
แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
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ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน คปภ. กับแผนระดับต่างๆ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
“ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

2. ด้านการสร้างความสามารถ              
ในการแข่งขัน 

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 – 2568 )
“ระบบประกันภัยไทยมีความม่ันคง ยั่งยืน และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าถึงการประกันภัยและใช้ประโยชน์ในการรองรับความเสี่ยง”

1. พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่

2. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง          
ด้านการประกันภัยให้ประชาชนและภาคเอกชน

3. ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน

4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจประกันภัย 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน คปภ. ระยะกลาง 3 ปี (2564 - 2566)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น 20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

ประเด็น 17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

ประเด็น 15 พลังทางสังคม ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

แผนการปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ SMART OIC แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน คปภ. ฉบับท่ี 3

A : Strengthen 
Internal 

Foundation

B : Create New 
Ways of Working

1. Digitized Regulator 2. Digital Insurer

3. Digital Insurance Consumer 4. Digital Infrastructure

C : Toward Digitised
Regulator
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แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
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ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย ให้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือความ
เสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล 

สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝัง
ค่านิยมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย                 

และกลไกที่เป็นธรรม 

สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย
ปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ า    

ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้
ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมและ           
การเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ

และจ าเป็น 

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและความสามารถ              
ในการรับความเสี่ยงภัยที่

สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง 
(Risk Landscape) ของเศรษฐกิจ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กร : มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว 
และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

1. ก ากับดูแลธุรกิจประกันภยัให้มีเสถียรภาพและขดีความสามารถในการแข่งขันและมีธรรมาภบิาล
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกนัภยัให้เตบิโตอย่างยั่งยนื สอดรบักับการเปลี่ยนแปลงและแนวโนม้ในอนาคต
3. สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝงัค่านยิมการใช้ระบบประกันภยัในการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงคุ้มครองสิทธปิระโยชนข์องประชาชนให้ไดร้ับความเป็นธรรมจากการประกันภยั

พันธกิจ

ส านักงาน คปภ. เป็นองค์กรชั้นน า 
ที่สร้างเสริมระบบประกันภัย ให้เข้าถึงโดยง่าย เป็นธรรมและยั่งยืน

ปรับเปลี่ยน

วิสัยทัศน์

เช่ือมั่น ก้าวล  า พัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปภ. เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล

9

ประเด็นท้าทาย : ประกันภัยไทยก าลังเผชิญความท้าทายจากหลายมิติ กรอบการก ากับดูแลต้องเท่าทันและส่งเสริมให้ธุรกิจ
เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยน

1.ปรับเปลี่ยนกรอบการก ากับดูแลให้เป็น Principle 
Based และสอดคล้องกติกาสากล

2. พัฒนาเครื่องมือและเพิ่มมิติการก ากับดูแล         
ให้เท่าทันความเสี่ยงใหม่

3. สร้างกลไกและเครื่องมือเพื่อการป้องกันการฉ้อฉล
ประกันภัย

4. ส่งเสริมงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการประกันภัย 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ก ากับดูแล
ทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง

กฎเกณฑ์การก ากับดูแลมีลักษณะ Principle-based

มีมาตรการและเครื่องมือก ากับดูแลที่หลากหลาย 
และมีความยืดหยุ่น 

กรอบแนวทางและกระบวนการก ากับและ
ตรวจสอบธุรกิจเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย

ด าเนินธุรกิจและการลงทุนที่สะท้อนแนวคิดด้าน ESG

มีกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการเงิน
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดประกันภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล

กิจกรรมส าคัญ ตัวชี วัด

KPI 1 ระดับความส าเร็จของการปฏริูปหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

KPI 2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการก ากบั
ดูแลและส่งเสรมิธุรกจิประกันภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

KPI 3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกนัภยั

KPI 4 ระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสทิธิภาพฐานข้อมูลรายงาน
การฉ้อฉลดา้นการประกันภัย

