  

ซึ่งประกอบด้วย 
• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) 
• ผลกระทบและแนวโน้มจากสถานการณโ์ควิด-19 
• โอกาสและความเสี่ยงที่สำคัญ  
• ความจำเป็นในการพลิกโฉมประเทศไทย  
• พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน  
• 13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน   

2. Voice of Executives สัมภาษณ์เชิงลึกจากท่านผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ท่านเลขาธิการ คปภ. 
ท่านรองเลขาธิการ และท่านผู้ช่วยเลขาธิการ มี 2 เรื่องหลักคือ  

๒.๑ Future of AII (2022-2024) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  
1) Platform  
2) People 
3) Performance 

๒.๒ AII X OIC Intelligence Platform  
3. Benchmarking การเป็นคลังสมองที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ การเป็นสถาบันการอบรมชั้นนำ 

และการออกแบบนโยบายต่างๆ ต้องมีการถามฝ่ายสถาบันฯ ด้วย ซึ่งในอนาคตจำเป็นต้องเป็นฝ่ายสถาบันฯ 
เชิงนโยบายซึ่งต้องรู้ตนเองและต้องรู้ภายนอกด้วย รวมถึงแนวทางจากท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไร ฝ่าย
สถาบันฯ ต้องทราบ รวมถึงจะทำอย่างไรให้ความเป็นรากฐานด้านการอบรม สามารถรวมเรื่องการเป็นคลัง
สมอง และผู้ออกนโยบายด้านกำกับได้ด้วย (Policy Driven) โดยมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบ ดังนี ้

• ธนาคารแห่งประเทศไทย : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
• Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย ์
• Benchmarking Results 

 
ทั้งนี้ จากผลการศึกษารวบรวมปัจจัยภายในภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจน

จากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อฝ่ายสถาบันฯ การจัดทำ SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix ในการช่วยแก้ปัญหา เพิ่มมุมมองผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก SWOT Analysis 
เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ปรึกษาจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “การเป็นคลัง
สมองของ คปภ.” โดยมีพันธกิจ เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการประกันภัยที่สอดคล้อง
กับ คปภ. สถานการณ์ของประเทศ และได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 
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• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการวิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ Digital Platform ที่
บูรณาการกับหน่วยงานภายใน คปภ. และสอดรับกับความต้องการของสถานการณ์
ประเทศ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างฝ่ายสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความ 
Agile และการทำงานเชิงรุก 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลังสมอง
ให้กับบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
โดยที่ แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) มี

รายละเอียด ดังนี้ 
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ส่วนที่ ๒ ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ร่วมระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ สรุปรายละเอียดได้
ดังนี ้

หลังจากที่ปรึกษาได้นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 
2565-2567) และร่างแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2565 แล้วนั้น
ได้ให้ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทำแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ สรุปประเด็นได ้3 ส่วน ดังนี ้

 
1. Megatrends 

  
 

  
 

 จากร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้มีการพูดถึงเรื่องดิจิทัลเป็นเรื่อง
สำคัญ โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เกิดจากตัวเร่งอย่างโควิด-19 ทำให้
ความคาดหวังและวิธีการของการทำงานเปลี่ยนไป ซึ่งดิจิทัล (Digital Device) เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ยิ่งมาก
เท่าไร คนจนจะยิ่งลำบากและเข้าถึงบริการด้านดิจิทัลมากขึ้นเท่านั้น แต่ทว่าในทางกลับกันคนรวยสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้นเช่นกัน 

 ส่วนด้านโครงสร้างของประชากรจะมีคนสูงอายุมากขึ้น โดยคาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะ
เข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) และเรื่องคนสูงวัยจะถูกจัดเข้ามาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ มากมาย เช่น 
การ Reskill & Upskill คนสูงวัย การปรับอายุเกษียณจากเดิม 60 ปี เป็น 63 ปี ตามระเบียบของสำนักงาน 
ก.พ. และกำลังจะมีสำนักใหม่ เรียกว่า สำนักสูงวัย ที่จะจ้างเป็นสัญญาจ้างรายปีต่อจากเดิมที่ได้เกษียณไปแล้ว 



158 
 

 อนาคตของงาน (Future of Work: FOW) ทั่วโลกจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างมาก อนาคตของงานที่
เปลี่ยนไปทำให้งานบางประเภทหายไป การจ้างงานจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ เช่น มีการจ้างแบบเป็นสัญญา
จ้างรายปี หรือ Outsource หรือจ้างรายโครงการ เป็นต้น อันนี้ถือเป็นเรื่องที่ตรงกับผู้บริหารได้กล่าวไว้ทั้งสิ้น 
ข้อจำกัดของฝ่ายสถาบันฯ จะต้องมีวิธีที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องของการทำวิจัยโดยการสรรหาคน
รูปแบบใหม่ๆ เข้ามา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสถาบันฯ โดยตรงจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี/ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร/ อนาคตของงาน/ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม/ 
และการขยายตัวของความเป็นเมือง สำหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ได้แก่ การดูแลรักษาสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล/ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก/ พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า/ แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ คปภ. โดยเฉพาะจะเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ คือด้านความ
เสี ่ยงหรือความท้าทายทั้งหมดที ่เกี ่ยวส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ประกันภัย การกำกับดูแล แม้กระทั่ง
อุตสาหกรรมการเงิน เช่น บิตคอยน์ (bitcoin) คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ดังนั้น Megatrends ใน 
10 ด้านนี้เกี่ยวกับ คปภ. ในสองมุมด้วยกัน คือ 1) เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของฝ่ายสถาบันฯ โดยตรง และอีก
มุมหนึ่งเกี่ยวข้องกับ คปภ. ซึ่งได้จัดรวมอยู่ในแผนพัฒนาการประกันภัยฯ หรือแผนยุทธศาสตร์ของ คปภ. 
เช่นกัน 

 ใน Megatrends ของร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้มีการพูดถึง
เรื่องโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโลกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ครอบคลุมทั้งในเรื่องดิจิทัล สุขภาพ 
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
เรื่องแรกในการพัฒนาคือการ Upskill เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมซึ่งมาพร้อมร่าง
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่ต้องมีทั้ง Upskill & Reskill ยกตัวอย่างเช่น 
ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาเรื่องคนมากกว่า 10 ปี ซึ่งมี Workforce Development Agency มีหน้าที่ใน
การให้การสนับสนุนและให้งบประมาณกับประชาชนภายในประเทศที่สนใจในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อ
รองรับตำแหน่งงานที่ขาดไปในตลาดแรงงาน รวมถึงมีการส่งเสริมเรื ่องการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) หมายความว่าทุกช่วงของการทำงานได้เรียนรู ้ ดังนั ้นจะสังเกตได้ว่าหลายหน่วยงานมี KPI 
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training: 
OJT) ซึ่งในอดีตจะมีเพียงส่งเสริม In class เท่านั้น ดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐจำเป็นต้องมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management: 
KM) โดยอาจจะมาจากการเข้าฝึกฝนด้วยวิธีการโค้ชชิ่ง (Coaching) จากการอบรมในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ และ
ที่สำคัญที่สุดมาจากการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ในอดีตการหมุนงานจะไม่ค่อยได้รับความสำคัญ
เท่าที่ควร แต่ปัจจุบันกระทรวงต่างๆ บังคับให้ทุกหน่วยงานภายใน ทุกระดับต้องมีการหมุนงาน เช่น ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ได้มีการออกระเบียบในปี พ.ศ. 2563 บังคับว่าหากประสงค์ที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งอำนวยการต้น 
กลาง สูง ในระดับราชการจะต้องมี 3 ความแตกต่าง ได้แก่ 1) ต่างสายงาน 2) ต่างพื้นที่ 3) ต่างอาชีพ แต่ละ
ความต่างต้องใช้เวลา 2 ปี รวมเป็น 6 ปี ก่อนจะเข้าสู่คุณสมบัติตำแหน่งอำนวยการได้ ในภาษารัฐวิสาหกิจ
เรียกว่า การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตำแหน่ง (Preposition) ส่วนในภาษาหน่วยงานทั่วไปเรียกว่าการ
เตรียมการก่อนขึ้นจำเป็นต้องมีประสบการณ์ใหม่ๆ มีการหมุนงานให้เรียบร้อย  
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 ดังนั ้น จากร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 หลายหน่วยงานถูก
ดำเนินงานไปบ้างแล้วด้วย ในทางการศึกษาจึงได้มีการพลิกโฉมประเทศไทยซึ่งทางภาครัฐอยากให้มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ 100% เป็นครั้งแรก เชื่อหรือไม่ว่าประเทศไทยหากจะเป็นประเทศที่ใช้ดิจิทัล
แบบเต็มรูปแบบนั้น แทจ้ริงแล้วจะต้องใช้เวลาอีก 15 ปี ข้างหน้า เช่น กระบวนการตรวจรับทุกวันนี้สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่ากระบวนการตรวจรับจะใช้แบบวิธีการต้องมาประชุมต่อหน้า
พร้อมกัน หรือจะใช้แบบ 2 คน เจอกันแบบ offline และอีก 3 คน ประชุมแบบ Online จะได้หรือไม่และจะ
ผิดหลักการของระเบียบพัสดุหรือไม่ จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของภาครัฐกีดขวางการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องคน จำเป็นต้องหาแนวทางในการขจัดข้อจำกัดที่บั่นทอนขีดความสามารถของประเทศ  

 ร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 นี้ ได้มีแนวทางการพลิกโฉมประเทศอย่างมากมายและต้องทำแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป แต่จะไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันของโลก ภาครัฐจะไม่ชอบเนื่องจาก 
อะไรก็ตามที่เร็วแปลว่าไม่ถี่ถ้วน อะไรที่ฉับพลันแปลว่าจะไม่ได้มีการพิจารณาอย่างแน่นอน ทำให้ผลที่ตามมา
อาจจะเกิดปัญหา ในชีวิตจริงจำเป็นที่จะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับทิศทางและโครงสร้างเพื่อ
พลิกโฉมประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงจึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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 ทั้งนี้ ร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้มีการกำหนดทิศทางอยู่ด้วยกัน 13 หมุดหมาย หมุดหมาย
ที่ 12 กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ภาครัฐสมรรถนะสูง ซึ่ง
เป็นช่วงรอยต่อของการทำแผนพัฒนาการประกันภัยฯ ที่กำลังทบทวนในเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นกัน รวมถึงแผน
หลายฉบับของ คปภ. ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเมื่อมองในมุมของฝ่าย
สถาบันฯ ทิศทางในหมุดหมาย การเตรียมกำหนดนโยบาย หรือจะช่วยหน่วยงานของ คปภ. ให้ก้าวไปตาม
ทิศทางเหล่าน้ีได้จะทบทวนตัวเองอย่างไรได้บ้าง  

 2. Voice of Executives  

 ในส่วนสำคัญที่ได้มีการสัมภาษณ์ท่านผู้บริหาร ได้แก่ ท่านเลขาธิการ คปภ. ท่านรองเลขาธิการ และ
ท่านผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะท่านเลขาฯ ให้ความสำคัญกับฝ่าย
สถาบันฯ อย่างมาก   

 ตามที่ท่านเลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวใน Future of AII (2022-2024) ว่าด้วยภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กว้างขึ้น เช่น รัฐบาลออกมาตรการ
บริหารความเสี่ยง และ คปภ. ได้มีส่วนร่วม หรือแม้กระทั่งในอาเซียนทำแพลตฟอร์มด้านต่าง ๆ ซึ่งทาง คปภ.มี
ข้อมูลอยู่มากมาย แต่จะทำอย่างไรที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นหรือประสานงานอย่างไรให้ได้รวดเร็วที่สุดใน
เวลาที่จำกัด ดังนั้น ท่านเลขาฯ จึงได้สรุปออกมาเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) คปภ. มีภารกิจที่กว้างและมาก
ขึ้น 2) การมีภารกิจที่กว้างจำเป็นต้องตัดสินใจที่พร้อมอย่างมีข้อมูล 3) อยากมีศูนย์รวบรวมข้อมูล ช่วย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลกับต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลและแนะนำให้กับผู้บริหารระดับสูงได้ช่วยคิดเพื่อ
การตัดสินใจในส่วนของการออกแนบนโยบาย (Policy Design) และการดำเนินงาน (Execution) ก่อนออก
มาตรการหรือการสนับสนุน จะมีวิธีทำอย่างไรได้บ้าง  

นอกจากนั้นท่านเลขาฯ ยังได้เสริมไว้อีก 3 ด้าน ที ่ต้องพัฒนาคือ ด้านที ่ 1 ต้องพยายามเป็น
แพลตฟอร์ม (Platform) ต้องสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทุกเรื่องไว้ได้ เช่น การอบรมมีจัดที่ใดบ้าง รายชื่อ
วิทยากรที่มาอบรมให้หรือแม้กระทั่งในงานจ้างที่ปรึกษา มีการจ้างเมื่อไหร่ รูปแบบการจ้างแบบใด ผลที่ได้ของ
ของแต่ละโครงการ ความเคลื่อนไหวด้านการอบรมหรือการโครงการที่ปรึกษาในต่างประเทศที่เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกันกับที่ คปภ. มีจัดว่ามีที่ไหนทำอะไรคล้ายกับ คปภ. บ้าง เป็นต้น  ในความเป็นแพลตฟอร์มมีความต่าง
กับฐานข้อมูล (Database) ตรงที่ฐานข้อมูลเป็นแบบ one way ใช้วิธีการสอบถาม กรอกข้อมูล ทั้งนี้การทำ
ฐานข้อมูลใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่แพลตฟอร์มต้องการความรวดเร็ว เช่น การตรวจรับถ้าจ้างเอกชนทำ 
กระบวนการจะรวดเร็วมาก มีข้อมูลเชื่อมโยงได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น ดังนั้น ในแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาการประกันภัยระดับสูง การทำอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไปจะรอไม่ได้แล้ว ต้องตัดสินใจที่จะลงมือทำเลย
ด้วยการใช้ระบบแพลตฟอร์ม แต่ทั้งน้ี ต้องยอมรับว่า ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ มีแน่นอน แต่ทางท่าน
รองเลขาฯ และท่านผู้ช่วยเลขาฯ ได้เปิดทางหมดแล้ว เช่น การตรวจรับมี 100 โครงการ ให้ทุกคนไปฟังได้ 
และส่งผลมา แต่ทั้งนี้การเป็นแพลตฟอร์มคือการเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันผลต่างๆ ของข้อมูลจะถูกส่ง
รวบรวมมาไว้ที่เดียวกัน ท่านรองเลขาฯ ทุกคนยินดีมีส่วนร่วมและหาแนวทางเพื่อช่วยให้การส่งข้อมูลไปที่ฝ่าย
สถาบันฯ เป็นผู้รวบรวมจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการมีแพลตฟอร์มที่ง่ายและสามารถเริ่มใช้ได้ในเวลาอัน
สั้นและราคาไม่สูงเกินไป  
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ด้านที่ 2 บุคลากร (People) เมื่อมีระบบแพลตฟอร์มารองรับแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าแต่ละฝ่ายทำอะไร
กันบ้าง ซึ่งตามเนื้องานเดิมของฝ่ายสถาบันฯ เน้นเรื่องการอบรม แต่ตอนนี้อยากให้ฝ่ายสถาบันฯ เป็นผู้
รวบรวมข้อมูลทุกส่วนเอามารวมกัน และสามารถให้คำแนะนำด้านต่างๆ ได้ จึงกลายเป็นประเด็นที่ 2 นี้ว่าจะ
มีการ Upskill บุคลากรได้อย่างไร เพื่อให้ไปถึงจุดที่ทำแพลตฟอร์มได้ ออกแบบนโยบาย และรู้ว่าจะต้องไปหา
ข้อมูลแบบใดเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจ บุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ จะต้องรู้จักว่าจะเก็บข้อมูลอะไร 
เลือกที่จะใช้ข้อมูลใดในการสนับสนุนการตัดสินใจของท่านผู้บริหารระดับสูง และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วเมื่อทุกคนต้องการความช่วยเหลือ ทั้งนี้การจะได้บุคลากรที่เหมาะสมกับการทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมี
การกำหนดความคาดหวังในการทำงาน มีขอบเขตที่ชัดเจน การรวบรวมข้อมูล การเข้าใจองค์กร ฯลฯ  ไห้ได้
อย่างเหมาะสม 

ด้านที่ 3 การดำเนินการ (Performance) การได้มาของข้อมูลที่รวดเร็ว เป็นศูนย์วิจัยของคลังสมอง 
เน้นสิ่งที่นักวิจัยอยากทำ เป็นความรู้ ทำเสร็จทันเวลา (Time Driven) การช่วยคิดเวลามีผลงานวิจัยออกมา 
สามารถให้ข้อสังเกต เช่น การประกันความเสี่ยงในเรื่องบิตคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร มีอะไรบ้าง เป็นต้น และ
สามารถสร้างพันธมิตรด้านข้อมูล เช่น การทำความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์ หรือผลงานวิจัยของแต่ละภาคส่วน หน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ ฝ่ายต่างๆ และผู้มี
ส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมประกันภัย สมาคมประกันภัยต่างๆ มารวบรวมเอาไว้ที่เดียวกัน เพื่อกำหนดนโยบาย
ตอนทำฐานข้อมูล (Database) และสามารถต่อยอดสำหรับการนำข้อมูลไปใช้ในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้ด้วย ตัวอย่างที่ต้องเร่งทำฐานข้อมูล และเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงเป็นอย่างมากคือ 1) ทำเนียบวิทยากร 
ซึ่งปัจจุบันข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ยังไม่สามารถบอกได้ว่าวิทยากรแต่ละท่านสอนอะไรบ้าง เชี่ยวชาญด้านใด 
คุณภาพการสอนเป็นอย่างไร หรือแม้กระทั่งทำเนียบการจัดการอบรมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องรวบรวมว่าฝ่ายใดจัด 
ใช้วิทยากรท่านใด ผลตอบรับเป็นอย่างไร เนื้อหาน่าสนใจหรือไม่ส่วนงานอื่นสามารถเข้าอบรมด้วยได้หรือไม่ 
เป็นต้น 2) ฐานข้อมูลด้านการวิจัย ต้องเก็บไว้รวบรวมอยู่ที่เดียวกัน เก็บ ใช้ สืบค้นง่าย  

ดังนั้นจึงควรมี AI ของฝ่ายสถาบันฯ ที่เรียกว่า AII X OIC Intelligence Platform ที่มีการทำงาน
ร่วมกับระหว่างฝ่ายสถาบันฯ กับ สำนักงาน คปภ. ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เป็นหน้าตาของ คปภ. ที่รวบรวมเรื่อง 
Knowledge Management เข้า-ออกง่าย และเป็นปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย มีจุดขาย 
จุดเด่นที่เป็นภารกิจหลักมีเรื่องอะไรบ้าง และจะทำให้จุดเด่นชัดเจนต้องพิจารณาอะไรบ้าง 

3. Benchmarking 
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  การยกตัวอย่างเปรียบเทียบสองสถาบันหลักที่ถือว่าเป็น In-house Training และเป็นสถาบันใน
หน่วยงาน เพื่อช่วยหน่วยงานให้สังคมยอมรับ เข้าถึงง่าย และสามารถช้ีนำในเรื่องเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้จริง  
 ๓.๑ ธนาคารแห่งประเทศ มีหน่วยที่ดูแลด้านงานวิจัย (Research) เน้นการเผยแพร่บทความ วิจัย 
เชิงลึก เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายสาธารณะให้มีความเหมาะสมยิ ่งขึ้น 
ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้าง กลไกการทำงาน และความท้าทายของ
เศรษฐกิจและระบบการเงินไทยให้กับสาธารณชน และนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจสำหรับแวดวงวิชาการให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาวิจัยของ ธปท. เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งทั้งนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้เอางานวิจัยมาย่อยเป็นการอบรม (Training)  มีโมเดลที่น่าสนใจในลักษณะ  
In-house ซึ่งได้นำของที่มีมาเล่า รวมถึงการจัดสัมมนาเป็นรายภูมิภาค อาทิ ภาคเหนือ จัดสัมมนาในหัวข้อ 
"โลกเปลี่ยน หมู่เฮาปรับ รุกรับให้ทัน" ภาคใต้ จัดสัมมนาในหัวข้อ "พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล"  ซึ่งใน
ธนาคารแห่งประเทศได้จัดตั้งสถาบันที่ชื่อว่า “สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปว๋ย อึ๊งภากรณ์”  

 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ถือเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นพื้นที่
ส่วนกลางสำหรับการเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงนักวิจัยกับทรัพยากรต่างๆ เข้า
ด้วยกัน โดยมีการบริหารงานกึ่งอิสระภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงใน ธปท. และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

  
 

 นอกจากนี้ สถาบันวิจัยป๋วยฯ มีการสร้างเครือข่ายของบุคลากรของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
บุคลากรในแวดวงวิชาการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเรียกว่า PIER Research Network (PRN) ซึ่งเป็น
เครือข่ายนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งการประยุกต์งานวิจัยสู่นโยบาย
สาธารณะ PRN มุ่งที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง และระหว่างนักวิจัยกับ
ผู้กำหนดนโยบาย ผ่านช่องทางและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่น การเผยแพร่บทความวิจัย การประชุม 
สัมมนา และความร่วมมือต่างๆ 

 จากโครงสร้างของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในระบบนิเวศ (Ecosystem) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และบุคลากรประจำของธนาคารแห่งประเทศไทย และตรงกับนโยบายของท่านเลขาธิการ คปภ. ว่าจะทำ
อย่างไรให้บอร์ดบริหารของ คปภ. มีความชัดเจน ในการกำหนดทิศทางว่า คปภ. จะเป็นคลังสมองโดยจะมอบ
ให้ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เป็นผู้ดูแลหรืออย่างไร ซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายสถาบันฯ จะมี แผน
ยุทธศาสตร์แล้วเช่นกัน เมื่อทิศทางชัดเจนมากขึ้นแล้วอาจจะมีการจัดตั้งอนุกรรมการมาช่วยดูแลในเรื่องการ
เป็นคลังความรู้ และงานวิจัยน่าจะดีกว่า ทั้งนี้ก่อนที่จะลงรายละเอียดอาจต้องให้กำหนดคำนิยามของการทำ
วิจัยในสำนักงาน คปภ. เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันว่าขอบเขตของการทำวิจัยต้องการถึงขนาดไหน การทำ
วิจัยให้ตรงใจจำเป็นต้องมี Community ที่จะสื่อสาร และมีเวทีให้กับนักวิจัยเฉพาะทาง นักศึกษาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านการประกันภัย ได้นำเสนอผลงานด้วย 

 ๓.๒ Economic Intelligence Center (EIC) เป็นหน่วยงานภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งขึ้น
เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกแก่ผู ้บริหารเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวิสัยทัศน์ "Insightful 
economic and business intelligence for effective decision making." อีไอซี นำเสนองานวิเคราะห์  
เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหภาค รวมถึงผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมด้วยการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง 
และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู ้ประกอบการเพี ่อประเมินสถานการณ์รวมทั้งมีการวิเคราะห์
ผลกระทบ ที่มีต่อธุรกิจครอบคลุมถึงมุมมองระยะยาวและปัจจัยเสี่ยงด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บริษั ทในกลุ่มธนาคาร 
พนักงาน และลูกค้า สามารถวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ 

 เสน่ห์ของงานวิจัยของสถาบัน EIC คือ ดูง่ายเข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย และย่อยข้อมูลมาให้ผู้อ่านได้
เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ซึ่งผู้เล่าเรื่องต้องมีทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นอย่างดี  

  
  

 ความเป็นอีไอซี มีประโยขน์อย่างไร 1) การปล่อยเงินกู้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตสาหกรรมอย่าง
ละเอียด (Analytics) 2) เป็นศูนย์ข้อมูลให้ความช่วยเหลือลูกค้า เรื ่องมุมมองเชิงลึกเกี ่ยวกับแนวทางใน
ภาคอุตสาหกรรมในแต่ละหมวด นอกจากนั้นทีมวิจัยของ EIC ยังเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการทำงาน และ
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ผลงานอย่างเป็นประจักษ์ ซึ่งมีประวัติของนักวิจัยเป็นการอ้างอิงแก่ผู้ลงทุนได้ ข้อมูลของ SCB research ถือว่า
เร็วและทันเหตุการณ์ด้วยข้อมูลเชิงลึก 

 

  
 

การทำการวิจยัของ EIC แบง่เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
• ส่วนที่ 1 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
• ส่วนที่ 2 งานวิจัยรายอุตสาหกรรม 

 ส่วนที่ 1 เศรษฐศาสตร์มหภาค มีการวิจัยที่วิเคราะห์สถานการณ์ มีความสม่ำเสมอในการวิจัย และ
ผลงานวิจัยมีความทันสมัยและทันเหตุการณ์ ตลอดจนมีการนำเสนออยู่ในรูปแบบที่เป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย 
และสามารถแชร์ได้ทันทีบน Social Media ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 ส่วนที่ 2 งานวิจัยรายอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการวิเคราะห์เจาะลึกแต่ละอุตสาหกรรม และนำเสนอบท
วิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคลากรภายในองค์กร และลูกค้าของธนาคาร เน้นการลงพื้นที่สัมภาษณ์ 
เจาะลึก และมีการทำรูปแบบให้อ่านง่าย ทันเหตุการณ์ และมีความสม่ำเสมอในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 ข้อสังเกตสำหรับการเป็นสถาบันวิจัยหากยังไม่มีความพร้อม หรือยังมีนักวิจัยไม่เพียงพอแต่งานวิจัยมี
ค่อนข้างมาก จำเป็นที่จะต้องจ้างบุคลากรภายนอก (Outsource Researchers) แต่ทั้งนี้สถาบันฯ ต้องเก่ง
เรื่องการบริหารจัดการกับนักวิจัย ต้องควบคุมคุณภาพให้ได้ตามต้องการและได้มาตรฐาน  
 ปัญหาในด้านการวิจัยอันดับต้นๆ คือการมีต้นทุนจากนักวิจัยที่สูง การทำ infographic ของงานวิจัยที่
จะต้องย่อยข้อมูลจากงานวิจัย และมาออกแบบเป็น Infographic สิ่งนี้จะค่อนข้างยากมาก  
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 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันยังมีสถาบันวิจัยจากธนาคารที่มีคนอ้างถึงผลงานวิจัยอยู่หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ 
ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกร/ ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ บุคลากรเหล่านี ้ถือเป็นบุคลากรมืออาชีพ เช่น 
กระทรวงการคลังมีสำนักเศรษฐกิจคลัง กระทรวงเกษตรมีสำนักเศรษฐกิจเกษตร แต่ข้อมูลของศูนย์วิจัยใน
กระทรวงอาจไม่ใหม่เท่ากับศูนย์วิจัยของธนาคารแต่ละแห่ง ดังนั้นการเป็นสถาบันวิจัยที่ดีได้ต้องมีทั้งบุคลากร
นักวิจัยที่ดี มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และสามารถตอบโจทย์ข้อมูลตามความต้องการตลาดได้ดี รวมถึงมีความ
รวดเร็วและทันสมัย 
  

Benchmarking Results 
 จากการเปรียบเทียบสถาบันวิจัยอื่นและมาปรับใช้กับสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ต้องคิดต่อ
ด้วยว่าจะมีแนวทางอย่างไรให้เข้ากับนโยบายของท่านเลขาธิการในเรื่องของการเป็น Intelligence Platform 
ต้องสามารถ วิเคราะห์ นำไปใช้ คาดการณ์สถานการณ์ มีกระบวนการที่ถูกต้อง มี ฐานคิดน่าเชื่อถือ ส่วน 
บุคลากร (People) ต้องดูเฉพาะด้านมากขึ้น สร้างเครือข่ายเก่งทั ้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งการมี 
Platformที่ดี และบุคลากรที่ดีต้องไปคู่กัน นอกจากนั้น การดำเนินงาน (Performance) ผลงานวิจัยต้องมี
ความสม่ำเสมอ กำหนดระยะเวลาออก มีความเป็นมืออาชีพ มีการทำงานร่วมกันอย่างสูง คล้าย Design 
Thinking จากท ี ่กล ่าวมาท ั ้ งหมดข ้างต ้น พอสร ุปได ้ว ่ า  Mega Trends, Voice of Executives และ 
Benchmarking ได้ถูกบรรจุอยู่ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ แล้ว จึงอยากให้ที่
ปรึกษาช่วยพิจารณาดูถึงรายละเอียดและบริบทให้ตอบโจทย์ทุกด้าน 

 
ส่วนที่ ๓ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมระหว่างผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และบุคลากร

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สรุปรายละเอียดได้ดังนี ้
 
นายชัยยุทธ มังศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ แสดงความคิดเห็นว่า 
• การทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นข้อดีที่ช่วยทำให้แต่ละสายงานได้รู้จัก

ตัวตนที่แท้จริงว่า knowhow เป็นอย่างไร งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่  

• การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ถือเป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งที ่จะสามารถบ่งบอกได้ตาม
หลักเกณฑ์การวางคนให้เหมาะกับงาน (Put the Right man in the Right Job) โดยต้อง
เริ ่มต้นจากฝ่ายบุคลากร (Human Resource) ที่ต้องพิจารณาการเลือกคนให้เหมาะกับ 
สายงานตั้งแต่แรกเริ่ม  

• การปรับตัวอย่างเหมาะสม ที่จะสามารถทำงานในสายงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เพื่อจะ
ได้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานได้อย่างมีความสุข โดยบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ต้อง
เข้าใจบริบทด้วยว่านอกจากการมองตนเองแล้ว ยังถูกมองจากภายนอกด้วยว่าภารกิจของฝ่าย
สถาบันฯ มิได้ดูองคาพยพตั้งแต่ต้นจนจบ แต่จะทำอย่างไรเพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นภารกิจที่
เด่นชัดของฝ่ายสถาบันฯ มีความชัดเจน เป็นไปตามนโยบายขององค์กร รวมถึงการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วย  
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• จะทำอย่างไรให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของฝ่ายสถาบันฯ ให้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องเน้นจากจุดเริ่มต้นที่จะมีการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก  
ทิศทางการขับเคลื่อนของฝ่ายสถาบันฯ ต้องชัดเจน รู้จักพัฒนาบุคลากรด้วยทักษะใหม่ๆ  

• อนาคตหากทำวิจัยจำเป็นต้องมีบุคลากรด้านการวิจัยโดยเฉพาะ อาจจะมีที่ปรึกษาคอยให้
คำแนะนำ ซึ่งเรื ่องนี้สามารถที่จะทำได้ท้นทีเนื่องจากสายวิชาการอยู่ใกล้ผู ้บริหารมากใน
หลักสูตร วปส. วิทยากรมืออาชีพหลากหลายท่าน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังนั้น ไม่ใช่
เรื่องยากที่จะทำงานด้านวิจัย แต่จะทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรม มีโครงการเกิดขึ้น จำเป็นต้องมี
การทำวิจัย ติดตาม และประเมินผล รวมถึงตัวชี้วัดที่ชัดเจน  

• ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส มีภารกิจคาบเกี่ยวกับ HR ซึ่งหากไม่มีการเชิญก็จะไม่
ได้มาเข้าร่วมด้วย ซึ่งภารกิจที่แท้จริงของตำแหน่งนี้ไม่ชัดเจน หากมีการประเมินบุคลากรใน
ฝ่ายสถาบันฯ จากคณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ พอเข้าใจได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิ
อาวุโส ตามสายงานแล้วจะเป็นงานฝากจากท่านเลขาธิการ และให้คนเหล่านี้รายงานตรงไปที่
ท่านเลขาฯ การจะประเมินทั้งสองตำแหน่งนี้ควรมีการเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
เพื ่อให้ทราบโดยทั่วกันว่าทั ้งสองตำแหน่งดูแลรับผิดชอบอะไร และคณะกรรมการฝ่าย  
สถาบันฯ จะสามารถประเมินบุคลากรได้หรือไม ่

• การประชุมมีจำนวนมากและต้องทำรายงานการประชุมบ่อย ควรมีระบบหรือเทคโนโลยีมา
รองรับให้ทำงานได้เร็วขึ้น  

• ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม ๒๕64 ตามที่ได้มีกำหนดจัดประชุมเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) และแผนการปฏิบัติงานฝ่าย
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงประจำปี 2565 ให้กับผู ้บริหารและพนักงานฝ่าย 
สถาบันฯ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาสามารถเล่ารายละเอียดในส่วนที่มีการทบทวนบริบทที่ได้ศึกษามา
ตามวันนี้ได้เลย ส่วนแผนยุทธศาสตร์ฯ สามารถเล่าได้โดยกระชับ นอกจากนั้นยังสามารถหยิบ
ยกประเด็นปัญหาที่ได้มีการระดมความคิดในวันนี้เป็นภาพสะท้อนเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ
และคาดว่าน่าจะมีสิ่งที่สะท้อนออกมาให้เห็นว่าโครงการใดสำคัญ เพื่อผู้บริหารจะได้เปิดช่อง
ให้ดำเนินการต่อ หรือแม้กระทั่งหากงบประมาณไม่มี และจำเป็นต้องรีบของบประมาณ หรือ
แม้แต่กิจกรรมที่อยู่ในยุทธศาสตร์นี้ กับกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันไหนสามารถทำการ
เชื่อมโยงกันได้บ้าง หรืออันไหนที่ยังไม่มีในกิจกรรมที่ทำในปัจจุบัน และยังไม่มีงบประมาณให้
แสดงออกมาด้วยเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจน  

 
ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัย

ระดับสูง แสดงความคิดเห็นว่า 
• แผนยุทธศาสตรฯ์ที่นำเสนอมีความเป็นไปได้สูง และควรจะมีจัดแบ่งตามกลุ่มภารกิจ เช่น สาย

กำกับ สายส่งเสริม ตรวจสอบ ในแต่ละกลุ่มต้องสามารถทำได้ทุกมิติ เช่น จัดอบรม งานด้าน
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วิเคราะห์ การทำวิจัย การรวบรวมข้อมูล แต่หากเป็นงานเฉพาะด้านของสายไหนให้ไปติดตาม
ตามสายภารกิจนั้นๆ  

• ตามนโยบายของท่านเลขาฯ อยากให้ฝ่ายสถาบันฯ มีห้องสมุดที่ทันสมัยเช่นกัน ซึ่งจะได้ตอบ
โจทย์ของการมีแพลตฟอร์มและลิงก์ข้อมูลทั้งหมด รวบรวมงานศึกษาวิจัยอยู่บนแพลตฟอร์ม
ของ e-Library ในอนาคตการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ หรือประกันประเภท
ต่างๆ จะง่ายขึ้น 

• การเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยทั้งของภายในองค์กร คปภ. และจากมหาวิทยาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ประกันภัยให้มาเป็นลิงก์เดียวกันหมด เพื่อตอบโจทย์เรื่องยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยต้องง่ายต่อ
การสืบค้น รวมถึงหัวข้อที่มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ได้ง่ายและสะดวก  

 
บุคลากรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง แสดงความคิดเห็นว่า 
• กระบวนการในการทำงานบางอย่างในปัจจุบันมีความซ้ำซ้อน และเทคโนโลยีของแต่ละฝ่ายที่

มีความแตกต่างกัน จึงทำให้การทำงานอาจเกิดความล่าช้า เช่น งานเอกสาร กระบวนการจัด
ประชุมต่างๆ  

• การจัดประชุมทุกวันนี้หลายอย่างเป็นระบบ Manual ซึ่งยังไม่มีระบบ Real-Time รองรับ 
เช่น การเชิญประชุม และมีคนยกเลิก หรือมาไม่ได้แทนที่ท่านเลขาฯ จะดูได้จากในระบบ กลับ
ต้องรอเป็น Excel แยกออกมาต่างหาก กระบวนการในแต่ละครั้งเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น
รายงานการประชุม หรืองานประเภทอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงาน Admin ค่อนข้างมาก จึง
อยากให้จ้าง outsource ให้ดูและงาน Admin ตรงนี้ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบ 
Platform ต้องเปลี่ยนทั้งระบบภายในฝ่ายสถาบันฯ และผู้บริหารระดับสูง  

• บุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ มีศักยภาพ แต่หากฝ่ายสถาบันฯ เป็น Business หลักและ
หน่วยงานเป็น Pilot Project น่าจะสามารถบูรณาการการทำงานที่ใช้เวลามากด้วย  

• การจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกจะสามารถเพิ่มพูนความรู้และสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากร เช่น 
การเขียน TOR โดยจะต้องเน้นการพัฒนาทักษะ (Upskill & Reskill) ให้เกิดทิศทางที่ชัดเจน 
จนเกิดการพัฒนาแนวทางการทำงานใหม่ๆ  

• บุคลากรในฝ่ายสถาบันฯ จำเป็นต้องมี Skill ทั้งทางด้านวิชาการ และการประสานงาน ยิ่งเป็น
เรื่องการจัดอบรมแล้วยิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง 

• บุคลากรที่ได้ทำงานใหม่ๆ อาจทำให้เราได้ค้นพบมุมมองอะไรใหม่ๆ ได้ แต่ปัจจุบันคนของฝ่าย
สถาบันฯ ต้องรับแต่งานเดิมๆ ซึ่งถูกมอบหมายมาแต่แรก และต้องรับหน้าที่นั้นเสมอไป ต้อง
มองว่าบางครั้งงานนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนนั้นอย่างแท้จริงก็ได้ แต่ทั้งนี้การจะหมุนคนให้
ไปทำงานอย่างอื่นจำเป็นต้องให้คนนั้นได้เรียนรู้งานที่ทำอย่างถ่องแท้เสียก่อน เหมือนเป็นการ
เตรียมลำดับขั้นตอนในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อป้องกันหากคนใหม่เข้ามาและมีปัญหางาน 
ตนเองจะไม่สามารถตอบคำถามได้ งานจะไม่เดินถ้าคนไม่มีประสิทธิภาพในงานที่ทำ  
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• ฝ่ายสถาบันฯ มีตัวอย่างของประเทศเกาหลี กับไต้หวัน อยู่สองส่วนคือ 1) ทำหน้าที่ดูแลงาน
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย กำหนดเบี้ยประกัน เป็นต้น และนำมาใช้ในทางกฎหมายจริง 2) 
ดูแลด้านวิจัย ซึ่งทำให้ฝ่ายสถาบันฯ ในเกาหลี และไต้หวัน ได้รับความเชื่อถือมาก และมี
กฎหมายของตนเองที่รองรับฝ่ายสถาบันฯ ซึ่งแยกออกจากหน่วยงานกำกับของ OIC ไปเลย  

• เห็นด้วยกับเรื่องงานวิจัยควรแบ่งเป็นหมวดหมู่เพราะหากไม่แบ่งเป็นหมวดหมู่จะทำให้ลงลึก
ไม่ได้  

• มองว่ายุทธศาสตร์ที่ 1.1 การพัฒนา Digital Platform คลังสมองของฝ่ายสถาบันฯ และ 
คปภ. เป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ เพราะโครงการพัฒนาระบบหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
จะทำให้การทำงานง่าย และสะดวกขึ้น  

• การพัฒนากฎหมายที่รองรับการทำงานในฝ่ายสถาบันฯ ยังไม่ค่อยมี จึงอยากให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงเพิ่มเติม 

• ปัจจุบันฝ่ายสถาบันฯ มี e-Learning ซึ่งมี Content อยู่แล้วอาจจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาอีกท่าน
คอยให้คำแนะนำ และมีการทำ Platform ควบคู่กันไป โดยในวิชาที่มีอยู่จะเป็นประโยชน์กับ
คนของ คปภ. เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ โดยในหลักสูตร e-Learning ที่มีอยู่ยังมีเพียงสำหรับ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ ส่วนในอนาคตจะมีทำเป็นหลักสูตรสำหรับผู้อำนวยการด้วย วิชา
ทั้งหมดมี 5 วิชา แต่จะมีบางวิชา Content จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ได้แก่ วิชาทาง
กฎหมาย ซึ ่งปีหน้าหาก e-Learning และ e-Library แล้วเสร็จ ฝ่ายสถาบันฯ จะเข้าสู่
กระบวนการของแผนยุทธศาสตร์ได้เลย แต่จะทำอย่างไรให้บุคลากรสนใจที่จะเข้ามาเรียน 
แนวทางการประชาสัมพันธ์ต้องมี Content อย่างไรที่จะทำให้ไม่รู ้สึกเบื ่อหน่าย มีความ
ทันสม ัย รองร ับระบบ และจะต้องม ีกลย ุทธ ์อะไรของฝ ่ายสถาบันฯ ในการทำการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึง Fanpage ของฝ่ายสถาบันฯ จำเป็นต้องมี Admin มืออาชีพคอยดูแล
อีกด้วย  

• การจะเริ่มต้นทำเรื่องประชาสัมพันธ์ครั้งแรก หากต้องการค่าความเชื่อมั่นที่สูง จำเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญช่วยดำเนินการให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างมาก จากนั้นจะได้มีแนวทาง
ให้บุคลากรภายในดำเนินการต่อตามแนวทางที่วางไว้ต้ังแต่แรกน่าจะดีกว่า  

• สำหรับฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร อยากทำ Insurance Data Center อยู่แล้ว ซึ่งตรงกับ
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลังสมอง
ให้กับบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง
แน่นอน ซึ่งปัจจุบัน คปภ. มีฐานข้อมูลหลายๆ อย่างพร้อมอยู่แล้ว ช่องทางการสื่อสารเป็น 
Facebook มีสมาชิกกว่า 30,000-40,00๐ คน หรือสามารถสื่อสารลงเว็บไซต์ขององค์กร
ได้ด้วย ถือว่าในอนาคต Insurance Data Center จะเป็นคลังสมองสำหรับคนที่คิดถึงเรื่อง
ประกันภัยต้องมาที่ คปภ. อันดับแรก ด้วยข้อมูลวิจัยจากหน่วยงานภายใน ภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และรวมถึงข้อมูลด้านการเคลื่อนไหวของประกันภัยโลกด้วย  
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• แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) มีเรื่องของ
แผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว 
แต่จะนำเรื่อง Training มาจับคู่กับร่างแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันฯ จากที่ที่ปรึกษาจัดทำ 
เช่น จากระบบ on-site ปรับเป็นระบบไฮบริด (Hybrid) แต่ประเด็นคือปัจจุบันนี้ถึงแม้มี
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณที่จะใช้ แต่ Platform ไม่มี ประเด็นนี้ต้องมีการชี้แจงต่อคณะ
กรรมการบริหารเพื่อขอปรับแผนและงบประมาณใหม่ ในแต่ละประเด็นอีกครั้ง 
 

ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า 
• เสนอแนะว่าในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างฝ่ายสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้