• มุ่งเน้น Principle Based และสอดคล้องกติกาสากล
• พัฒนาเครื่องมือ และเพิ่มมิติการก ากบัดแูล ให้เท่าทันความเสีย่งใหม่
• ผลักดันการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายแม่บทดา้นการประกนัภัย        

กลุ่มที่ 2 และ 3
• น า Sup Tech มาใช้ในการก ากับและตรวจสอบบริษัทประกันภัย
• ป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย
• ส่งเสริมการด าเนนิธุรกจิและการลงทุนที่สะท้อนแนวคิดดา้น ESG
• ส่งเสริมงานวิจยัและองคค์วามรู้ดา้นการประกันภัย
• สร้างเครือข่ายความร่วมมอืผู้ก ากบัดแูลทัง้ในและต่างประเทศ
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1. สร้างความตระหนักด้านการประกันภัยผ่าน
เทคโนโลยี และช่องทางที่หลากหลาย

2. พัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม เพิ่มการเข้าถึง 
และช่วยประชาชนวางแผนการเงินและการประกันภัย

3. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และพฤติกรรม
ทางการตลาด

4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง

มีแนวทาง และช่องทางหลากหลายในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการประกันภัย

ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยได้ง่ายขึ้น     
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

มีมาตรฐานของบริษัทประกันภัยในการให้บริการ
แก่ประชาชน เช่น การชดใข้ค่าสินไหมทดแทน

คนกลางประกันภัยมีมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ
ต่อให้การบริการด้านการประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและกลไกท่ีเป็นธรรม

ประเด็นท้าทาย : ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและกลไกท่ีเป็นธรรม

กิจกรรมส าคัญ ตัวชี วัด

KPI 1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาเครื่องมือและช่องทางใหม่ๆ  
ในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถงึความส าคัญด้านการ
ประกันภัยให้แก่ประชาชน

KPI 2 ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกนัภยั และสิทธิ
ประโยชน์ขั นพื นฐานจากการประกันภัยของประชาชน (ประเมินโดย
สถาบันหรือหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกที่มคีวามน่าเชื่อถือ)

KPI 3 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการก ากับดแูลและยกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย

KPI 4 ระดับความส าเร็จของการยกระดบัการคุ้มครองสทิธิประโยชน์
ประชาชนด้านการประกนัภัย

• จัดท าฐานข้อมูลเพือ่วิเคราะหพ์ฤตกิรรมและการเข้าถงึการ
ประกันภัยของประชาชน

• พัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม เพิ่มการเข้าถงึ และช่วยประชาชน
วางแผนการเงินและการประกนัภัย

• เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อปลกูฝังค่านยิมด้านการประกนัภัยให้
นักเรียน นักศึกษา 

• ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและพฤตกิรรมทางตลาดและ
เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ (Market Conduct)

• จัดท ามาตรฐานหรือแนวปฏิบตัิในการให้บริการดา้นการประกันภยั   
ที่ดี 

• เพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาเครื่องมือของส านักงาน คปภ. ในการ
คุ้มครองสทิธิประโยชนด์้านการประกนัภัย 
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1. ผลักดันและสร้างระบบนิเวศด้านกฎเกณฑ์และ
โครงสร้างพื้นฐานให้ธุรกิจปรับตัวเป็นดิจิทัล

2. พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางส าหรับผู้เล่น
รูปแบบใหม่

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ไทยเป็นผู้น า             
ด้านเทคโนโลยี (InsurTech Hub)

4. สร้างกลไกความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง

มีฐานข้อมูลกลางด้านการประกันชีวิต
และการประกันวินาศภัย (IBS) 

มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
แนวทางในการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรูปแบบใหม่

ศูนย์ CIT มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงเครือข่าย 
InsurTech Startup และพัฒนาองค์ความรู้

เทคโนโลยีด้านการประกันภัย ให้เติบโตในภูมิภาค

ภาคธุรกิจประกันภัยมีความพร้อมรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์

บุคลากรในธุรกิจประกันภัยมีความรอบรู้           
มีคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบอาชีพ 