มีความ Agile และการทำงานเชิงรุก จะมีการวิเคราะห์ระบบเดิมและเปรียบเทียบกับระบบ
ใหม่ โดยจะมีเวทีพูดคุยเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในกา รวาง
โครงสร้างใหม่  

• สำหรับงานประจำวัน (Routine) จะทำอย่างไรที่จะนำระบบดิจิทัลมาช่วยให้มีเวลาในการทำ
อย่างอ่ืนมากขึ้น  

• เห็นด้วยที่ว่าระบบราชการ การหมุนงานไม่สามารถกระทำได้โดยเสรี ดังนั้น ก่อนหมุนงานต้อง
ให้บุคลากรเข้าใจในเนื้องานที่ตนเองรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันอย่างถ่องแท้เสียก่อน 
จึงจะได้ไปเรียนรู้งานใหม่ในตำแหน่งหน้าที่ใหม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนด
ในหนังสือเวียน ว17/2558 โดยกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ โดยต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่าง
หน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการอย่างละไม่น้อยกว่าสองป ี 

• การบริหารจัดการในเรื่องของการสื่อสารในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์
ของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลังสมองให้กับบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงานภายใน 
คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวิธีการและมีคนเข้ามาดูแล ในองค์ความรู้เป็นเรื่องของ
การสื่อสาร ต้องมีวิธีการออกสื่อ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นต้องมี
หน่วยงานดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะเรื่องของการสื่อสารถือเป็นหน่วยที่สำคัญอันดับต้นๆ 
ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีการแบ่งโมเดลออกเป็น 2-3 หน่วย คือ หน่วยที่หนึ่ง ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสื่อสารองค์กรเป็นผู้ดำเนินการ หน่วยที่สองรับต่อจากหน่วยที่ 1 และส่งต่อให้หน่วยที่
สาม ซึ ่งทั ้งสามหน่วยอาจต้องดูแลตั ้งแต่ต้นจนจบด้วย เพราะหากนำเรื ่องสื ่อสารให้
บุคคลภายนอกเป็นผู้ดูแลอาจจะไม่เข้าใจเท่ากับคนในเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้  

• ในความเป็นฝ่ายสถาบันฯ แนวทางที่จะต้องทำการสื่อสารควรเน้นเรื่องเฉพาะด้านเป็นหลัก 
แต่ละกลุ่มต้องมีการทำต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำจนจบอยู่ในหนึ่งกลุ่ม และนอกจากนั้นให้
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มีการทำพาทเนอร์ (Partner) กับหน่วยงานอื่นภายนอกด้วย เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน  

• ในต้นปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายสถาบันฯ จะมีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจะมีการนำแผนเดิมมา
ผสมผสานกับแนวทางปฏิบัติใหม่ และจะต้องเพิ่มเรื่องที่ต้องดำเนินการแบบเร่งด่วน (Priority) 
เพื่อจะได้เริ่มต้นในไตรมาส 1 ได้เลย  
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บทที่ 5 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบัน

วิทยาการประกันภัยระดับสูงประจำปี ๒๕๖๕ 
 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และ

แผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
ส่วนที่ 1 การสรุปสถานภาพการดำเนินงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 

 
จากการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียหลักที่

เกี่ยวข้องกับฝ่ายสถาบันฯ สามารถสรุปสถานภาพ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหา ได้ดังนี้  

 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้นโยบายสำหรับฝ่ายสถาบันฯ 3 ด้าน ได้แก่  

1. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงในระยะ 3 ปี 
• แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงต้องมีความสอดคล้องและจับต้องได้  

กับยุทธศาสตร์สำนักงานระยะ 3 ปี โดยแผนดังกล่าวยังต้องสอดคล้องกับแผนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ แผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ 4 รวมถึงแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ คปภ. สามารถนำพาให้องค์กรสู่การเป็น Smart OIC  

• ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก เพื่อกำหนดจุดแข็ง และจุดอ่อน โดยต้องศึกษา
ทบทวนกับสถาบันประกันภัยและสมาคมประกันภัยอื่นในด้านการฝึกอบรมเพื่อกำหนดกรอบ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายแผนงาน  

2. ทิศทางสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงในอนาคต 
ด้านโครงสร้าง และด้าน Facility  

• ควรมีการทบทวนโครงสร้างของฝ่ายสถาบันฯ ว่าสอดคล้องกับทิศทางในอนาคตหรือไม่ และ
หากจะต้องก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นทั้งการฝึกอบรม คลังแห่งความรู้และแหล่งวิจัย จะต้อง
มีแนวทางอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 

• โครงสร้างทางด้าน Facility รองรับภารกิจในอนาคตหรือไม่ เช่นในอนาคตจะมีการจัดประชุม
แบบ Virtual หรือแบบ Hybrid มากยิ่งขึ้น จะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปให้สถานที่มี
ความเพียงพอต่อทิศทางในอนาคต  
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ด้านบุคลากร 

• ควรมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งผลให้  
ฝ่ายสถาบันฯ สามารถทำงานเชิงรุกได้ 

• การกำหนดแนวทางให้บุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ มีความกระตือรือร้น โดยอาจจะต้องมอง
กระบวนการหมุนเวียนงาน (Rotation) เพื่อให้เกิดความหลากหลาย หรือเพื่อเป็นการดึงดูด
บุคลากรจากฝ่ายอื่นมาร่วมกันพัฒนาฝ่ายสถาบันฯ อีกด้วย 

ด้านงานวิจัย 
• ควรมีการนำเสนอหัวข้อการวิจัยไปที่ฝ่ายสถาบันฯ เพื่อลดความซ้ำซ้อน และฝ่ายสถาบันฯ  

ควรจดัทำระบบ/กระบวนการเป็นศูนย์กลางในด้านการวิจัยของ คปภ.  
• ฝ่ายสถาบันฯ อาจต้องมีการพิจารณาทิศทางในอนาคต เช่น มีความจำเป็นต้องมีนักวิจัย

ประจำฝ ่ายสถาบ ันฯ หร ือไม ่  ด ังเช ่น ธนาคารแห ่งประเทศไทยม ีน ักว ิจ ัยประจำ
สถาบันวิจัยป๋วยฯ ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างของฝ่ายสถาบันฯ เองกส็ามารถรองรับได้  

ด้าน Big Data และด้านการอบรม 
• ฝ่ายสถาบันฯ ควรเป็นหน่วยงานที่มีรายชื่อวิทยากร/ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศที่

สามารถเชิญมาบรรยาย หรือเป็นเครือข่ายในการร่วมกันทำวิจัยได้ 
• ควรมีการเชื่อมต่อข้อมูลสถาบันการอบรมต่างๆ ของอาเซียนเพื่อโอกาสในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันในอนาคต  
3. นโยบายภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นสถาบันผู้นำ 

• ฝ่ายสถาบันฯ เป็นผู ้นำของภาคธุรกิจประกันภัยแบบครบวงจรในฐานะ Regulator ที่
ให้บริการการอบรม ศูนย์รวมความรู้ ข้อมูล บุคลากรด้านวิจัย และผลงานการวิจัยที่น่าเช่ือถือ
และนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันท ี

• บุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ต้องมีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก หมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่
หยุดยั้งเพื่อมาพัฒนาฝ่ายสถาบันฯ ให้ก้าวต่อไป 

• การมีเครือข่ายของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ฯลฯ และมีการ
สร้างความร่วมมือกันทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมอาเซียน 
 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายสถาบันฯ ดังนี้  
• คปภ. มีบทบาทมากกว่าเดิมในอดีต ทั้งในด้านบทบาทการใช้ประกันภัยเพื่อการบริหารความ

เสี่ยงให้กับภาครัฐ อาทิเช่น ในการเปิดประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น โดยที่ คปภ. มี
บทบาทกว้างขึ้นที่จะช่วยภาครัฐในด้านที่หลากหลายมากกว่าเดิม 

• คปภ. มีบทบาทในเวทีอาเซียน โดยเฉพาะการรับเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดทำ ASEAN 
Insurance Platform เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลด้านการประกันภัยในอาเซียน และการเดินทาง
ระหว่างประเทศอาเซียนโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส  
โคโรน่า 2019 (โควิด-19)  

• เมื่อทบทวนบทบาทของ คปภ. ที่กว้างและขยายใหญ่ขึ้น คปภ. จึงต้องการคลังสมอง และ
หน่วยงานดังเช่นฝ่ายสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อมไปด้วยกัน  
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โดยควรมีการพิจารณาบทบาทของฝ่ายสถาบันฯ ทั้งในด้านการทำงานกับ  HR หรือในการ
ทำงานกับฝ่ายกลยุทธ์ในด้านการนำข้อมูลจากทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรมาทำให้
การกำหนดตัวช้ีวัดขององค์กรเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

• การเป็นคลังสมอง คือ การเป็นฝ่ายสถาบันฯ ที่มีข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูล และการมี
ศักยภาพในการมองอนาคต พร้อมทั้งกำหนดทิศทางทั้งของอุตสาหกรรม องค์กร และฝ่าย
สถาบันฯ เอง โดยฝ่ายสถาบันฯ ควรต้องมีการดำเนินการเพิ ่มเติมได้แก่ 1) การปรับ 
Mindset ของบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำงานเชิงรุก และในการทำงานที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ วิจัย และเชิงนโยบายมากยิ่งขึ้น 2) ต้องสามารถมองภาพรวม มองทิศทางและ
บทบาทขององค์กร ตลอดจนข้อมูล/วิจัยที่จะต้องเป็นประโยชน์เพื่อการออกแบบนโยบาย
ขององค์กรได้ 3) ต้องสามารถกำหนดทิศทางของฝ่ายสถาบันฯ บนพื้นฐานของปัจจัย
ภายนอกได้ด้วย 

• ฝ่ายสถาบันฯ ไม่มีคู่แข่งในประเทศไทยอย่างชัดเจน แต่หากจะเทียบเคียงอาจจะเป็นสถาบัน
ของหน่วยงานประเภทเดียวกันในต่างประเทศ ดังนั ้นจะทำอย่างไรที ่จะเร่งพัฒนาฝ่าย  
สถาบันฯ ให้มีศักยภาพ โดยฝากประเด็นสำคัญ ได้แก่ 

o คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ควรมีการจัดประชุมบ่อยครั้งกว่านี้ และมีการกำหนด
บทบาทให้คณะกรรมการฯ ได้มีบทบาทในการ Contribute หรือเป็นเวทีที่สามารถ
อภิปรายร่วมกับฝ่ายสถาบันฯ เกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินงานด้านการวิจัย  
การฝึกอบรม ตลอดจนการทำงานเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและอุตสาหกรรมสูงสุด 

o คปภ. มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส ซึ่งควรมีการกำหนดบทบาท
ในด้านงานวิชาการ การวิจัย ซี่งควรมีบทบาทดังกล่าวในฝ่ายสถาบันฯ  

o ฝ่ายสถาบันฯ อาจพิจารณาจ้างบุคลากรแบบสัญญาจ้างมาเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ปรับบทบาทให้ฝ่ายสถาบันฯ มีงานวิจัย หรือมีการฝึกอบรมที่แตกต่างจากเดิม แต่
ในเวลาเดียวกันการกำหนดบทบาท ทิศทางการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์/ผลผลิตต้องมี
ความชัดเจน และต้องมีกระบวนการในการ Monitor และควบคุมให้ได้ผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้  

o ฝ่ายสถาบันฯ ต้องปรับบทบาทให้ตนเองเป็น Platform ที่เป็นคลังสมองให้กับ 
คปภ.ได้แก่ 1) รวมข้อมูลด้านงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก คปภ. ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ คปภ. 2) มีการรวมงานวิจัยของบุคลากร คปภ. ที่
ได้ไปฝึกอบรมในหลักสูตรผู้บริหารจากสถาบันต่างๆ เช่น วปอ. ก.พ. ให้สืบค้น หรือ
อ้างอิงได้ง่าย 3) มีการศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบนโยบาย หรือการผลักดันภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้ประสบ
ความสำเร็จ โดยที่ฝ่ายสถาบันฯ จะต้องมแีนวทางในการนำดิจิทัลมาใช้ 

o ฝ่ายสถาบันฯ ต้องศึกษาโครงสร้างของหน่วยงานที่ใกล้เคียงกัน อาทิ สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจป๋วย อึ ๊งภากรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื ่อให้ฝ่าย  
สถาบันฯ มีโครงสร้าง ระบบงาน และบุคลากรที่ส่งเสริมให้สามารถเป็นคลังสมอง
ของ คปภ. และอุตสาหกรรมได้  
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ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถสรุปได้ดังนี้  
• ฝ่ายสถาบันฯ มีจุดเด่นในการเป็นหน่วยงานของ คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศ

ไทย และการเป็น Regulator ซึ ่งฝ่ายสถาบันฯ ควรมีแนวทางในการดึงจุดแข็งด้านนี้มา 
Positioning ทิศทางของฝ่ายสถาบันฯ ในอนาคต  

• ฝ่ายสถาบันฯ ต้องเป็นผู้นำของภาคธุรกิจ และมีองค์ความรู้/ประเด็นต่างๆ ที่เกี ่ยวกับ
ประกันภัย โดยต้องมีแนวทางการศึกษา วิจัย เพื่อสามารถเป็นศูนย์กลางองค์ความรู ้ได้ 
ดังเช่น ศูนย์วิจัยกสิกร เป็นต้น โดยควรมีการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ ของหน่วยงาน 
Regulator  
อื่นเทียบเคียงกับฝ่ายสถาบันฯ เพื่อสามารถกำหนดสิ่งที่ขาดและสิ่งที่ต้องการเสริม 

• ฝ่ายสถาบันฯ ต้องพิจารณาโครงสร้าง ศักยภาพบุคลากรที่จะสามารถผลักดันให้ฝ่ายสถาบันฯ 
พลิกบทบาท และสร้างจุดยืน (Positioning) ที่จะเป็นผู้นำในด้านองค์ความรู้ทั้งในองค์กร 
และในอุตสาหกรรม มีองค์ความรู้/ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับประกันภัย โดยต้องมีแนวทาง
การศึกษา วิจัย เพื่อสามารถเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ได้ ดังเช่น ศูนย์วิจัยของธนาคารไทย
พาณิชย์ เป็นต้น  

• ฝ่ายสถาบันฯ ควรมีการสร้างเครือข่าย (Network) ทั้งกับภายในและภายนอกองค์กร โดย
ภายในองค์กรควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการแจ้งหรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ในด้านงานวิจัยให้กับฝ่ายสถาบันฯ   

• ฝ่ายสถาบันฯ ต้องมีเวที หรือ Platform ที่เป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่งานวิจัย มีการกำหนด
ประเด็นที่จะเผยแพร่ ความถี่ และย้อนมาหารือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลจาก
ฝ่ายต่างๆ มาประมวลผล วิจัย และต่อยอดเพื่อให้มีผลการศึกษา/ข้อมูล หรือผลการวิจัยที่ทัน
ต่อสถานการณ์ และทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  

• ฝ่ายสถาบันฯ อาจต้องมีการพิจารณาว่าจ้างบุคลากรลักษณะเฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็นสัญญาจ้าง ที่สามารถวิจัยประเด็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ของการเป็น
หน่วยงานที่มีข้อมูล ใช้ข้อมูล และสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ทันเวลา  

• ฝ่ายสถาบันฯ ควรมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับประเทศต่างๆ สร้าง Platform  
ในการแลกเปลี่ยนทางวิจัย วิชาการ และการฝึกอบรมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้แนว
ทางการดำเนินงานของประเทศอื่นในระยะแรก และเรียนรู้นำแนวทางดังกล่าวมาพัฒนา
หลักสูตรต่างๆ  

• ฝ่ายสถาบันฯ ควรมีการทบทวน Positioning โดยเฉพาะในการลดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน
ด้าน HR ของ คปภ.  

• ฝ่ายสถาบันฯ ควรมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับงานวิจัย เช่น หลักสูตรผู้กำกับและผู้ตรวจสอบ
ธุรกิจประกันภัย เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายในด้านผู้กำกับ นอกจากนี้ฝ่ายสถาบันฯ ควรมีการ
วิเคราะห์สร้างหลักสูตรใหม่ๆ และมีหลักสูตรที่สามารถแบ่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้น 
กลาง สูง ไล่ขึ้นไปอีกด้วย ทั้งในด้านหลักสูตรอย่างเช่น วปส. ซึ่งควรมีการพัฒนาในระดับต้น
และกลางด้วย และในด้านของหลักสูตรเฉพาะทางควรมีการพัฒนาต่อยอดอีกด้วย อาทิ การ
สร้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ฝ่ายสถาบันฯ อาจต้องมี  Role Model จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์/
นโยบายเป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการดำเนินการ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตัวชี้วัดหลัก 
โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) ตลอดจนความต้องการและความคาดหวัง พร้อมทั้งวิเคราะห์โดยใช้หลักการ TOWS Matrix 
เพื่อใชเ้ป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1) เป็นหน่วยงานของ คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
ระดับประเทศ มีบทบาทชัดเจนในการกำกับ
ดูแล และส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัย 

2) แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที ่ ๔ (พ.ศ. 
2564-2568) ในกลยุทธ์ที ่ 4.2 สร้างเสริม
ศ ักยภาพและความร ู ้ความเช ี ่ยวชาญของ
บุคลากรประกันภัย มีการกำหนดให้ฝ่ายสถาบันฯ 
รับผิดชอบมาตรการที่  4.2.1 สนับสนุนการ
พ ัฒนาบ ุคลากรในธ ุ รก ิจประก ันภ ัยและ
หน่วยงานกำก ับด ูแลให้ม ีท ักษะและความ
ชำนาญในเรื ่องที ่สำคัญ ถือเป็นการกำหนด
บทบาทภารกิจที่สำคัญให้กับฝ่ายสถาบันฯ  

3) มีนโยบายในการส่งเสริมให้ฝ่ายสถาบันฯ มีการ
เติบโต และมีแนวทางในการเป็นหน่วยงานของ
ประเทศท ี ่ช ี ้นำ ให ้แนวทางในการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมการประกันภัย และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

4) ม ีการจ ัดหล ักส ูตรท ี ่สร ้างช ื ่อ เส ียงให ้กับ 
ฝ่ายสถาบันฯ และ คปภ. อาทิ หลักสูตร วปส.  
เป็นต้น 

5) มีเครือข่ายด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีเครือข่าย
กับอุตสาหกรรมประกันภัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

1) โครงสร้างของฝ่ายสถาบันฯ ในปัจจุบันมุ่งเน้น
การฝึกอบรม อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง
ของการมีโครงสร้างที่รองรับภารกิจด้านการวิจัย  

2) ภารกิจด้านการอบรม และการวิจัย ต้องการ
สถานที ่ และบรรยากาศที ่เหมาะสม มีความ
พอเพียง และสามารถรองรับการจัดการเสวนา 
ฝึกอบรม หรือนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ 
Hybrid และ Virtual ได้ นอกจากในรูปแบบ 
Onsite  

3) ต้องมี Digital Platform สำหรับการฝึกอบรม 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Virtual 
และ Hybrid สำหรับการฝึกอบรม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยในอนาคต 

4) ต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลด้านงานวิจัยใน คปภ. 
โดยควรมีการจัดรวบรวมอยู่ที่ฝ่ายสถาบันฯ เพื่อ
เป็นการตั้งต้นรวบรวมและเป็นสารสนเทศด้าน
วิจัย และข้อมูลที่สำคัญของ คปภ.  

5) ต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลด้านการฝึกอบรม 
และวิทยากรของ คปภ. โดยควรมีการจัดรวมอยู่
ที่ฝ่ายสถาบันฯ เพื่อเป็นการตั้งต้นรวบรวมและ
เป็นสารสนเทศด้านการฝึกอบรมของ คปภ.  

6) ต้องมีการเสริมบทบาท (Positioning) ในด้าน
การเป็นฝ่ายสถาบันฯ ของหน่วยงานที่ทำงาน
ด้านกำกับฯ อย่างเป็นรูปธรรม  

7) ต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อการ
กำหนดนโยบาย และต้องมีบุคลากรด้านดิจิทัล 
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ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

เพื่อรองร ับและส ่งเสร ิมในด ้านว ิจ ัย และ
ฝึกอบรมที่รองรับบทบาทของ คปภ. ที่เติบโต
ขึ้น  

8) ต ้องม ี เคร ือข ่ายก ับน ักว ิชาการ ภาคร ัฐที่
เกี ่ยวข้อง อุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 

9) ขาดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของฝ่ายสถาบันฯ ทั ้งในด้าน Content และ
ช่องทางบน Social Media    

10)  ขาดโอกาสในการเข ้าถ ึงข ้อมูลเชิงล ึกของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. ทั้งในด้านมิติของ 
Agenda ของการศึกษา/ วิจัยของหน่วยงาน
ภายใน  และม ิ ต ิ ของว ิ ธ ี ก ารศ ึ กษา  และ 
ผลการศึกษาต่างๆ  

 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1) เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้
มีเครื ่องมือสำหรับการวิเคราะห์ (Analytics)  
ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย และทำให้การวิเคราะห์
ข้อมูล ทิศทาง ตลอดจนการชี้นำมีประเด็นที่
หลากหลาย  

2) เทคโนโลยีใหม่สร้างแนวทางในการวิเคราะห์
และสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสถานการณ์ และ
ทันเวลา  

3) ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนใช้
ช ่ อ งท า ง ใ นก า ร ร ั บ ร ู ้ ผ ่ า น  Social Media  
มากยิ่งขึ้นทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา 
และงานวิจัยมีความคล่องตัว 

4) อุตสาหกรรมประกันภัยอยู่ในความสนใจของ
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน
เนื่องจากผลของสถานการณ์ Covid-19 และ
จากการที่สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง และการมีชีวิตที่ยืนยาวที่
ต้องการวางแผนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  

1) ภาคอุตสาหกรรมมีความปราดเปรียว (Agility) 
ในการได้มาซึ่งข้อมูลภาคสนาม และมีการนำมา
ศึกษา และวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว 

2) ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนมี
ความคาดหวังต่อข้อมูล เนื้อหาอย่างสูง ตลอดจนมี
ความคาดหวังที่จะได้รับข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวที่
สอดคล้องกับตนเอง (Personalized) สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ (Relevance) และทันเวลา (Real-time) 
ซ ึ ่ งต ้ องม ี ความสม ่ ำเสมอของการส ื ่ อสาร 
(Consistency) และความน่าเชื ่อถือ (Reliability) 
ของข้อมูล 

3) จากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้เกิดความไม่
แน่นอนและผันผวนในอุตสาหกรรมประกันภัย 
ส่งผลให้การพยากรณ์ การได้มาซึ่งข้อมูล หรือ
การวิจัยหรือฝึกอบรมมีการดำเนินการที่ซับซ้อน
กว่าเดิม  

4) สถาบันที่มีการดำเนินการด้านวิจัย ฝึกอบรม มี 
Brand Positioning ที่ชัดเจน อาทิ ธนาคารแห่ง
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

5) สภาพแวดล ้ อมของธ ุ รก ิ จประก ั นภ ั ยที่
เปล ี ่ยนแปลงไป ส ่งผลให ้ม ีความต ้องการ
บ ุ ค ล า ก ร ท ี ่ ม ี ท ั ก ษ ะ เ ฉ พ า ะ ท า ง  อ า ทิ   
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และทักษะใหม่
เพ ิ ่มข ึ ้น อาท ิ  ท ักษะทางด ้านภาษาต ่างๆ  
ท ั ้ งภาษาต ่างประเทศ และภาษา  Coding 
สำหรับการรองรับการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล  

6) คปภ. มีบทบาทมากกว่าเดิมในอดีต ทั้งในด้าน
บทบาทการใช้ประกันภัยเพื่อการบริหารความ
เสี่ยงให้กับภาครัฐ อาทิเช่น ในการเปิดประเทศ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น โดย คปภ. มีบทบาท
ที่กว้างขึ้นที่จะช่วยภาครัฐในด้านที่หลากหลาย
มากกว่าเดิม 

7) คปภ. มีบทบาทในเวทีอาเซียน โดยเฉพาะการ
รับเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดทำ ASEAN 
Insurance Platform เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลด้าน
การประกันภัยในอาเซียน และการเดินทาง
ระหว ่ า งประ เทศอา เซ ี ยน โดย เฉพาะ ใน
สถานการณ์ Covid-19 

ประเทศไทย (สถาบ ันว ิจ ัยเศรษฐก ิจป ๋วย  
อึ๊งภากรณ์) ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) เป็นต้น 
และสร้างมาตรฐานในอุตสาหกรรมการเป็น
สถาบันวิจัย และฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน มีข้อมูล
ที่สามารถชี้นำสังคม และเป็นสถาบันฝึกอบรมที่
ใช้ข้อมูลที่มีสร้างเนื้อหาการให้ความรู้ในรูปแบบ
ที ่หลากหลายท ั ้ งในการฝ ึกอบรมแบบเดิม  
(In-Class Training) และการมีรูปแบบฝึกอบรม
ให้ความรู้ในแบบ Virtual, Hybrid และ Micro 
Learning เป ็นต ้น  โดยเฉพาะการจ ัดการ
ฝึกอบรมในรูปแบบของการสัมมนาที่มีข้อมูลเชิง
ลึก ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ หรือข้อมูลที่มีการ
วิจัยศึกษาที ่สร้างโอกาสในการนำไปต่อยอด 
หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งสามารถทำไดด้ี
ทั้งในแบบ In-Class และ On-line  

 
ทั้งนี้จากผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ สามารถสรุปความต้องการและความคาดหวังที่มี

ต่อฝ่ายสถาบันฯ ได้ดังนี้  
ฝ่ายสถาบันฯ ต้องมี Positioning ที ่มีการกำหนดภารกิจในการเป็นพื ้นที ่ส่วนกลางในการเป็น 

Platform เพื่อเป็นคลังสมองให้กับ คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัย 
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีความสนใจได้มีโอกาสทำวิจัย และมี

โอกาสในการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการสร้างเครือข่ายและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

• พัฒนาบทบาทในการรวบรวมงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อการเป็นคลัง
สมองที่สามารถนำเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาทและการออกแบบนโยบายให้กับ 
คปภ. โดยประเด็นดังกล่าวควรทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และมีงานวิจัยที่รองรับ มีข้อมูลเชิง
ลึก ตลอดจนมีการนำเสนอออกมาในรูปแบบด้านการสัมมนาเชิงวิชาการ บทความ วารสาร 
และการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลภายใน และนักวิชาการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรม 

• มี Website/Application ที่สามารถเข้าถึงโดยง่ายไม่ซับซ้อน ใช้การออกแบบทั้งในด้านการ
ทำรูปแบบของงานวิจัยให้เป็น Infographic และการออกแบบ UX/UI ที่ใช้งานได้ง่ายกับ 
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ทุกอุปกรณ์ (Device) เข้ากับการใช้งานของบุคลากรในยุคปัจจุบันและอนาคต และใช้ได้ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

• มีทีมบุคลากรประจำของฝ่ายสถาบันฯ ที่มีภารกิจชัดเจนเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการกำหนด
ประเด็นในการทำวิจัย มีการกำหนดทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีความรวดเร็ว/
ยืดหยุ่นเพื่อให้งานวิจัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอันเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการนำ
ผลวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดทั้งในเชิงการออกแบบนโยบายด้านต่างๆ ขององค์กร หรือการเป็น
ประโยชน์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือชี้นำสังคม โดยต้องมีแนวทางในการสร้างเครือข่าย
อย่างชัดเจนกับนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติ และภาคอุตสาหกรรม มีความหลากหลายของกลุ่มคนใน
การรวมตัวกันกำหนดโจทย์ในการวิจัย แนวทางการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล ก่อให้เกิด
การสร้างงานวิจัยที่สร้างความสนใจให้กับอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  

 
  

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) สามารถวิเคราะห์โดยใช้
หลักการ TOWS Matrix ในการช่วยแก้ปัญหา ได้ดังนี ้

 
           ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) 

SO กลยุทธ์เชิงรุก  
SO๑ (S2 S4 O5 O6 O7) 
• การพ ัฒนาหล ักส ูตรด ้ านการ

บริหารและการประกันภัยสำหรับ
บุคลากร คปภ. หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ทั ้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

SO2 (S3 O1 O2 O3) 
• ก า ร พ ั ฒ น า  Digital Platform  

คลังสมองของฝ่ายสถาบันฯ และ 
คปภ.   

WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
WO1 (W1 W2 W3 O2 O3 O6 O7) 
• การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง 

และร ูปแบบการทำงานของฝ ่าย
สถาบันฯ เพื ่อรองรับภารกิจทั ้งใน
ด้านการฝึกอบรม วิจัย และการเป็น
คลังสมองของ คปภ. 

WO2 (W4 W5 W10 O1 O3 O6 
O7) 
• การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย 

และด้านการฝึกอบรม เพื่อเป็นฐาน
ส ืบค ้น อ ้างอ ิง และต ่อยอดการ
อ อ ก แ บ บ น โ ย บ า ย  ห ร ื อ ก า ร
ดำเนินงานของ คปภ. โดยต้องมี
การบูรณาการการดำเนินงานกับ
หน่วยงานอาทิ HR / Strategy 

WO3 (W7 W8 O1 O4 O6 O7) 
• การสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะใน

ด้านการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 
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           ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

และการพัฒนางานวิจัยเพื่อออกแบบ
นโยบาย  

อุปสรรค (T) 

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
ST1 (S1 S3 T1 T2 T3)  
• การมีรูปแบบการทำงานที่ Agile 

เพื ่อการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนา
งานว ิจ ั ยท ี ่ ตอบโจทย ์องค ์กร 
อ ุตสาหกรรม และภาคส ่วนที่
เกี่ยวข้อง มีข้อมูลเชิงลึก ทันเวลา/
ทันต่อสถานการณ ์

WT กลยุทธ์เชิงรับ  
WT1 (W1 T1) 
• การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ 

ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในด้านการเป็นคลังสมอง
ของหน่วยงานและการสามารถนำ
ดิจ ิท ัลมาพัฒนาการวิจ ัยและการ
ฝึกอบรมได ้

• การยกระดับการดำเนินงานของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ ่ า ย ส ถ า บ ั น ฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส  

WT2 (W6 T4) 
• ก ำ ห น ด แ ล ะ ส ื ่ อ ส า ร  Brand 

Positioning  ของฝ่ายสถาบันฯ ที่
ช ัดเจนทั ้งใน คปภ. และภายนอก
องค์กรสะท้อนการเป็นฝ่ายสถาบันฯ 
ในด้านคลังสมอง ชั ้นนำทั ้งในด้าน
งานว ิจ ัย และด ้านงานฝ ึกอบรม 
ส่งเสริมบทบาทของ คปภ. ที่กว้างขึ้น 
และมีความเป็นอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
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จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ  
ได้ดังนี ้

 
วิสัยทัศน ์ พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

 
ก า ร เ ป็ น
คล ังสมอง
ของ คปภ.  

เช ื ่อมโยง บ ูรณา
การ  และพ ัฒนา
องค์ความรู ้ในด้าน
การประก ันภ ัยที่
สอดคล้องกับ คปภ. 
สถานการณ ์ของ
ประเทศ 

1. การพัฒนาระบบการ
วิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ 
Digital Platform ที่
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภายใน คปภ. และสอด
รับกับความต้องการของ
สถานการณ์ประเทศ 

เชื่อมโยง บ ูรณาการ และ
พัฒนา Digital Platform ใน
การเป็นคลังสมอง และคลัง
ความรู้ของ คปภ. 
 

1.1 ก า รพ ัฒนา  Digital Platform 
คลังสมองของฝ่ายสถาบนัฯ และ คปภ.  
๑.๒ การพัฒนาหลักส ูตรด ้านการ
บร ิหารและการประกันภัยสำหรับ
บ ุคลากร คปภ. หน ่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ท ั ้ งภาย ในประ เทศและ
ต่างประเทศ 
๑.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
และด้านการฝึกอบรม เพื ่อเป็นฐาน
ส ืบค ้น  อ ้ า งอ ิ ง  และต ่อยอดการ
ออกแบบนโยบาย หรือการดำเนินงาน
ของ คปภ. โดยต้องมีการบูรณาการ
การดำเนินงานกับหน่วยงานอาทิ HR / 
Strategy 

๒. การพัฒนาโครงสร้าง
ฝ ่ า ย ส ถ า บ ั น ฯ  แ ล ะ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ค ว าม  Agile และการ
ทำงานเชิงรุก 

กำหนดโครงสร้าง อัตรากำลงั 
ประเภทของบุคลากร และ
รูปแบบการทำงานที ่ Agile 
เชิงรุก และสอดคล้องกับทิศ
ทางการเป็นคลังสมองของ 
คปภ.   

๒.๑ การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง 
และร ูปแบบการทำงานของฝ ่ าย
สถาบันฯ เพื่อรองรับภารกิจทั้งในด้าน
การฝึกอบรม วิจัย และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ. 
๒.๒ การยกระดับการดำเนินงานของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ ่ า ย ส ถ า บ ั น ฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส  

๓. การพัฒนาและสื่อสาร
ภาพล ั กษณ ์ของฝ ่ าย
สถาบันฯ ในการเป็นคลัง
สมองให้กับบุคลากรของ
ฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงาน
ภ า ย ใ น  ค ป ภ .  แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• บ ุ คลากรภาย ใน ฝ่ า ย
สถาบันฯ มีความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง  

• บุคลากรใน คปภ. และ
หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง
ตระหนักและรับทราบถึง
บทบาทของฝ่ายสถาบันฯ 
ในการเป็นคลังสมองของ 
คปภ. 

๓.๑ การพ ัฒนาบ ุคลากรของฝ ่าย
สถาบันฯ ให ้ม ีความพร ้อมต ่อการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านการเป็น
คล ังสมองของหน ่วยงานและการ
สามารถนำดิจิทัลมาพัฒนาการวิจัย
และการฝึกอบรมได้ 
๓.๒ การกำหนดและสื ่อสาร Brand 
Positioning  ของฝ ่ายสถาบ ันฯ ที่
ช ัดเจนทั ้งใน คปภ. และภายนอก
องค์กร สะท้อนการเป็นฝ่ายสถาบันฯ 
ในด้านคลังสมองชั ้นนำทั ้งในด ้าน
งานวิจัยและด้านงานฝึกอบรม ส่งเสริม
บทบาทของ คปภ. ที่กว้างขึ้น และมี
ความเป็นอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
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คลงัสมอง
Agile

Digital

กำหนดโครงสร ้ า ง  อ ั ต ร ากำลั ง 
ประเภทของบุคลากร และรูปแบบ
การทำงานท ี ่  Agile เช ิ งร ุก  และ
สอดคล้องกับทิศทางการเป็นคลัง
สมองของ คปภ.   

• บุคลากรภายในฝ่ายสถาบันฯ มีความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง  

• บุคลากรใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักและรับทราบถึงบทบาทของฝ่าย
สถาบันฯ ในการเป็นคลังสมองของ คปภ. 

ส่วนที ่ ๓ กรอบแผนภาพยุทธศาสตร์ที ่แสดงการเชื ่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรอบแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 

วิสัยทัศน์ : การเป็นคลังสมองของ คปภ. 

พันธกิจ : เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการประกันภัยที่
สอดคล้องกับ คปภ. สถานการณ์ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาระบบการวิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ Digital Platform ที่
บูรณาการกับหน่วยงานภายใน คปภ. และสอดรับกับความต้องการ
ของสถานการณ์ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การพัฒนาโครงสร้างฝ่ายสถาบันฯ และ
บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องให้มีความ Agile 
และการทำงานเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพ ัฒนาและส ื ่อสารภาพล ักษณ์ของฝ ่าย 
สถาบันฯ ในการเป็นคลังสมองให้กับบุคลากรของ
ฝ ่ายสถาบ ันฯ หน ่วยงานภายใน คปภ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์  

เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนา Digital Platform ในการเป็นคลังสมอง 
และคลังความรู้ของ คปภ.  

เป้าประสงค์  เป้าประสงค์  
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ส่วนที ่ ๔ แผนที ่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของสถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

การเป็นคลังสมองของ คปภ. 

พันธกิจ 
(Mission) 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategic) 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการประกันภัยที่สอดคล้องกับ คปภ. 
สถานการณ์ของประเทศ 

1. การพัฒนาระบบการ
วิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ 
Digital Platform ท่ี
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภายใน คปภ. และสอดรับ
ก ับความต ้องการของ
สถานการณ์ประเทศ 

๒. การพัฒนาโครงสร ้าง
ฝ่ายสถาบันฯ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องให้มีความ Agile 
และการทำงานเชิงรุก 

๓. การพัฒนาและสื่อสาร
ภ า พ ล ั ก ษ ณ ์ ข อ ง ฝ ่ า ย
สถาบันฯ ในการเป็นคลัง
สมองให้กับบุคลากรของ
ฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงาน
ภ า ย ใ น  ค ป ภ .  แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เชื่อมโยง บูรณาการ และ
พัฒนา Digital Platform 
ในการเป็นคลังสมอง และ
คลังความรู้ของ คปภ. 

ก ำ ห น ด โ ค ร ง ส ร ้ า ง 
อัตรากำลัง ประเภทของ
บุคลากร และรูปแบบการ
ทำงานที่ Agile เชิงรุก และ
สอดคล้องกับทิศทางการ
เป็นคลังสมองของ คปภ. 

• บุคลากรภายในฝ่าย
สถ าบ ั น ฯ  ม ี ค ว า ม
พ ร ้ อ ม ต ่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง  

• บุคลากรใน คปภ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักและรับทราบ
ถ ึงบทบาทของฝ ่าย
สถาบันฯ ในการเป็น
คลังสมองของ คปภ. 

1.1 การพัฒนา Digital Platform คลัง
สมองของฝ่ายสถาบันฯ และ คปภ.  
 
๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหาร
และการประกันภัยสำหรับบุคลากร คปภ. 
ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ  เ อ ก ช น  ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
๑.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
และด้านการฝึกอบรม เพื ่อเป ็นฐาน
สืบค้น อ้างอิง และต่อยอดการออกแบบ
นโยบาย หรือการดำเนินงานของ คปภ. 
โดยต้องมีการบูรณาการการดำเนินงาน
กับหน่วยงานอาทิ HR / Strategy 

๒.๑ การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง 
และรูปแบบการทำงานของฝ่ายสถาบันฯ 
เพื่อรองรับภารกิจทั้งในด้านการฝึกอบรม 
วิจัย และการเป็นคลังสมองของ คปภ. 
 
๒.๒ การยกระด ับการดำเน ินงานของ
คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส 

๓.๑ การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบัน
ฯ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในด้านการเป็นคลังสมองของ
หน่วยงานและการสามารถนำดิจิทัลมา
พัฒนาการวิจัยและการฝึกอบรมได้ 
 
๓.๒ การกำหนดและส ื ่อสาร Brand 
Positioning  ของฝ ่ า ยสถ าบ ั น ฯ  ที่
ชัดเจนทั้งใน คปภ. และภายนอกองค์กร 
สะท้อนการเป็นฝ่ายสถาบันฯ ในด้านคลัง
สมองชั้นนำทั้งในด้านงานวิจัยและด้าน
งานฝึกอบรม ส่งเสริมบทบาทของ คปภ. 
ที่กว้างขึ้น และมีความเป็นอาเซียนมาก
ยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ ๕ แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๖๗) 
 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

1. การพัฒนา
ระบบการวิจัย 
ฝึกอบรมบน
รูปแบบ Digital 
Platform ที่
บูรณาการกับ
หน่วยงานภายใน 
คปภ. และสอด
รับกับความ
ต้องการของ
สถานการณ์
ประเทศ 
 

เชื่อมโยง บูรณา
การ และพัฒนา 
Digital Platform 
ในการเป็นคลัง
สมอง และคลัง
ความรู้ของ คปภ. 

1.1 การพัฒนา 
Digital Platform 
คลังสมองของฝ่าย
สถาบันฯ และ 
คปภ. 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
ระบบ Digital 
Platform คลัง
สมอง 

ระบบ Digital 
Platform ของ
ฝ่ายสถาบันฯ มี
ผู้ใช้บริการ 
1,000 คน ต่อปี 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ 
Digital Platform 
ของฝ่ายสถาบันฯ 

2565-2567 
 
 
 
 

๑.๒ การพัฒนา
หลักสูตรด้านการ
บริหารและการ
ประกันภัยสำหรับ
บุคลากร คปภ. 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ทั้ง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
หลักสูตรด้านการ
บริหารและการ
ประกันภัยสำหรับ
บุคลากร คปภ. 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ทั้ง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

มีหลักสูตรใหม่ ปี
ละ 3 หลักสูตร  

1.2.1 โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ด้านการบริหาร
และการ
ประกันภัย 

2565-2567 

๑.๓ การพัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย และด้าน
การฝึกอบรม เพื่อ
เป็นฐานสืบค้น 
อ้างอิง และต่อ
ยอดการออกแบบ
นโยบาย หรือการ
ดำเนินงานของ 
คปภ. โดยต้องมี
การบูรณาการการ
ดำเนินงานกับ
หน่วยงานอาทิ HR 
/ Strategy 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
ฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย และ
ฝึกอบรมของ 
คปภ.  

มีฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย และการ
ฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานของ  
คปภ. ในแต่ละปี 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการวิจัย และ
การฝึกอบรมของ 
คปภ.  

2565-2567 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

2. การพัฒนา
โครงสร้างฝ่าย
สถาบันฯ และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มี
ความ Agile และ
การทำงานเชิงรุก 

กำหนดโครงสร้าง 
อัตรากำลัง 
ประเภทของ
บุคลากร และ
รูปแบบการ
ทำงานที่ Agile 
เชิงรุก และ
สอดคล้องกับทิศ
ทางการเป็นคลัง
สมองของ คปภ.   

๒.๑ การกำหนด
โครงสร้าง 
อัตรากำลัง และ
รูปแบบการ
ทำงานของฝ่าย
สถาบันฯ เพื่อ
รองรับภารกิจทั้ง
ในด้านการ
ฝึกอบรม วิจัย 
และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ. 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
โครงสร้าง กรอบ
อัตรากำลัง และ
รูปแบบการ
ทำงานที่เหมาะสม
กับภารกิจทั้งด้าน
การอบรม วิจัย 
และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ.  

มีผลการศึกษา
ด้านโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง 
และรูปแบบการ
ทำงานที่เหมาะสม
กับภารกิจทั้งด้าน
การอบรม วิจัย 
และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ.  

2.1.1 โครงการ
ศึกษาโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
และรูปแบบการ
ทำงานของฝ่าย
สถาบันฯ  

2565-2567 
 
 
 
 

๒.๒ การยกระดับ
การดำเนินงาน
ของ
คณะกรรมการ
ฝ่ายสถาบันฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาวุโส 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
การขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์
ด้วยกระบวนการ
ของ
คณะกรรมการ
ฝ่ายสถาบันฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ  

มีการจัดการ
ประชุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฝ่าย
สถาบันฯ 4 ครั้ง
ต่อปี 

2.2.1 โครงการ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ฝ่าย
สถาบันฯ 2565-
2567 

2565-2567 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

3. การพัฒนา
และสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของ
ฝ่ายสถาบันฯ ใน
การเป็นคลงั
สมองให้กับ
บุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ 
หน่วยงานภายใน 
คปภ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

บุคลากรภายใน
ฝ่ายสถาบันฯ มี
ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง  
 
 
 

๓.๑ การพัฒนา
บุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ ให้มี
ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในด้าน
การเป็นคลังสมอง
ของหน่วยงานและ
การสามารถนำ
ดิจิทัลมา
พัฒนาการวิจัย
และการฝึกอบรม
ได้ 

มีแผนการพัฒนา
บุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ ให้มี
ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

มีการดำเนินงาน
ตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายสถาบันฯ 
ในแต่ละปี  

3.1.1 โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายสถาบันฯ 
ให้มีความพร้อม
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

2565-2567 

บุคลากรใน คปภ. 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตระหนัก
และรับทราบถึง
บทบาทของฝ่าย
สถาบันฯ ในการ
เป็นคลังสมองของ 
คปภ. 

๓.๒ การกำหนด
และส่ือสาร 
Brand 
Positioning ของ
ฝ่ายสถาบันฯ ที่
ชัดเจนทั้งใน คปภ. 
และภายนอก
องค์กร สะท้อน
การเป็นฝ่าย
สถาบันฯ ในด้าน
คลังสมองชั้นนำ
ทั้งในด้านงานวิจัย
และด้านงาน
ฝึกอบรม ส่งเสริม
บทบาทของ คปภ. 
ที่กว้างขึ้น และมี
ความเป็นอาเซียน
มากยิ่งขึ้น 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
รับรู้ถึงการ
ดำเนินการด้าน
การวิจัย การ
ฝึกอบรม และการ
เป็นคลังสมองของ
ฝ่ายสถาบันฯ  

ร้อยละ 80 3.2.๑ โครงการ
สื่อสารภาพลักษณ์
ของฝ่ายสถาบันฯ  

2565-2567 
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ดังนั้น ผลผลิต และผลลพัธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลลัพธ ์

1. การพ ัฒนาระบบการว ิจัย 
ฝึกอบรมบนรูปแบบ Digital 
Platform ท ี ่บ ู รณาการกับ 
หน่วยงานภายใน คปภ. และ
สอดรับกับความต้องการของ 
สถานการณ์ประเทศ 

ฝ ่ายสถาบ ันฯ ม ีระบบ Digital 
Platform สำหรับงานวิจ ัยและ
ฝึกอบรม จำนวน 1 ระบบ 

ฝ่ายสถาบันฯ มีการบูรณาการ
ข้อมูลทั ้งด้านวิจัยและฝึกอบรม
โดยมีผู้เข้าถึงข้อมูล/ผู้ใช้บริการ 
1,000 คน/ปี  

2. การพ ัฒนาโครงสร ้างฝ ่าย
สถาบ ันฯ และบ ุคลากรที่
เก ี ่ยวข ้องให ้ม ีความ Agile 
และการทำงานเชิงรุก 

ฝ่ายสถาบันฯ มีผลการศึกษาการ
ปรับโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง 
แ ล ะ ร ู ป แ บ บ ก า ร ท ำ ง า น ที่
เหมาะสมกับภารกิจทั้งด้านการ
อ บ ร ม  ว ิ จ ั ย  แ ล ะ ก า ร เ ป็ น 
คลังสมองของ คปภ.  

ฝ ่ายสถาบันฯ สามารถพัฒนา
โครงสร ้ าง  อ ัตรากำล ั ง  และ
รูปแบบการทำงานสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ 
ได้  

3. ก า ร พ ั ฒ น า แ ล ะ ส ื ่ อ ส า ร
ภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ
ในการเป็นคลังสมองให้กับ
บุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ 
หน่วยงานภายใน คปภ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ า ยสถาบ ั นฯ  มี ก า รพ ัฒนา
บุคลากร และมีการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์/
บทบาทของฝ่ายสถาบันฯ ทั้งกับ
บุคลากรภายใน และภายนอก 
คปภ.  

ฝ ่ายสถาบ ันฯ สร ้างการร ับรู้
เกี่ยวกับภาพลักษณ์/บทบาทของ
ฝ่ายสถาบันฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80  
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ส่วนที่ ๖ แผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงประจำปี 
๒๕๖๕ ประกอบด้วยแผนงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/เงินลงทุน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่รองรับทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบัน
วิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 
 

แผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการวิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ Digital Platform  
ที่บูรณาการกับหน่วยงานภายใน คปภ. และสอดรับกับความต้องการของสถานการณ์ประเทศ 

• เป้าประสงค์ : เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนา Digital Platform ในการเป็นคลังสมอง 
และคลังความรู้ของ คปภ. 

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : 1.1 การพัฒนา Digital Platform คลังสมองของฝ่ายสถาบันฯ และ คปภ. 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีระบบ Digital Platform คลังสมอง 
ค่าเป้าหมาย : ระบบ Digital Platform ของฝ่ายสถาบันฯ มีผู้ใช้บริการ 1,000 คน ต่อปี 
1.1.1 โครงการพัฒนาระบบ Digital Platform ของฝ่ายสถาบันฯ 
1) ศึกษาและกำหนดคุณค่าหลัก (Value 

Proposition) ของระบบ Digital 
Platform เพื่อกำหนดกระบวนการ
ทำงาน ทั้งในด้านการเป็นฐานข้อมูลของ
ฝ่ายสถาบันฯ ด้านการเป็นระบบสำหรับ
การสืบค้น และด้านการเป็นระบบ
อำนวยความสะดวกในด้านการวิจัย และ
การฝึกอบรมของฝ่ายสถาบันฯ 

            9,000,000 
บาท 

2) ศึกษาการดำเนินงานของระบบปัจจุบัน 
และความต้องการของ คปภ. และฝ่าย
สถาบันฯ ในระยะ 3 ปี เพื่อกำหนด
ช่องว่าง (Gap Analysis) และกำหนด
องค์ประกอบ (Features) ของ Digital 
Platform ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 

            

3) ศึกษาระบบฐานข้อมูลภายใน คปภ. และ
ระบบฐานข้อมูลภายนอกองค์กรที่
สามารถเชื่อมโยงโอกาสในการสร้าง
ฐานความรู้ให้กับระบบ Digital 
Platform ขององคก์ร 

             

4) การกำหนดรูปแบบของ Digital 
Platform ของฝ่ายสถาบันฯ ทั้งใน
รูปแบบของ Web Portal, Database 
และ Social Media 

            

5) จัดทำ Fanpage ของฝ่ายสถาบันฯ โดย
มุ่งเน้นการสื่อสารกับบุคลากร 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
6) ภายในคปภ. โดยมุ่งเน้นการจัดทำข้อมูล 

4 มิติ ได้แก่ มิติข้อมูลด้านการฝึกอบรม 
(การจัด วิทยากร สถิติที่เกี่ยวข้อง) มิติ
ข้อมูลด้านเนื้อหาหลักของการฝึกอบรม 
มิติข้อมูลด้านการวิจัย/ที่ปรึกษา 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลาของ
การศึกษา) มิติข้อมูลด้านการวิจัย/
โครงการที่ปรึกษาของ คปภ. โดย
จะต้องมีการเก็บข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องภายใน คปภ. (สอดคล้องกับ
โครงการ 1.3.1) 

7) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับระบบ Digital 
Platform ทั้งในรูปแบบ Online และ
แบบ Hybrid  

            

8) จัดร่าง TOR ในการจัดทำระบบ Digital 
Platform สำหรับฝ่ายสถาบันฯ / 
ดำเนินการตาม TOR  

             

9) จัดการฝึกอบรมการใช้ระบบทั้งกับ
บุคลากรภายในฝ่ายสถาบันฯ และภายใน 
คปภ.  

            

กลยุทธ์ที่ : ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรดา้นการบริหารและการประกันภัยสำหรับบุคลากร คปภ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีหลักสูตรด้านการบริหารและการประกันภัยสำหรับบุคลากร คปภ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ค่าเป้าหมาย : มีหลักสูตรใหม่ ปีละ 3 หลักสูตร 
1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารและการประกันภัย 
1) หลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2565 

• พัฒนาหลักสูตรด้านการเป็นผู้
ตรวจสอบ และผู้กำกับด้านการ
ประกันภัย (30 คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับกลาง (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร Data Analytics 
สำหรับการประกันภัย (30 คน) 

            3,000,000 
บาท 

2) หลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2566 
• พัฒนาหลักสูตรด้านการเป็นทีมผู้

ตรวจสอบ และทีมผู้กำกับด้าน
การประกันภัย (30 คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับต้น (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร FinTech สำหรับ
การประกันภัย (30 คน) 

            3,000,000 
บาท 

3) หลักสูตรประจำปีงบประมาณ 256๗ 
• พัฒนาหลักสูตรด้านการเปน็ทีมผู้

ตรวจสอบ และทมีผู้กำกับด้านการ
ประกันภัย (สำหรับอาเซียน) (50 
คน) 

            5,000,000 
บาท 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ

ประกันภัยระดับสูง (สำหรับ
อาเซียน) (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร Data 
Intelligence สำหรับการ
ประกันภัย (30 คน) 

กลยุทธ์ที่ : ๑.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย และด้านการฝึกอบรม เพื่อเป็นฐานสืบค้น อ้างอิง และต่อยอดการออกแบบนโยบาย หรือการดำเนินงาน
ของ คปภ. โดยต้องมีการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานอาทิ HR / Strategy 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีฐานข้อมูลด้านการวิจัย และฝึกอบรมของ คปภ. 
ค่าเป้าหมาย : มีฐานข้อมูลด้านการวิจัย และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ คปภ. ในแต่ละปี 
1.3.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย (ข้อที่ 1-6) และการฝึกอบรม (ข้อที่ 7-10) ของ คปภ. 
1) การจัดทำการสำรวจหัวข้อ และ

ผลการวิจัย/ศึกษาของหน่วยงานต่างๆ 
ภายใน คปภ. ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีการ
จัดทำสรุปบทคัดย่อ (Abstract) บทสรุป
ของผลการศึกษา และการติดตามการ
นำไปใช้เพื่อนำมาบันทึกเป็นข้อมูล 

            5,000,000 
บาท 

2) การศึกษาแผนการศึกษา/วิจัยของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. เพื่อนำมา
กำหนดกระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากอดีต 

             

3) การศึกษาแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(อาทิเช่น แผนระดับ 1 ระดับ 2 และ
ระดับ 3) เพื่อกำหนด Theme ที่เป็น 
Direction ที่สำคัญจากแผนในระดับ
ต่างๆ และกำหนดกระบวนการค้นคว้า
งานวิจัย หรือการรวบรวมผลการศึกษาที่
เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆ เพื่อนำมา
สังเคราะห์และรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล
ของฝ่ายสถาบันฯ  

             

4) จัดทำ Infographics การนำเสนอใน
รูปแบบ VDO หรือ บทความเพื่อสื่อสาร 
Content ที่มีประโยชน์ต่อ คปภ. และต่อ
อุตสาหกรรมประกันภัย สอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศ และสถานการณ์  

             

5) จัดทำเวทีสรุปผลงานศึกษา/วิจัยเพื่อ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานใน 
คปภ. 

             

6) จัดทำเวทีสรุปผลงานศึกษา/วิจัยเพื่อ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ คปภ. อาทิ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นต้น  

             

7) การจัดทำการสำรวจหัวข้อการฝึกอบรม
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. 
ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีการจัดทำ
รายละเอียดสรุปเกี่ยวกับการจัดงาน 
ทำเนียบวิทยากร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
8) การศึกษาแผนการฝึกอบรมของ

หน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. เพื่อนำมา
กำหนดกระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากอดีต 

 

             

9) การศึกษาแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(อาทิเช่น แผนระดับ 1 ระดับ 2 และ
ระดับ 3) เพื่อกำหนด Theme ที่เป็น 
Direction ที่สำคัญจากแผนในระดับ
ต่างๆ และกำหนดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร หรือกระบวนการการรวบรวม
ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องจากประเทศ
ต่างๆ เพื่อนำมาสังเคราะห์และรวบรวม
ไว้ในฐานข้อมูลของฝ่ายสถาบันฯ 

             

10) จัดทำ Infographics หรือ การนำเสนอ
ในรูปแบบ VDO เพื่อส่ือสาร Content ที่
มีประโยชน์ต่อ คปภ. และต่อ
อุตสาหกรรมประกันภัย สอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศ และสถานการณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างฝ่ายสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความ 
Agile และการทำงานเชิงรุก 

• เป้าประสงค์ : กำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง ประเภทของบุคลากร และรูปแบบการ
ทำงานที่ Agile เชิงรุก และสอดคล้องกับทิศทางการเป็นคลังสมองของ คปภ.   

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : ๒.๑ การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานของฝ่ายสถาบันฯ เพื่อรองรับภารกิจทั้งในด้านการฝึกอบรม วิจัย และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ. 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ฝ่ายสถาบันฯ มีโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับภารกิจทั้งด้านการอบรม วิจัย และการเป็นคลังสมองของ 
คปภ. 
ค่าเป้าหมาย : มีผลการศึกษาด้านโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับภารกิจทั้งด้านการอบรม วิจัย และการเป็นคลังสมองของ คปภ. 
2.1.1 โครงการศึกษาโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และรปูแบบการทำงานของฝ่ายสถาบันฯ  
1) การกำหนดโครงสร้างเพิ่มเติมที่สอดรับกับภารกิจ

ด้านวิจัย อาทิ การต้องมีหน่วยงานในด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล การนำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมทั้งกับผู้บริหาร 
หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

            2,000,000 
บาท 

2) การกำหนดสายอาชีพ อัตรากำลัง และบทบาทหน้าที่
งานที่เหมาะสมให้กับภารกิจใหม่ที่เพิ่มเติม 

            

3) การกำหนดรูปแบบการทำงานที่มุ่งเน้นการทำงาน
แบบ Agile และการทำงานแบบ Cross-Functions 
ที่สร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ การนำเสนอข้อมูลที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ และการ
นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
นโยบายของ คปภ. และประเทศ  

            

4) การศึกษาความเป็นไปได้ในการด้านกฎระเบียบ 
งบประมาณ และอัตรากำลังของโครงสร้าง รูปแบบ
การจ้างงานในด้านภารกิจวิจัยที่เพิ่มเติม  

            

5) การศึกษากระบวนการเพิ่มเติมโครงสร้างฝ่ายสถาบัน
ฯ อัตรากำลัง และรูปแบบการทำงาน ตลอดจนการ
สร้างความเชื่อมโยง / ส่งต่อข้อมูล ระหว่าง
โครงสร้างเดิม และโครงสร้างที่เพิ่มเติม 

            

6) การดำเนินการตามการศึกษา และการติดตามและ
ประเมินผล 

            

กลยุทธ์ที่ : ๒.๒ การยกระดับการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการของคณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ 
ค่าเป้าหมาย : มีการจัดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฝ่ายสถาบันฯ 4 ครั้งต่อปี 
2.2.1 โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฝ่ายสถาบันฯ 2565-2567 
1) การกำหนดกระบวนการรายงานผลงานการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ ต่อ
คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ โดยอาจมีการพิจารณา
มอบหมายให้มีอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ อาทิ อนุกรรมการด้าน
วิจัย อนุกรรมการด้านการฝึกอบรม อนุกรรมการ
ด้านระบบ Digital Platform เป็นต้น  

            - 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
2) การกำหนดบทบาทและจัดทำทำเนียบของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสในการมีส่วนร่วมกับ
ฝ่ายสถาบันฯ ทั้งในด้านการเป็นอนุกรรมการด้านที่
เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญ หรือด้านการเป็นผู้วิจัย/
วิทยากรในด้านที่เชี่ยวชาญ  

             

3) กำหนดกระบวนการประเมินการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส 

             

4) การจัดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฝ่ายสถาบัน
ฯ 4 ครั้งต่อปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลัง
สมองให้กับบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• เป้าประสงค์ : บุคลากรภายในฝ่ายสถาบันฯ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง    

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : ๓.๑ การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านการเป็นคลังสมองของหน่วยงานและการ
สามารถนำดิจิทัลมาพัฒนาการวิจัยและการฝึกอบรมได้ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : มีแผนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
ค่าเป้าหมาย : มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ในแต่ละปี 
3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
1) การพิจารณาช่องว่างด้านทักษะของบุคลากร 

(Skills Gap) ทั้งในด้านดิจิทัล ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านทักษะการวิจัย ด้านทักษะ
การฝึกอบรม  

            3,000,000 
บาท 

2) การจัดทำเป้าหมาย และแผนการพัฒนารายบุคคล 
ตลอดจนแนวทางการประเมินผลรายปี 

             

3) การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล ทั้ง
ในด้านการเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนงานทั้ง
ภายในฝ่ายสถาบันฯ และภายใน คปภ. ด้านการ
ฝึกอบรมและประเมินผลเพื่อให้บุคลากรมีทักษะที่
สอดคล้องกับฝ่ายสถาบันฯ  
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• เป้าประสงค์ : บุคลากรใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักและรับทราบถึง
บทบาทของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลังสมองของ คปภ. 

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : ๓.๒ การกำหนดและสื่อสาร Brand Positioning ของฝ่ายสถาบันฯ ที่ชัดเจนทั้งใน คปภ. และภายนอกองค์กร สะท้อนการเป็นฝ่ายสถาบันฯ ใน
ด้านคลังสมองชั้นนำทั้งในด้านงานวิจัยและด้านงานฝึกอบรม ส่งเสริมบทบาทของ คปภ. ที่กว้างขึ้น และมีความเป็นอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ถึงการดำเนินการด้านการวิจัย การฝึกอบรม และการเป็นคลังสมองของฝ่ายสถาบันฯ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
3.2.๑ โครงการสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ 
1) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการ

แนะนำบทบาท และภารกิจของฝ่ายสถาบันฯ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรภายใน คปภ. 
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

            7,000,000 
บาท 

2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการนำ 
Content ทั้งในด้านการวิจัย และการฝึกอบรม
ของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีการเผยแพร่อย่าง
สม่ำเสมอ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร
ภายใน คปภ. และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

             

3) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการ
แนะนำบทบาท และภารกิจของฝ่ายสถาบันฯ 
และ Content ทั้งในด้านการวิจัย และการ
ฝึกอบรมของฝ่ายสถาบันฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ในประเทศอาเซียน 

             

4) การจัด Symposium เพื่อการเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการนำข้อมูลจากการ
วิจัย และการฝึกอบรมสู่การสร้างนโยบายที่
สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของ
ประเทศ 

             

5) การจัด Symposium เพื่อการเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการนำข้อมูลจากการ
วิจัย และการฝึกอบรมในระดับอาเซียน 
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บทที่ ๖ 
รายงานสรุปผลการจัดประชุมเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาการประกนัภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๖๗) และแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการ

ประกันภัยระดับสูงประจำปี ๒๕๖๕ 
 
การจัดประชุมเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-

๒๕๖๗) และแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการ
จัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) โดยที่ปรึกษาต้องจัดหา
วิทยากรบรรยายในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่งอาจจะอยู่
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย ๑ ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
๓๐ คน และจัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมและเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการประชุมในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ทั้งนีม้ีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกรท์ี่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 16.00-17.30 น. มีจำนวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งสิ้น 36 คน โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 
กำหนดการจดัประชุม 
 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. สรุปผลโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 
 โดย ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ 
 ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. ผู้บริหารระดับสูงสำนักงาน คปภ. ให้ความเห็นการสรุปผลโครงการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มการประชุม รวมจำนวน 36 คน 
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ภาพบรรยากาศการประชุม 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  



199 
 

สรุปการประชมุ 
 
นายนิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัย

ระดับสูง กล่าวรายงานการประชุม ความว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้อนุมัติให้ฝ่ายสถาบันฯ จัดทำโครงการ
จัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ทิศทางเป้าหมายการดำเนินการและแผนงาน แนวทางปฏิบัติงานของฝ่ายสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564-2568) แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2564-2566) และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2566) นั้น โดยที่ภายใต้การดำเนินงานโครงการ
ด ังกล ่าวม ี  ดร.ส ุรพ ิชย ์  พรหมส ิทธ ิ ์  ผ ู ้อำนวยการสถาบ ันเสร ิมการศ ึกษาและทร ัพยากรมน ุษย์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00- 
1๐.๓0 น. ณ ห ้องประชุม Club House Meeting Room โรงแรมทอสกานาว ัลเล่ เขาใหญ่ จ ังหวัด
นครราชสีมา ที่ผ่านมา ฝ่ายสถาบันฯ ได้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยได้เรียน
เชิญท่าน ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ไปนำเสนอการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของฝ่าย
สถาบันฯ รวมถึงร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) และร่าง
แผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบนวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2565 รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของ
ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ของฝ่ายสถาบันฯ เพื ่อนำมาปรับและจึงได้มีการกำหนดให้นำผลการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ นำมาเสนอที่ประชุมในวันนี้ 
  
 ส่วนที่ 1 ที่ปรึกษานำเสนอแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๖๗) และแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงประจำปี ๒๕๖๕ 

 
จากการศึกษาได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 3 ส่วน ได้แก่  
1. Megatrends สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอีก 2-3 ปี ข้างหน้า โอกาส และอุปสรรค ซึ่ง

ประกอบด้วย 
• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) 
• ผลกระทบและแนวโน้มจากสถานการณ์โควดิ-19 
• โอกาสและความเสี่ยงที่สำคัญ  
• ความจำเป็นในการพลิกโฉมประเทศไทย  
• พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน  
• 13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน   

2. Voice of Executives สัมภาษณ์เชิงลึกจากท่านผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ท่านเลขาธิการ คปภ. 
ท่านรองเลขาธิการ และท่านผู้ช่วยเลขาธิการ มี 2 เรื่องหลักคือ  

๒.๑ Future of AII (2022-2024) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  
1) Platform  
2) People 
3) Performance 
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๒.๒ AII X OIC Intelligence Platform  
3. Benchmarking การเป็นคลังสมองที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ การเป็นสถาบันการอบรมชั้นนำ 

และการออกแบบนโยบายต่างๆ ต้องมีการถามฝ่ายสถาบันฯ ด้วย ซึ่งในอนาคตจำเป็นต้องเป็นฝ่ายสถาบันฯ 
เชิงนโยบายซึ่งต้องรู้ตนเองและต้องรู้ภายนอกด้วย รวมถึงแนวทางจากท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไร ฝ่าย
สถาบันฯ ต้องทราบ รวมถึงจะทำอย่างไรให้ความเป็นรากฐานด้านการอบรม สามารถรวมเรื่องการเป็นคลัง
สมอง และผู้ออกนโยบายด้านกำกับได้ด้วย (Policy Driven) โดยมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบ ดังนี ้

• ธนาคารแห่งประเทศไทย : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
• Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย ์
• Benchmarking Results 

 
ทั้งนี้ จากผลการศึกษารวบรวมปัจจัยภายในภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจน

จากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อฝ่ายสถาบันฯ การจัดทำ SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix ในการช่วยแก้ปัญหา เพิ่มมุมมองผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก SWOT Analysis 
เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ปรึกษาจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “การเป็นคลัง
สมองของ คปภ.” โดยมีพันธกิจ เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการประกันภัยที่สอดคล้อง
กับ คปภ. สถานการณ์ของประเทศ และได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการวิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ Digital Platform ที่
บูรณาการกับหน่วยงานภายใน คปภ. และสอดรับกับความต้องการของสถานการณ์
ประเทศ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างฝ่ายสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความ 
Agile และการทำงานเชิงรุก 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลังสมอง
ให้กับบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
โดยที่ แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) มี

รายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

1. การพัฒนา
ระบบการวิจัย 
ฝึกอบรมบน
รูปแบบ Digital 
Platform ที่
บูรณาการกับ
หน่วยงานภายใน 
คปภ. และสอด
รับกับความ
ต้องการของ
สถานการณ์
ประเทศ 

เชื่อมโยง บูรณา
การ และพัฒนา 
Digital Platform 
ในการเป็นคลัง
สมอง และคลัง
ความรู้ของ คปภ. 

1.1 การพัฒนา 
Digital Platform 
คลังสมองของฝ่าย
สถาบันฯ และ 
คปภ. 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
ระบบ Digital 
Platform คลัง
สมอง 

ระบบ Digital 
Platform ของ
ฝ่ายสถาบันฯ มี
ผู้ใช้บริการ 
1,000 คน ต่อปี 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ 
Digital Platform 
ของฝ่ายสถาบันฯ 

2565-2567 
 
 
 
 

๑.๒ การพัฒนา
หลักสูตรด้านการ
บริหารและการ
ประกันภัยสำหรับ
บุคลากร คปภ. 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ทั้ง

ฝ่ายสถาบันฯ มี
หลักสูตรด้านการ
บริหารและการ
ประกันภัยสำหรับ
บุคลากร คปภ. 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ทั้ง

มีหลักสูตรใหม่ ปี
ละ 3 หลักสูตร  

1.2.1 โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ด้านการบริหาร
และการ
ประกันภัย 

2565-2567 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

 ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

๑.๓ การพัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย และด้าน
การฝึกอบรม เพื่อ
เป็นฐานสืบค้น 
อ้างอิง และต่อ
ยอดการออกแบบ
นโยบาย หรือการ
ดำเนินงานของ 
คปภ. โดยต้องมี
การบูรณาการการ
ดำเนินงานกับ
หน่วยงานอาทิ HR 
/ Strategy 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
ฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย และ
ฝึกอบรมของ 
คปภ.  

มีฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย และการ
ฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานของ  
คปภ. ในแต่ละปี 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการวิจัย และ
การฝึกอบรมของ 
คปภ.  

2565-2567 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

2. การพัฒนา
โครงสร้างฝ่าย
สถาบันฯ และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มี
ความ Agile และ
การทำงานเชิงรุก 

กำหนดโครงสร้าง 
อัตรากำลัง 
ประเภทของ
บุคลากร และ
รูปแบบการ
ทำงานที่ Agile 
เชิงรุก และ
สอดคล้องกับทิศ
ทางการเป็นคลัง
สมองของ คปภ.   

๒.๑ การกำหนด
โครงสร้าง 
อัตรากำลัง และ
รูปแบบการ
ทำงานของฝ่าย
สถาบันฯ เพื่อ
รองรับภารกิจทั้ง
ในด้านการ
ฝึกอบรม วิจัย 
และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ. 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
โครงสร้าง กรอบ
อัตรากำลัง และ
รูปแบบการ
ทำงานที่เหมาะสม
กับภารกิจทั้งด้าน
การอบรม วิจัย 
และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ.  

มีผลการศึกษา
ด้านโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง 
และรูปแบบการ
ทำงานที่เหมาะสม
กับภารกิจทั้งด้าน
การอบรม วิจัย 
และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ.  

2.1.1 โครงการ
ศึกษาโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
และรูปแบบการ
ทำงานของฝ่าย
สถาบันฯ  

2565-2567 
 
 
 
 

๒.๒ การยกระดับ
การดำเนินงาน
ของ
คณะกรรมการ
ฝ่ายสถาบันฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาวุโส 

ฝ่ายสถาบันฯ มี
การขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์
ด้วยกระบวนการ
ของ
คณะกรรมการ
ฝ่ายสถาบันฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ  

มีการจัดการ
ประชุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฝ่าย
สถาบันฯ 4 ครั้ง
ต่อปี 

2.2.1 โครงการ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ฝ่าย
สถาบันฯ 2565-
2567 

2565-2567 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

3. การพัฒนา
และสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของ
ฝ่ายสถาบันฯ ใน
การเป็นคลงั
สมองให้กับ
บุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ 
หน่วยงานภายใน 
คปภ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

บุคลากรภายใน
ฝ่ายสถาบันฯ มี
ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง  
 
 
 

๓.๑ การพัฒนา
บุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ ให้มี
ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในด้าน
การเป็นคลังสมอง
ของหน่วยงานและ
การสามารถนำ
ดิจิทัลมา
พัฒนาการวิจัย
และการฝึกอบรม
ได้ 

มีแผนการพัฒนา
บุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ ให้มี
ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

มีการดำเนินงาน
ตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายสถาบันฯ 
ในแต่ละปี  

3.1.1 โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายสถาบันฯ 
ให้มีความพร้อม
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

2565-2567 

บุคลากรใน คปภ. 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตระหนัก
และรับทราบถึง
บทบาทของฝ่าย
สถาบันฯ ในการ
เป็นคลังสมองของ 
คปภ. 

๓.๒ การกำหนด
และส่ือสาร 
Brand 
Positioning ของ
ฝ่ายสถาบันฯ ที่
ชัดเจนทัง้ใน คปภ. 
และภายนอก
องค์กร สะท้อน
การเป็นฝ่าย
สถาบันฯ ในด้าน
คลังสมองชั้นนำ
ทั้งในด้านงานวิจัย
และด้านงาน
ฝึกอบรม ส่งเสริม
บทบาทของ คปภ. 
ที่กว้างขึ้น และมี
ความเป็นอาเซียน
มากยิ่งขึ้น 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
รับรู้ถึงการ
ดำเนินการด้าน
การวิจัย การ
ฝึกอบรม และการ
เป็นคลังสมองของ
ฝ่ายสถาบันฯ  

ร้อยละ 80 3.2.๑ โครงการ
สื่อสารภาพลักษณ์
ของฝ่ายสถาบันฯ  

2565-2567 

 

 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้อธิบายเพิ่มเติมว่า จากผลการศึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) สิ่งสำคัญคือการได้ไปทบทวน เรื่องของ Global Megatrends 
จากการที่ได้ฟังนโยบายของท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้ให้แนวทางที่น่าสนใจหลายข้อรวมถึงบริบทของฝ่ายสถาบันฯ ในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างที่
เกี่ยวข้อง ได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ ท่านรองเลขาฯ ท่านผู้ช่วยเลขาฯ ท่านผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าหน่วยงานอื่นที่ทำงานด้านวิจัยมีข้อคิดและข้อสังเกต รวมถึงมีโครงสร้างและการ
จัดการอย่างไรบ้าง วันนี้จะเป็นส่วนที่ได้ศึกษาเรื่องของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ( Environmental 
Scanning)  
 สำหรับ Megatrends ช่วงแรกที่ดีในเรื่องทิศทางของประเทศเป็นอย่างไร ส่วนสำคัญ คือในเรื่องของ
ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่กำลังจะเริ่มต้น 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่จะ
ถึงนี้ จะเป็นการมองในเรื่องของความเสี่ยง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคำหลักๆ เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 



203 
 

อนาคตของงาน ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างแผนฯ ฉบับนี้ 
ทำให้หน่วยงานของภาครัฐนำไปวิเคราะห์ว่าตัวเองต้องปรับตัวอย่างไร  
 

   
 
 ทั้งหมดนี้เมื่อมองถึงความเสี่ยงถือเป็นโอกาสอย่างมากหรือเริ่มที่จะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
สังคมโดยทุกคนอยากได้บริบทด้านต่างๆ หรือแม้แต่การพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการ Upskill & Reskill 
หรืองานวิจัย ข้อคิดข้อสังเกตโดยเฉพาะเชิงนโยบาย ซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้ คปภ. มีบริบทสำหรับสถาบัน
วิทยาการประกันภัยระดับสูง ที่ชัดเจนได้ด้วย และจะสอดคล้องกับสิ่งที่ ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 กำหนดไว้ จะคล้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาก าร
ประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564-2568) จะต้องมีการพลิกโฉมเรื่องของประเทศทำอย่างไรที่เราจะสามารถ
ลดความเสี่ยงใช้เทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม 

 
โดยสโลแกนการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ 
เท่าทันต่อการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน 
อาจจะไม่ทันเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นมาก 
ฉะน ั ้นจะทำอย ่างไรเม ื ่อเก ิดการเปล ี ่ยนแปลง
โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับทิศทาง
และโครงสร้างที ่ว่า คปภ. ในปัจจุบันบริบทในการ
ช่วยเหลือภาครัฐมีพันธกิจ (Mission) ที่กว้างกว่าเดิม  
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 สิ่งนีจ้ึงเป็นจุดที่ท่านเลขาฯ ได้ให้นโยบายเอาไว้ ซึ่งมีข้อคิดเห็นต้ังแต่แรกแล้วว่า เมื่อ คปภ. มีส่วนร่วม
และส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่บทบาทที่จำเป็นที่จะต้องช่วยให้คำแนะนำหรือการจะออกแบบ
นโยบายใดนั้นแท้ที่จริงต้องมี “คลังสมองของหน่วยงาน” เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลหรือมีทิศทางที่จะกำหนด
วิธีการในการออกแบบเรื่องต่างๆ อย่างเป็นระบบจำเป็นที่ต้องมีทิศทางที่ถูกต้อง และอยู่ที่เดียวกันโดยท่าน
เลขาฯ ได้กรุณาให้ทิศทางที่สำคัญที่สุดในอนาคตต้องมีแพลตฟอร์ม (Platform) และในแพลตฟอร์มนี้ต้อง
เคลื่อนตัวเร็ว และต้องนำมาใช้ออกแบบนโยบาย หรือให้คำแนะนำของภาครัฐหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา ในเวลาเดียวกันต้องกลับมาดูด้วยว่าบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ มีความพร้อมหรือ
อาจจะต้องก้าวสู่บทบาทใหม่ที่จะเป็นคลังสมองนี้จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอะไรบ้าง 
 ซึ่งจะไปสอดคล้องกับความเห็นของผู้บริหารหลายท่านที่ได้กรุณาให้คำแนะนำว่า อันที่จริงแล้วจะทำ
อย่างไรเรื ่องการวางตำแหน่ง (Positioning) ของฝ่ายสถาบันฯ ความสอดคล้องระหว่างงานวิจัยที่ คปภ. 
ดำเนินการจะมีวิธีอย่างไรที่จะรวบรวมฐานข้อมูลของงานวิจัยต่างๆ ไว้ที่เดียวกัน อย่างน้อยหากมีฐานข้อมูลที่มี
ชื่อหัวข้อ ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อมูลที่อยู่ในที่เดียวกันต้องหาได้ง่าย ต่อยอดได้อย่างชัดเจน ไม่มีความซ้ำซ้อน หรือ
อีกมุมนอกเหนือจากเรื่องของการวิจัยศึกษาด้านต่างๆ แล้วจะเป็นเรื่องการบริหารบุคลากรก็มีความสำคัญ
เช่นกัน การบริหารบุคลากร คปภ. จะมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดูแลเรื่อง Soft skills และ Career Path แต่อีก
มุมคือเรื่องของ Technical Skills / Technical Knowledge จะมาสอดรับกับการพัฒนาของฝ่ายทรัพยากร
บุคคลในเรื่องของการพัฒนาคน ตามตำแหน่งหรือการเติบโตต่างๆ ได้อย่างไร 

 
เม ื ่ อ ได ้ เล ็ ง เห ็นตรงน ี ้ จ ึ ง ได้
ทำการศึกษาเพิ่มเติมกับองค์กรที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที ่เป็นหน่วยงาน
ลักษณะคล้าย คปภ. มีสถาบันที่
จะกำหนดตำแหน่งว่าใครจะมา
เป็นผู้กำกับนโยบายเชิงมหภาค 
หรือการให้ทิศทาง (Direction) 
หรือในการส่งเสริมด้านต่างๆ ต้อง
มีหน่วยที่เป็นคณะทำงานระดับ

มันสมอง (Think Tank) หน่วยที่เป็นข้อมูล ช่วยคิดและช่วยขับเคลื่อน และที่สำคัญหน่วยนี้คิดได้สื่อสารได้ ทั้ง
จากภายในและจากภายนอกด้วย เป็นต้น  

เมื่อดูตัวอย่างจะเห็นได้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย พยายามทำ White Paper มาโดยตลอด พยายาม
ที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปสื่อสารและออกมาย่อยง่ายให้เกิดผลต่าง อันที่จริงธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ไกลตัว
ประชาชน ทำให้คนนึกไม่ถึงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคือใคร เพราะส่วนมากประชาชนจะสัมผัสได้กับ
ธนาคารต่างๆ เท่านั้น แต่ความเป็นผู้กำกับ (Regulator) ที่จริงมีบทบาทที่จะนำเรื่องที่คนสนใจไปนำเสนอใน
เวทีต่างๆ ด้วย อันนี้ถือเป็นจุดที่มองไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย 2 เรื่อง ที่สำคัญ คือ  
 1) การเป็นสถาบันวิจัย อย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยมี Dedicated Institute อย่างเช่น
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งมีวิธีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเป็น Content Driven หมายความว่า
พยายามจะมองโจทย์ของการบริหารจัดการ อันที่จริงแล้วโครงสร้างหลายอย่างของสถาบันนี้ คล้าย คปภ. 
เพราะว่ามีบอร์ด มีการบริหารจัดการด้านในที่เป็นโครงสร้างของสถาบัน และมีการแบ่งชัดเจนทางด้านพื้นที่
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เฉพาะเจาะจงของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเชิงจุลภาค (Micro Policy) หรือ นโยบายเชิงมหภาค (Macro 
Policy) เป็นต้น ดังนั้น ในธนาคารแห่งประเทศสำหรับส่วนของสถาบันวิจัยพยายามขับเคลื่อนให้มี Third 
Space สำหรับบุคลากรข้างในที่จะทำวิจัย รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีหรือเครือข่ายที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแล เพื่อจะร่วมกันคิดและพัฒนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง
จะสามารถทำให้อุตสาหกรรมระหว่างธนาคารในกำกับ กับธนาคารแห่งประเทศไทยมีสัมพันธภาพมากกว่าที่จะ
ให้ไปกำกับอย่างเดียว  
 2) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหลักสูตรโรงเรียนผู้ตรวจสอบ เป็นหลักสูตรที่เสริมแบรนด์ของการเป็นผู้
กำกับ (Regulator) ตัวอย่างอีกสายเช่น ธนาคารมี Intelligence Center ที่สามารถมีศูนย์ให้ข้อมูลหรือศูนย์
สนับสนุนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านต่างๆ ที่มีนักวิเคราะห์ นักวิจัย และนอกจากจะสนับสนุน
การตัดสินใจของคนทำงานภายในองค์กรแล้ว ยังสามารถย่อยข้อมูลวิจัยให้เป็น content ที่สามารถอ่านและ
เข้าใจได้ง่ายโดยคนนอกวงการโดยทำให้ตัวงานวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถเข้าถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ได้ ส่วนใหญ่เป็น
บทบาทของ Intelligence Center หรือสถาบันที่อยู่ในหน่วยงานต่าง  คือสิ่งที่เราเปรียบเทียบมาให้ดู จากที่
สังเกตโครงสร้างของบริษัทเหล่านี้เราพบว่ามีเรื่องแพลตฟอร์มมาก จะทำอย่างไรที่จะทำให้ฝ่ายสถาบันฯ นี้เป็น
แหล่งที่จะรวบรวมข้อมูลสามารถที่จะวิเคราะห์เอาไปใช้และคาดการณ์สถานการณ์ทันเวลา มีบุคลากรที่เฉพาะ
ด้านและสามารถที่จะทำเรื่องของวิจัยและจัดอบรมได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นมืออาชีพ  และบูรณาการงานทั้ง
ภายในและภายนอกได้ด้วย ฝ่ายสถาบันฯ จะยืนหยัดที่จะทำโดยลำพังไม่ได้ ทำอย่างไรที่จะมีการใช้ข้อมูล การ
เรียนรู้เรื่องของปัญหาหรือนำสิ่งที่มีอยู่แล้วสร้างเป็นจุดเด่นและเอามาพัฒนาต่อยอดตรงนี้ถึงเป็นจุดสำคัญที่เรา
จะต้องมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567)  
 ในการนี้ทางที่ปรึกษา ได้มีการจัดเวทีไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยมี นายชัยยุทธ 
มังศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และทีมของฝ่ายสถาบันฯ ได้มีการพูดคุยกันว่าถ้า
ทิศทางของฝ่ายสถาบันฯ จะเป็นคลังสมองหรือจะพัฒนามีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะในการช่วย เหลือ
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นมุมมองของการเป็นฐานข้อมูล สามารถสืบค้นหัวข้อเรื่องที่ คปภ. ได้มีการศึกษาไปแล้ว 
ฝ่ายสถาบันฯ ควรเป็นแหล่งสำคัญในการที่เป็นแหล่งข้อมูลไว้สำหรับอ้างอิงน่าเชื่อถือได้ เป็นต้น  

  ด ั ง น ั ้ น  บทบาทของ ฝ่ า ย
สถาบันฯ การที่จะเปลี่ยนให้ทำ
สิ ่งเหล่านี ้ได้จึงจำเป็นต้องเติม
โดยเฉพาะเรื่องของแพลตฟอร์ม
เข้าไปในฝ่ายสถาบันฯ จะช่วยให้
สามารถเป็นแหล่งที่มี content 
ท ี ่ ม ี ป ร ะ โ ยชน ์  ต ่ อ ยอด ใน
การศึกษา ออกแบบนโยบายได้ 
หากทำเช่นนั้นได้ ตัวโครงสร้าง/
โครงการไม ่ว ่าจะเป ็นการมี
น ักว ิจ ัยเพิ ่มเติม และจะมีว ิธี
บร ิหารจ ัดการอย ่างไร หรือ

กระทั่งภายในฝ่ายสถาบันฯ การที่จะต้อง Upskill & Reskill บุคลากร ซึ่งได้มีการพูดคุยกันกับบุคลากรของ
ฝ่ายสถาบันฯ จากเดิมไม่เคยหมุนเวียนงาน และทำงานแบบเดิมมาตลอดและเป็นระยะเวลานานมาก จะมี
วิธีการการหมุนหรือวิธีที่จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรอีกด้วย  
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 ในส่วนของการสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานอื่นๆ จนกระทั่งสุดท้ายทำให้หน่วยงานอื่นเข้าใจว่าฝ่าย
สถาบันฯ จะเปลี่ยนภารกิจ หรือจะมีภารกิจเพิ่มเติม ควรจะต้องมีวิธีคิดว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป 
จากสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของสถาบันจะเน้นในเรื่องของการเป็นคลังสมอง และมีกลยุทธ์ที่
สำคัญ 3 ด้าน ด้วยกัน คือ  

1. การพัฒนาระบบการวิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ Digital Platform ที ่บ ูรณาการกับ
หน่วยงานภายใน คปภ. และสอดรับกับความต้องการของสถานการณ์ประเทศ ด้านข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง การอบรมและพัฒนาต่างๆ ของ คปภ.  

2. การพัฒนาโครงสร้างฝ่ายสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องให้มีความ Agile และการ
ทำงานเชิงรุก เพื ่อเตรียมความพร้อมให้กับการเป็น Intelligence Center ต้องมีการ
ทำงานเป็นทีม มีเนื้อหาและเข้าใจการทำงานมากกว่าเดิม อันที่จริงแล้วฝ่ายสถาบันฯ ใน
อนาคตควรแบ่งเป็นด้านหรือไม่ เช่น ด้านส่งเสริม ด้านตรวจสอบ ด้านคุ้มครอง เป็นต้น ที่
สอดคล้องกับเรื่องของภารกิจของ คปภ. หรือในที่สุดการแบ่งตรงนี้ควรแบ่งไปตาม Project 
Driven หรือไม่ การมองในเรื ่องของ Content ที่เป็นประโยชน์ และจะต้องมีการปรับ
ทีมงานให้เป็นไปได้อย่างไร  

3. การพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลังสมองให้กับบุคลากร
ของฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าการมีฝ่ายสถาบันฯ 
ดีอย่างไรช่วยเหลือได้อย่างไร และฝ่ายสถาบันฯ มี Positioning ชัดเจนจะช่วย คปภ. ใน
การออกแบบนโยบายที่ทำงานกับภาครัฐในมุมที่กว้างและลึกมากขึ้นได้อย่างไร  

 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นภาพรวมจากที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหารตลอดจนศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิต่างๆ แล้วได้แจกแจงว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ จะต้องเป็นเช่นไร ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ลำดับต่อไป
จะเป็นการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งภายใต้
โครงการต่างๆ ก็มีหลายจุดที่ฝ่ายสถาบันฯ จำเป็นต้องมีการพัฒนา เช่น แพลตฟอร์ม ฐานข้อมูล โครงสร้างใน
การทำงาน ที่มีทั ้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส บทบาทท่านทั้งหลายของฝ่ายสถาบันฯ รวมถึง
คณะกรรมการของฝ่ายสถาบันฯ เมื่อมีทิศทางเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ทั้งกรรมการเอง บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะ
ช่วยกันมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นของฝ่ายสถาบันฯ ต่อไปในอนาคตจะวิจัยและฝึกอบรมนี้อย่างไร  
  การมองแผนปฏิบัติงานฯ ที่จะทำต้องมองเรื่องอะไร การจะเป็นแพลตฟอร์มต้องเน้นในเรื่องของการ
สื่อสาร เข้าใจและถ่ายทอด มิติด้านการฝึกอบรม มิติที่เกี่ยวข้องด้านผลวิจัย การศึกษาของ คปภ. จากส่วนของ
แผนการปฏิบัติงานฯ ได้มีการระดมสมองกับฝ่ายสถาบันฯ ไปแล้ว เพื่อลงรายละเอียดในการดำเนินการต้องมี
รายละเอียดอย่างไร นอกจากนั้นยังมีการพูดคุยถึงหลักสูตรที่ได้รับความนิยม (Signature Program) อย่างเช่น 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) หากฝ่ายสถาบันฯ จะมีหลักสูตระดับกลางและระดับต้นเพิ่มเติม
ขึ้นมาเพื่อจะสร้างเครือข่ายและทำให้เกิดโอกาสที่จะสร้าง Career Path ของคนในองค์กรน่าจะมีด้านอะไรบ้าง 
ได้มีการกำหนดเอาไว้ในแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) ซึ่ง
ระบุไว้ว่าในแต่ละปีควรมีหลักสูตรอย่างน้อย 3 หลักสูตร ในระยะ 3 ปี ข้างหน้าต้องมี  Flagships ทั้งหมด 9 
หลักสูตรอย่างชัดเจน เป็นต้น 
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โดยที่ แผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด 
ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการวิจัย ฝึกอบรมบนรูปแบบ Digital Platform ที่บูรณาการกับ
หน่วยงานภายใน คปภ. และสอดรับกับความต้องการของสถานการณ์ประเทศ 

• เป้าประสงค์ : เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนา Digital Platform ในการเป็นคลังสมอง 
และคลังความรู้ของ คปภ. 

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : 1.1 การพัฒนา Digital Platform คลังสมองของฝ่ายสถาบันฯ และ คปภ. 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีระบบ Digital Platform คลังสมอง 
ค่าเป้าหมาย : ระบบ Digital Platform ของฝ่ายสถาบันฯ มีผู้ใช้บริการ 1,000 คน ต่อปี 
1.1.1 โครงการพัฒนาระบบ Digital Platform ของฝ่ายสถาบันฯ 
1) ศึกษาและกำหนดคุณค่าหลัก (Value 

Proposition) ของระบบ Digital 
Platform เพื่อกำหนดกระบวนการ
ทำงาน ทั้งในด้านการเป็นฐานข้อมูลของ
ฝ่ายสถาบันฯ ด้านการเป็นระบบสำหรับ
การสืบค้น และด้านการเป็นระบบ
อำนวยความสะดวกในด้านการวิจัย และ
การฝึกอบรมของฝ่ายสถาบันฯ 

            9,000,000 
บาท 

2) ศึกษาการดำเนินงานของระบบปัจจุบัน 
และความต้องการของ คปภ. และฝ่าย
สถาบันฯ ในระยะ 3 ปี เพื่อกำหนด
ช่องว่าง (Gap Analysis) และกำหนด
องค์ประกอบ (Features) ของ Digital 
Platform ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 

            

3) ศึกษาระบบฐานข้อมูลภายใน คปภ. และ
ระบบฐานข้อมูลภายนอกองค์กรที่
สามารถเชื่อมโยงโอกาสในการสร้าง
ฐานความรู้ให้กับระบบ Digital 
Platform ขององคก์ร 

             

4) การกำหนดรูปแบบของ Digital 
Platform ของฝ่ายสถาบันฯ ทั้งใน
รูปแบบของ Web Portal, Database 
และ Social Media 

            

5) จัดทำ Fanpage ของฝ่ายสถาบันฯ โดย
มุ่งเน้นการสื่อสารกับบุคลากร
ภายในคปภ. โดยมุ่งเน้นการจัดทำข้อมูล 
4 มิติ ได้แก่ มิติข้อมูลด้านการฝึกอบรม 
(การจัด วิทยากร สถิติที่เกี่ยวข้อง) มิติ
ข้อมูลด้านเนื้อหาหลักของการฝึกอบรม 
มิติข้อมูลด้านการวิจัย/ที่ปรึกษา 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลาของ
การศึกษา) มิติข้อมูลด้านการวิจัย/
โครงการที่ปรึกษาของ คปภ. โดย
จะต้องมีการเก็บข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ที่
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
เกี่ยวข้องภายใน คปภ. (สอดคล้องกับ
โครงการ 1.3.1) 

6) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับระบบ Digital 
Platform ทั้งในรูปแบบ Online และ
แบบ Hybrid  

            

7) จัดร่าง TOR ในการจัดทำระบบ Digital 
Platform สำหรับฝ่ายสถาบันฯ / 
ดำเนินการตาม TOR  

             

8) จัดการฝึกอบรมการใช้ระบบทั้งกับ
บุคลากรภายในฝ่ายสถาบันฯ และภายใน 
คปภ.  

            

กลยุทธ์ที่ : ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรดา้นการบริหารและการประกันภัยสำหรับบุคลากร คปภ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีหลักสูตรด้านการบริหารและการประกันภัยสำหรับบุคลากร คปภ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ค่าเป้าหมาย : มีหลักสูตรใหม่ ปีละ 3 หลักสูตร 
1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารและการประกันภัย 
1) หลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2565 

• พัฒนาหลักสูตรด้านการเป็นผู้
ตรวจสอบ และผู้กำกับด้านการ
ประกันภัย (30 คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับกลาง (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร Data Analytics 
สำหรับการประกันภัย (30 คน) 

            3,000,000 
บาท 

2) หลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2566 
• พัฒนาหลักสูตรด้านการเป็นทีมผู้

ตรวจสอบ และทีมผู้กำกับด้าน
การประกันภัย (30 คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับต้น (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร FinTech สำหรับ
การประกันภัย (30 คน) 

            3,000,000 
บาท 

3) หลักสูตรประจำปีงบประมาณ 256๗ 
• พัฒนาหลักสูตรด้านการเปน็ทีมผู้

ตรวจสอบ และทมีผู้กำกับด้านการ
ประกันภัย (สำหรับอาเซียน) (50 
คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง (สำหรับ
อาเซียน) (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร Data 
Intelligence สำหรับการ
ประกันภัย (30 คน) 

            5,000,000 
บาท 

กลยุทธ์ที่ : ๑.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย และด้านการฝึกอบรม เพื่อเป็นฐานสืบค้น อ้างอิง และต่อยอดการออกแบบนโยบาย หรือการดำเนินงาน
ของ คปภ. โดยต้องมีการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานอาทิ HR / Strategy 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีฐานข้อมูลด้านการวิจัย และฝึกอบรมของ คปภ. 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ค่าเป้าหมาย : มีฐานข้อมูลด้านการวิจัย และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ คปภ. ในแต่ละปี 
1.3.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย (ข้อที่ 1-6) และการฝึกอบรม (ข้อที่ 7-10) ของ คปภ. 
1) การจัดทำการสำรวจหัวข้อ และ

ผลการวิจัย/ศึกษาของหน่วยงานต่างๆ 
ภายใน คปภ. ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีการ
จัดทำสรุปบทคัดย่อ (Abstract) บทสรุป
ของผลการศึกษา และการติดตามการ
นำไปใช้เพื่อนำมาบันทึกเป็นข้อมูล 

            5,000,000 
บาท 

2) การศึกษาแผนการศึกษา/วิจัยของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. เพื่อนำมา
กำหนดกระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากอดีต 

             

3) การศึกษาแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(อาทิเช่น แผนระดับ 1 ระดับ 2 และ
ระดับ 3) เพื่อกำหนด Theme ที่เป็น 
Direction ที่สำคัญจากแผนในระดับ
ต่างๆ และกำหนดกระบวนการค้นคว้า
งานวิจัย หรือการรวบรวมผลการศึกษาที่
เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆ เพื่อนำมา
สังเคราะห์และรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล
ของฝ่ายสถาบันฯ  

             

4) จัดทำ Infographics การนำเสนอใน
รูปแบบ VDO หรือ บทความเพื่อสื่อสาร 
Content ที่มีประโยชน์ต่อ คปภ. และต่อ
อุตสาหกรรมประกันภัย สอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศ และสถานการณ์  

             

5) จัดทำเวทีสรุปผลงานศึกษา/วิจัยเพื่อ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานใน 
คปภ. 

             

6) จัดทำเวทีสรุปผลงานศึกษา/วิจัยเพื่อ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ คปภ. อาทิ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นต้น  

             

7) การจัดทำการสำรวจหัวข้อการฝึกอบรม
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. 
ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีการจัดทำ
รายละเอียดสรุปเกี่ยวกับการจัดงาน 
ทำเนียบวิทยากร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

             

8) การศึกษาแผนการฝึกอบรมของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน คปภ. เพื่อนำมา
กำหนดกระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากอดีต 

 

             

9) การศึกษาแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(อาทิเช่น แผนระดับ 1 ระดับ 2 และ
ระดับ 3) เพื่อกำหนด Theme ที่เป็น 
Direction ที่สำคัญจากแผนในระดับ
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ต่างๆ และกำหนดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร หรือกระบวนการการรวบรวม
ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องจากประเทศ
ต่างๆ เพื่อนำมาสังเคราะห์และรวบรวม
ไว้ในฐานข้อมูลของฝ่ายสถาบันฯ 

10) จัดทำ Infographics หรือ การนำเสนอ
ในรูปแบบ VDO เพื่อส่ือสาร Content ที่
มีประโยชน์ต่อ คปภ. และต่อ
อุตสาหกรรมประกันภัย สอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศ และสถานการณ์ 

             

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างฝ่ายสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความ Agile และการ
ทำงานเชิงรุก 

• เป้าประสงค์ : กำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง ประเภทของบุคลากร และรูปแบบการทำงานที่ 
Agile เชิงรุก และสอดคล้องกับทิศทางการเป็นคลังสมองของ คปภ.   

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : ๒.๑ การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานของฝ่ายสถาบันฯ เพื่อรองรับภารกิจทั้งในด้านการฝึกอบรม วิจัย และการเป็นคลัง
สมองของ คปภ. 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ฝ่ายสถาบันฯ มีโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับภารกิจทั้งด้านการอบรม วิจัย และการเป็นคลังสมองของ 
คปภ. 
ค่าเป้าหมาย : มีผลการศึกษาด้านโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับภารกิจทั้งด้านการอบรม วิจัย และการเป็นคลังสมองของ คปภ. 
2.1.1 โครงการศึกษาโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และรปูแบบการทำงานของฝ่ายสถาบันฯ  
1) การกำหนดโครงสร้างเพิ่มเติมที่สอดรับกับภารกิจ

ด้านวิจัย อาทิ การต้องมีหน่วยงานในด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล การนำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมทั้งกับผู้บริหาร 
หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

            2,000,000 
บาท 

2) การกำหนดสายอาชีพ อัตรากำลัง และบทบาทหน้าที่
งานที่เหมาะสมให้กับภารกิจใหม่ที่เพิ่มเติม 

            

3) การกำหนดรูปแบบการทำงานที่มุ่งเน้นการทำงาน
แบบ Agile และการทำงานแบบ Cross-Functions 
ที่สร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ การนำเสนอข้อมูลที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ และการ
นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
นโยบายของ คปภ. และประเทศ  

            

4) การศึกษาความเป็นไปได้ในการด้านกฎระเบียบ 
งบประมาณ และอัตรากำลังของโครงสร้าง รูปแบบ
การจ้างงานในด้านภารกิจวิจัยที่เพิ่มเติม  

            

5) การศึกษากระบวนการเพิ่มเติมโครงสร้างฝ่ายสถาบัน
ฯ อัตรากำลัง และรูปแบบการทำงาน ตลอดจนการ
สร้างความเชื่อมโยง / ส่งต่อข้อมูล ระหว่าง
โครงสร้างเดิม และโครงสร้างที่เพิ่มเติม 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
6) การดำเนินการตามการศึกษา และการติดตามและ

ประเมินผล 
            

กลยุทธ์ที่ : ๒.๒ การยกระดับการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส 
ตัวชี้วัดความสำเรจ็ : ฝ่ายสถาบันฯ มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการของคณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ 
ค่าเป้าหมาย : มีการจัดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฝ่ายสถาบันฯ 4 ครั้งต่อปี 
2.2.1 โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฝ่ายสถาบันฯ 2565-2567 
1) การกำหนดกระบวนการรายงานผลงานการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ ต่อ
คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ โดยอาจมีการพิจารณา
มอบหมายให้มีอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของฝ่ายสถาบันฯ อาทิ อนุกรรมการด้าน
วิจัย อนุกรรมการด้านการฝึกอบรม อนุกรรมการ
ด้านระบบ Digital Platform เป็นต้น  

            - 

2) การกำหนดบทบาทและจัดทำทำเนียบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสในการมีส่วนร่วมกับ
ฝ่ายสถาบันฯ ทั้งในด้านการเป็นอนุกรรมการด้านที่
เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญ หรือด้านการเป็นผู้วิจัย/
วิทยากรในด้านที่เชี่ยวชาญ  

             

3) กำหนดกระบวนการประเมินการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส 

             

4) การจัดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฝ่ายสถาบัน
ฯ 4 ครั้งต่อปี 

             

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลังสมองให้กับ
บุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ หน่วยงานภายใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• เป้าประสงค์ : บุคลากรภายในฝ่ายสถาบันฯ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง    

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : ๓.๑ การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านการเป็นคลังสมองของหน่วยงานและการ
สามารถนำดิจิทัลมาพัฒนาการวิจัยและการฝึกอบรมได้ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : มีแผนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
ค่าเป้าหมาย : มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ในแต่ละปี 
3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
1) การพิจารณาช่องว่างด้านทักษะของบุคลากร 

(Skills Gap) ทั้งในด้านดิจิทัล ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านทักษะการวิจัย ด้านทักษะ
การฝึกอบรม  

            3,000,000 
บาท 

2) การจัดทำเป้าหมาย และแผนการพัฒนารายบุคคล 
ตลอดจนแนวทางการประเมินผลรายปี 

             

3) การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล ทั้ง
ในด้านการเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนงานทั้ง
ภายในฝ่ายสถาบันฯ และภายใน คปภ. ด้านการ
ฝึกอบรมและประเมินผลเพื่อให้บุคลากรมีทักษะที่
สอดคล้องกับฝ่ายสถาบันฯ  
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• เป้าประสงค์ : บุคลากรใน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักและรับทราบถึง
บทบาทของฝ่ายสถาบันฯ ในการเป็นคลังสมองของ คปภ. 

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธ์ที่ : ๓.๒ การกำหนดและสื่อสาร Brand Positioning ของฝ่ายสถาบันฯ ที่ชัดเจนทั้งใน คปภ. และภายนอกองค์กร สะท้อนการเป็นฝ่ายสถาบันฯ ใน
ด้านคลังสมองชั้นนำทั้งในด้านงานวิจัยและด้านงานฝึกอบรม ส่งเสริมบทบาทของ คปภ. ที่กว้างขึ้น และมีความเป็นอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ถึงการดำเนินการด้านการวิจัย การฝึกอบรม และการเป็นคลังสมองของฝ่ายสถาบันฯ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
3.2.๑ โครงการสื่อสารภาพลักษณ์ของฝ่ายสถาบันฯ 
1) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการ

แนะนำบทบาท และภารกิจของฝ่ายสถาบันฯ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรภายใน คปภ. 
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

            7,000,000 
บาท 

2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการนำ 
Content ทั้งในด้านการวิจัย และการฝึกอบรม
ของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีการเผยแพร่อย่าง
สม่ำเสมอ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร
ภายใน คปภ. และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

             

3) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการ
แนะนำบทบาท และภารกิจของฝ่ายสถาบันฯ 
และ Content ทั้งในด้านการวิจัย และการ
ฝึกอบรมของฝ่ายสถาบันฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ในประเทศอาเซียน 

             

4) การจัด Symposium เพื่อการเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการนำข้อมูลจากการ
วิจัย และการฝึกอบรมสู่การสร้างนโยบายที่
สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของ
ประเทศ 

             

5) การจัด Symposium เพื่อการเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการนำข้อมูลจากการ
วิจัย และการฝึกอบรมในระดับอาเซียน 
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 ส่วนที ่ 2 ผู ้บริหารระดับสูงสำนักงาน คปภ. ให้ความเห็นการสรุปผลโครงการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 
 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) แสดงความคิดเห็นดังนี ้

• ได้กล่าวถึงโครงการฝึกอบรม โดยมีเสนอตัวอย่างบางสถาบันที่เป็น Learning Space ให้ช่วย
เปรียบเทียบในโอกาสถัดไปเพื่อประโยชน์ให้ทีมงานฝ่ายสถาบันฯ ในการศึกษาดูงาน เพราะ
ขณะนี้ คปภ. มีพื้นที่แต่ยังไม่แน่ใจเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความคิดของที่มีอยู่ของฝ่ายสถาบันฯ และอยากเห็นว่าสิ่งใดที่ฝ่ายสถาบันฯ ยังขาดอยู่บ้า ง 
เพราะการปรับปรุงลงทุนสถานที่ต้องใช้งบประมาณและใช้เวลานาน ดังนั้นจึงได้ลองเสนอ
สถาบันช้ันนำที่น่าจะได้ไปเรียนรู้ ได้แก่    
o สถาบันพระปกเกล้า: เวลามีโครงการจะมีผู ้จัดการโครงการ ซึ ่งอาจจะมาจาก

พนักงานประจำภายใน ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการหรืออาจจะมีการ
สรรหามาจากบุคคลภายนอก และต้องมีสัญญาเพื่อประเมินตัวชี้วัดต่างๆ ภายใต้
ผู้อำนวยการของสถาบันฯ เป็นผู้ดูแล แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน  

o สถาบันอื่นๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) /SCB Academy 

• ในส่วนของฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ได้ให้ความเห็นดังนี้ 
o ด้านโครงการและการจัดอบรม 

- มีผู้จัดการของแต่ละโครงการที่มาจากบุคลากรภายในเลื่อนตำแหน่งขึ้นไป 
แต่ยังไม่ถูกแบ่งให้เห็นชัดเจนว่าบุคคลใดดูแลโครงการใด  

- ระบบการจัดอบรมควรเป็นแบบผสมผสานเนื ่องจากเป็นองค์กรไม่ได้
แสวงหาผลกำไร ดังนั้น จะเป็นทั้ง Non-Profit Sharing กับ Profit Sharing 
ด้วยวิธีการใด  

- ฝ่ายสถาบันฯ ปัจจุบันยังไม่มีปัญหาเรื่องบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร 
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2564 มีเพียงหลักสูตร วปส. หลักสูตรเดียว ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปเกรงว่ามีปัญหาในเรื ่องของการบริหารจัดการ
หลักสูตร เนื่องจากจะมีหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร เช่น หลักสูตร วปส.  
หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) และ
อาจจะมีหลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ซึ่งบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ 
จะมีไม่เพียงพอ เป็นไปได้หรือไม่ที ่จะให้มีผู ้จัดการโครงการ (Project 
Manager) เพียงบางหลักสูตร และให้บุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ เข้าไป
กำกับหลักสูตรที่จ้างบุคลากรภายนอกเข้ามา แบบนี้น่าจะเป็นไปได้สูงกว่า 
และอยากให้แนะนำว่าหลักสูตรใดควรจะจ้างบุคลากรภายนอก หรือ
หลักสูตรใดที่ทางฝ่ายสถาบันฯ ควรเป็นผู้ดูแลเองโดยตรง 

- อยากให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้
ทำงานสบายขึ้นซึ่งต้องแตกต่างจากวิธีการทำงานในรูปแบบเดิมๆ  
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o ด้านโครงสร้างคณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ 
- สำนักงาน คปภ. บทบาทของกรรมการฝ่ายสถาบันฯ มีน้อยมาก เพราะว่า

บางครั้งไม่มีการประชุม จะมีการประชุมเฉพาะกรณีที่มีหลักสูตร เช่น การ
เสนอหลักสูตร วปส. เพื่อให้ดูตารางหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ว่าใช้ได้หรือไม่ 
จากนั้นแยกไปทำงานเป็นคณะทำงานต่างๆ และเสนอให้รับทราบว่ามีอะไร
เพื่อให้ข้อแนะนำและไปดำเนินการ  

- หากมีแผนต่างๆ ที่ช่วยทำให้คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ สามารถที่จะมี
บทบาทที่เข้มแข็งจะสามารถช่วยในการกำกับดูแล แต่ประเด็นคือกรรมการ
ฝ่ายสถาบันฯ มีที่มาจากหลากหลายที่และไม่ค่อยมีเวลา เพราะฉะนั้นหากมี
ทิศทาง (Direction) ให้อย่างชัดเจน เช่น กรรมการนโยบายประกันภัยมี
การประชุมอย่างไร มากน้อยแค่ไหน ในหลายที่มีการกำหนดว่าใน 1 เดือน 
ต้องมีการประชุม แต่คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ใน 1 ปี ประชุมอย่าง
มากเพียง 3 คร ั ้ง ทำให ้พน ักงานไม ่ร ู ้ว ่าจะทำอะไรเพราะย ังขาด
ประสบการณ์ และงานส่วนใหญ่จะข ึ ้นอย ู ่ท ี ่ เลขาธ ิการซ ึ ่ งภารกิจ
ค่อนข้างมาก  

- อยากให้โครงสร้างของ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ที่จะเสนอ อาจมีในลักษณะ
ท ี ่คณะกรรมการฝ ่ายสถาบ ันฯ กำหนดนโยบายด ้วย ท ุกว ันนี้ ทั้ ง
คณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ และคณะกรรมการวิจัย ซึ่งน่าเป็นห่วงทั้งคู่ 
และเมื ่อมีหลักสูตรต่างๆ ก็ตั ้งคณะทำงานย่อย จะมีทีมงานคือคนใน
สำนักงาน คปภ. เข้ามาเป็นหลักเพื่อบริหารจัดการ เนื่องจากคณะกรรมการ
สถาบันมีการประชุมกันไม่บ่อย ระหว่างที ่จ ัดหลักสูตรต้องมีคนคอย
ดำเนินการมิเช่นนั้นคนที่บริหารจัดการจะลำบาก จึงคิดว่าระหว่างนั้นควรมี
ทีมงานที ่ดูแลกำกับหลักสูตร และสุดท้ายเมื ่อจบหลักสูตรก็รายงาน
กรรมการสถาบันให้ทราบ  

- อยากให้ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ช่วยดูเรื่องการมีบทบาทของคณะกรรมการ
ฝ่ายสถาบันฯ ต้องมีส่วนช่วยเพื่อจะได้ออกแนวคิดเรื่องต่างๆ บ้าง หรือ
อยากให้ดูว่าปัจจุบันในคณะกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ยังขาดใครในตำแหน่ง
ไหนบ้าง และจะขยับใครมาเป็นกรรมการฝ่ายสถาบันฯ ย่อมสามารถตั้งเพิ่ม
ได้ ควรจะปรับเช่นไร โดยปัจจุบันมีการตั้งตามตำแหน่งทำให้มีเวลาว่างบ้าง
หรือไม่มีเวลาบ้างทำให้ไม่สามารถนัดประชุมได้บ่อย ไม่ทราบว่าที่อื่นเป็น
เช่นไร 

- ประเด ็นค ือการเร ียกประช ุมของเราน ั ้นน ้อยมาก เร ียกประชุม
คณะกรรมการสถาบันจะเชิญใครมาประชุม ในปีหน้าอาจต้องตั้งงบเพิ่ม 
เป ็นอ ัตราเบ ี ้ยประช ุมจะน ้อยกว ่าแต ่ด ีกว ่าข ้าราชการ แต ่อาจสู้
คณะกรรมการชุดใหญ่ไม่ได้ หากเป็นอะไรที่ตั้งโดยคณะกรรมชุดใหญ่จะ
เป็นอีกอัตราให้เป็นกำลังใจในการทำงาน เป็นส่วนรายละเอียดที ่ต้อง
ดำเนินการติดตาม 
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 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นจากท่านเลขาธิการ และได้อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ 
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีสัดส่วนงานวิจัยและการจัดอบรมเป็นงานวิจัยร้อยละ 80 และงาน
ฝึกอบรมร้อยละ 20 ซึ่งปัจจุบันได้มีการงานวิจัยมาพัฒนาและต่อยอดเป็นหลักสูตรมากมาย โดยแต่ละ
โครงการมีผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งในแต่ละโครงการมีการสรรหาบุคคลมาช่วยดูแลแต่ละ
โครงการ ซึ่งมีการพูดถึงเป้าหมาย ระยะเวลาการพัฒนา จำนวนบุคลากรที่จะเข้ามาอบรม อัตราความสำเร็จใน
งบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันลักษณะนี้จะมีการแบ่งผลกำไรกันอย่างชัดเจน (Profit Sharing) มีการ
จัดทำ TOR ค่าตอบแทนที่สามารถหาผู้อบรมได้ตามสัดส่วนขั้นบันได เช่น งบประมาณ 3 ,000,000 บาท 
ต้องได้ผู้เข้าอบรม 300 คน แต่ถ้าน้อยกว่านี้จะได้งบประมาณลดลงตามสัดส่วน มีการทำแผนการตลาด หรือ
การประชาสัมพันธ์ โดยในช่วง 1-2 ปีแรก ใช้รูปแบบโครงการเฉพาะกิจ หรือ โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
เรียนรู้ไปด้วยพัฒนาไปด้วย  

สำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปกติต้องมีแผนชัดเจน 
ซึ่งตอนนี้แผนออกมาแล้ว 3 ปี ดังนั้นตอนนี้ฝ่ายสถาบันฯ จะต่างจากเดิม โดยที่เมื่อก่อนส่วนใหญ่แผนจะเป็น
แผนงานประจำ แต่ตอนนี้เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีการติดตามดำเนินการตามยุทธศาสตร์  

ในโครงการได้มีการกำหนดว่าต้องมีกระบวนการในการรายงานความก้าวหน้าทางยุทธศาสตร์กับ
คณะกรรมการ ใน 1 เดือน ต้องมีการรายงานว่าแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ มีปัญหา
อะไรบ้าง คณะกรรมการต้องมีการตั้งอนุกรรมการด้านหลักสูตร อนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรของฝ่าย
สถาบันฯ อนุกรรมการด้านดิจิทัล เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างคณะกรรมการถึงฝ่ายสถาบันฯ และทำงานกันอย่าง
ใกล้ชิด มีการให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับคนทำงาน มีการระบุอยู่เรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี้ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ได้ปรึกษาหารือเพิ่มเติมกับ นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ 
ด้านกฎหมายคดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมถึง ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ถึงแนวทางการเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานของฝ่ายสถาบันฯ 
ให้เป็นไปตามแผนสำนักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ให้คนได้ให้ความสนใจมากขึ้น ระบบ
ต่างๆ ไม่ซับซ้อนหรือเพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับเปลี่ยนตามโมเดลที่ศึกษา หลังจากการนำเสนอวันนี้ไป  
ทาง ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ จะช่วยคิดเพิ่มเติมให้อีกครั้ง 
 

นายชัยยุทธ มงัศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ มีความคิดเห็นดังนี้ 
• จากข้อสังเกตที่ท่านเลขาฯ ได้ให้เรื่องของการทำงานของฝ่ายสถาบันฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

และมุ ่งไปข้างหน้าเรื ่องของหลักสูตรที ่จะมีเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง หากดูในโครงการที่  
ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ได้เสนอเพื่อรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ยังเห็นตรงกันว่าแนวทาง
คล้ายของเดิมเหมือนกับที่ท่านเลขาธิการ ให้ข้อสังเกต เพราะฉะนั้นหากเดินตามแนวทางเดิม
จะมี 2 ทาง ที่เสนอเพื่อให้งานสำเร็จได้ ได้แก่ 1) การเพิ่มนักวิชาการด้านการทำวิจัย 2) 
พัฒนาบุคลากรในส่วนของฝ่ายสถาบันฯ ให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการวิจัยและ
การจัดการฝึกอบรม  

• ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับท่านเลขาธิการว่าหากมีวิธีการอย่างที่ท่านเลขาฯ ให้ข้อเสนอแนะจะเห็น
ภาพชัดเจนขึ้น หากจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตร 2-3 หลักสูตร ตามแผน ถ้ามีบุคลากร
แบกรับหลักสูตรเหมือนเดิม คิดว่าการเดินตามแผนอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เพราะต้องกังวลในศักยภาพบุคลากร และในขณะเดียวกันต้องทำโครงการพัฒนา
หลักสูตรเพิ่มเติมเรื่อยๆ ตามที่ต้องการ อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็เป็นได้  
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• ขอเพิ่มเติมในภาพรวมของสำนักงาน คปภ. ปี 2565 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) กำลังจะเดินแล้ว และมีหลายโครงการไม่สอด
รับกับการเสนอของบประมาณซึ่งเดินหน้าไปแล้ว อาจทำให้ไม่สามารถเดินไปตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ และแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันฯ ประจำปี 2565 ได้เท่าที่ควร 
เวน้เสียแตว่่าจะมีการปรับเปลี่ยนโยกงบประมาณ 

 
ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัย

ระดับสูง มีความคิดเห็นดังนี ้
• ตามที่ท่านผู้ช่วยชัยยุทธฯ กล่าวไป มีบางส่วนในปี 2565 ที่ทาง ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ 

แนะนำ มีความเห็นว่าบางส่วนที่จัดทำอยู่ เช่น e-Library ปีหน้าจะใช้ได้ส่วนหนึ่งจะเริ่มมีการ
ทำแพลตฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยทั้งหมดที่ท่านเลขาธิการได้มอบ
นโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ทาง ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ได้ทำมา  

• ส่วนประเด็นเรื่องหลักสูตร ถ้าหากอนาคตมีหลายหลักสูตรอาจต้องมีการแบ่งทีม แต่ Project 
Manager ยังหารือกันอยู่ว่าถ้ามอบหมายเป็นลักษณะนี้ ศักยภาพการทำงานแต่ละคนจะทำ
ได้ขนาดไหน ส่วนอีกแนวคิดคือการเอาบุคคลภายนอกมาทำ และฝ่ายสถาบันฯ เป็นผู้กำกับ
ดูแล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหลักสูตรหรืองานวิจัย คิดว่าอันนี้เป็นแนวทางที่ดีซึ่งศักยภาพในช่วง
เริ่มต้นควรทำเช่นนี้ไปก่อน เป็นข้อเสนอแนะที่ฝ่ายสถาบันฯ ได้คุยกับ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ 
ไปบ้างแล้ว  

• ส่วนเรื่องอัตรากำลังที่ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ได้กล่าวถึงว่าความพร้อมของบุคลากรฝ่าย
สถาบันฯ มีความพร้อมมากเพียงใด อนาคตต้องมีการ Upskill & Reskill ของพนักงานใน
ฝ่ายสถาบันฯ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นด้วย   

 
นายชูฉัตร ประมูลผล ตำแหน่ง รองเลขาธิการด้านกำกับ มีความคิดเห็นดังนี้ 

การคิดค้นหลักสูตร มักจะมาจากท่านเลขาธิการ ช่วยคิดค้นหลักสูตรให้ฝ่ายสถาบันฯ ดังนั้น 
อยากให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายสถาบันฯ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้งาน โดยแบ่งออกเป็นทีม อยาก
ให้ไปเรียนรู้งานด้านต่างๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงลึกมากก็ได้ จะได้มีโอกาสได้สัมผัสงาน หรือ
ประสานงานในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น จะได้รู้ความต้องการในการฝึกฝนบุคลากรในสำนักงาน 
คปภ. ว่าต้องการฝึกฝนด้านใดบ้าง ซึ่งตรงจุดนี้เองไม่แน่ใจว่าจะซ้ำซ้อนกับงานของ HR บ้าง
หรือไม่ การได้เรียนรู ้งานอื่นบ้างอย่างจริงจัง จะทำให้รู ้ว่าจะฝึกอบรมหรืออยากอบรม
บุคลากรในด้านแวดวงประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ในเรื ่องใดบ้างเพื ่อให้มีความรู้
สอดคล้องในการกำหนดนโยบายของสำนักงาน คปภ. ด้วย มิได้ให้หน่วยงานต่างๆ เป็นคนคิด
และส่งหลักสูตรไปให้ฝ่ายสถาบันฯ แต่เชื่อว่าบุคลากรของฝ่ายสถาบันฯ มีศักยภาพเพียง
พอที่จะไปเรียนรู้งานส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือกันและกันในการทำงาน 
 

นางสาววสุมดี วสีนนท์ ตำแหน่ง รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ มคีวามคิดเห็นดังนี ้
• ในส่วนเรื่องการหาพันธมิตร อยากเห็นความชัดเจนในเรื่องพันธมิตรทางด้านประกันภัยที่ฝ่าย

สถาบันฯ อาจไปติดต่อ ตัวอย่างในอดีตที ่ผ ่านมา มีการทำงานร่วมกับธนาคารโลก
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ค่อนข้างมาก หน่วยงานที่เป็น CPCU หรือ CII พวกนี้อยากเห็นพันธมิตรที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมในเรื่องขององค์ความรู้ด้านประกันภัยกับพันธมิตรระดับโลก 

 
บุคลากรฝ่ายสถาบันฯ มีความคิดเห็นดังนี ้

• เห็นด้วยว่าทางฝ่ายสถาบันฯ จะต้องมีดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งเป็นเรื ่องที่ดีมาก  (นางสาว 
อรพรรณี โพธิ์แสง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กล่าว) 

• ควรมีโครงการคู่ขนานกันไป คือดูภารกิจไหนที่ฝ่ายสถาบันฯ ทำได้ เพราะบางโครงการ ทั้ง  
Upskill & Reskill จะไม่ทัน บางโครงการควรเกิดเพื่อให้เห็นผลเร็ว น่าจะดึงให้ ดร.สุรพิชย์ 
พรหมสิทธิ์ ช่วยเสนอว่าโครงการใดควรใช้บุคลากรในองค์กร หรือโครงการใดสามารถจ้าง
บุคลากรภายนอกได้ ประกอบกับที่ นายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ แจ้งว่าแผนงบประมาณออกแล้ว เงินที่ได้มาแล้วต้องทำตามแผนที่กำหนดไว้ แต่
อันใหม่ที่จะจ้างต้องหาเงินเช่นไร เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องคิด มิเช่นนั้นจะเข้าสู่รูปแบบเดิมๆ ของ
การใช้เงิน ทั้งเรื่องงานวิจัย เรื่องการฝึกอบรมมีความจำเป็น สำหรบัการจ้างผู้จัดการโครงการ 
(Project Manager) ของสมาคมธรรมศาสตร์ที ่ทำหลักสูตร มีการแบ่งรายได้และมีการ 
การันตีรายได้หรือไม่ และมีการหา target เองหรือไม่ อาจมีหลักสูตรที่เรียนรู้ร่วมกัน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ. อาจมีบริษัทประกันภัย สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประกันภัย เป็นหลักสูตรกลางและอาจต้องมี Project Manager มาทำ และร่วมกันพัฒนา
ตัวหลักสูตรนั้น (นางสาวเพียงเพ็ญ แก้วบัวดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากรประกันภัย กล่าว) 

• เรื่อง Upskill & Reskill เห็นว่าอาจจะไม่ทัน การเป็นพันธมิตรกับต่างประเทศน่าจะสนุกกว่า 
ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Agro Beyond Academy ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการจ้าง
บุคลากรภายนอก เป็น Woody World ซึ่งมีการดำเนินการให้ทั้งโครงการ ตั้งแต่การโฆษณา
โครงการ เช่น การมีดาราเข้ามาเรียนเป็นรุ่นที่ 1 เมื่อเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ากรม
อุตสาหกรรมมีหลักสูตรเพิ่มเติมจำนวนมาก มีการสอนหลักสูตร design thinking หลักสูตร
บัญชี หลักสูตร Finance นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายที่ดีมาก เป็นการเรียนออนไลน์ มีการสอบ 
pre – post test มีการส่ง project ออนไลน์ โดยทาง Woody World นำโดย คุณวุฒิธร มิ
ลินทจินดา เป็นฝ่ายบริหารจัดการทั้งหมด หลังจากนั้นคนที่เข้ารอบท้ายๆ จะมีงานเลี้ยง
ปัจฉิมนิเทศ เป็นเครือข่ายเล็กๆ กับวิทยากรที่เป็นผู้สอน ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนฟรี เป็น
การนำคนในวงการและนักธุรกิจมาเล่าแชร์ความคิดเห็น แชร์ประสบการณ์และให้ข้อคิดการ
ปั้นนักธุรกิจในวงการขึ้นมา (นางสาวสุธาทิพย์ สมวิวัฒน์ชัย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการ
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวางแผนและวิชาการ กล่าว) 

• ในส่วนของแผนสถาบันฯ เป็นเหมือนแผนกลยุทธ์ใหญ่แยกเฉพาะของสถาบัน มีวิธีเรียบร้อย
แต่ส่วนที่เป็นแพลตฟอร์ม ซึ่งทางสำนักงานได้ตั้งใจจะ Go Smart OIC (ตามแผนพัฒนาการ
ประกันภัย ฉบับที่ 4, ยุทธศาสตร์ที่ ๔, กลยุทธ์ที่ 4.4 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานกำกับดูแลสู่ 
SMART OIC) ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน แต่อาจยังไม่เห็นตัวงาน จึงยังไม่รู้ว่าส่วนเชื่อมโยง
จุดนี้เอาเข้ามาเชื ่อมกันอย่างไร (นางสาวดนยรัตน์ แสงสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหาร
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าว)  
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 ทั้งนี้ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ สรุปดังนี้ กระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2565 ไดม้ีทบทวน มีการเช่ือมโยงไว้ด้วย ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายใน
การจัดทำโครงการ และเชื่อมั่นว่าฝ่ายสถาบันฯ จะสามารถนำไปต่อยอดและจัดประชุมในครั้งถัดๆ ไปได้ และ
ตามที่ท่านเลขาธิการแนะนำในวันนี้ ที่ปรึกษาจะหารือเพิ่มเติมกับฝ่ายสถาบันฯ ถึงเรื่องโครงสร้าง วิธีการ
ทำงานแบบเป็นโครงการ (Project) การจ้างบุคลากรภายนอก (Outsource) หลักสูตรตามแผน 9 หลักสูตรที่
ควรจะทำ ของเดิมและของใหม่ จะมีทิศทางเป็นอย่างไร การหาวิธีการเพื่อให้ง่ายขึ้น จะมีการแนะนำในส่วนนี้
เพิ่มเติม 
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บทที่ ๗ 
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ปญัหา และอุปสรรค 

ในการดำเนินงานโครงการ 
 

 ตามที่ ที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานงวดที่ 3 โดยได้ดำเนินการตามขอบเขตงานข้อ ๖.4  - ๖.5 จัดทำ
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ตลอดจนร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) และร่างแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี ๒๕๖๕ 
พร้อมทั้งนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และร่าง
แผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 09.00-1๐.๓0 น. ณ ห้องประชุม Club House Meeting 
Room โรงแรมทอสกานาวัลเล่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แล้วนั้น 

ในงวดที่ 4 นี้ จะเป็นการดำเนินการตามขอบเขตงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และส่งมอบเอกสารรวมทั้ง
เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทั้งหมด โดยประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน
นโยบาย ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงใน
ปัจจุบัน พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่องานของฝ่ายสถาบันฯ โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่
ได้มาจากการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง บุคลากรฝ่ายสถาบันฯ  วิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยระยะ ๓ ปี แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ ๓ รวมถึงค่านิยมองค์กร เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) ความต้องการและความคาดหวัง พร้อมทั้งวิเคราะห์โดยใช้
หลักการ TOWS Matrix ในการช่วยแก้ปัญหา เพิ่มมุมมองผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก SWOT Analysis และ
นำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๗) รวมไปถึงการจัดทำวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ร่างแผนยุทธศาสตร์ และร่างแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี และการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ และร่างแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ต่อ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการนำความเห็นจากที่ประชุมนำเสนอร่างแผนมาจัดทำแผนฉบับสมบรูณ์ 
และจัดประชุมเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๖๗) 
และแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน และมีวิทยากรบรรยาย ใน
รูปแบบ Microsoft Team มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 16.00-17.30 น. เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 ทั้งนี้ จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้มีการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน 
ไว้อย่างชัดเจน และควบคุมบริหารการจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้มีการ
ประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การจัดทำรายงานไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ
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