5.  ป้องกัน ตรวจจับความเสี่ยง IT & Cyber Risk

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวล้ า : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมภายใต้ระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็น 

ประเด็นท้าทาย : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่และพัฒนานวัตกรรม 
ในขณะเดียวกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความเส่ียงด้านเทคโนโลยีจะกลายเป็นความเส่ียงส าคัญที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวล้ า : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมภายใต้ระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็น 

กิจกรรมส าคัญ ตัวชี วัด

KPI 1 ระดับความส าเร็จของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการใช้
เทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัย

KPI 2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้าน        
การประกันภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลและพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัย (Insurance Bureau System)

KPI 3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างส านักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

KPI 4 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมรับมอืภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ของธุรกิจประกันภัย

• ปรับปรุงกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้องเพื่อให้ภาคธุรกจิ
ประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมประกันภัย รวมถึงปรับรูปแบบและ
วิธีการด าเนินธุรกิจและช่องทางในการเข้าถงึประชาชน 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทีจ่ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรม
ประกันภัย และสร้างกลไกความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

• พัฒนาหลกัเกณฑ์และแนวทาง ส าหรับผู้เล่นรูปแบบใหม่
• ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานของบุคลากรที่มคีวามส าคัญตอ่การ

เติบโตและปรับตัวของธุรกิจประกันภยั 
• พัฒนากรอบและเครือ่งมือในการประเมินความพร้อมด้านการรับมือ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
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1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และออกสู่ตลาดได้เร็ว

2. ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นและตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และพัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชนให้เข้าถึง
มากขึ้น ในราคาที่เหมาะสม 

4. ส่งเสริมให้การประกันภัยมีบทบาทส าคัญในการ
บริหารความเสี่ยงภาครัฐ

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง

มีกระบวนการด าเนินงานที่สนับสนนุให้ภาคธุรกจิสามารถ     
น าผลิตภัณฑ์ประกันภัยออกสู่ตลาดไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ       
เช่น Tailor-made

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จ าเป็น รองรับความเสี่ยง 
และความต้องการที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มฐานราก

มีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าใจได้ง่าย เข้าถึงได้
ในราคาที่เหมาะสม และน าไปต่อยอดสวัสดิการอื่นๆ ได้

มีร่างกฎหมายด้านการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 
และผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย
ท่ีสอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ประเด็นท้าทาย : ผลิตภัณฑ์ประกันภัยในปัจจุบันไม่ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย
ท่ีสอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมส าคัญ ตัวชี วัด

KPI 1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัที่รองรับ
ความต้องการและความเสีย่งของประชาชน

KPI 2 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง      
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีส่ะทอ้นความเสี่ยง    
เฉพาะราย 

KPI 3 ระดับความส าเร็จของการพฒันากฎหมายที่เกีย่วข้องเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาผลติภณัฑ์ประกนัภัย

• สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และออกสู่ตลาด
ได้เร็ว

• พัฒนากระบวนการและขั้นตอนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์รวมถึง
ต่อยอดขยายผลการพัฒนาระบบ I-SERFF

• ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ที่หลากหลายมากขึ้น 

• พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย 

• ผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชนให้เข้าถึงมากขึ้นในราคาที่
เหมาะสม

• ศึกษาและพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพในการรับเสี่ยงภัย
ของประเทศ
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1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะ       
ต่อการขับเคลื่อนภารกิจ

2. วางโครงสร้างและรูปแบบการท างานใหม่ 
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรทีเ่น้นการท างานร่วมกนั 

3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

4. ปรับกระบวนการท างานและระบบงาน            
ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการตัดสนิใจ

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง

พนักงานทุกระดับมีศักยภาพ สมรรถนะ และวัฒนธรรม
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

มีกระบวนการและรูปแบบการท างานใหม่ ที่มีความคล่องตัว 
มีส่วนร่วมในการท างาน และมีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการด าเนินงานมากขึ้น

มีสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสม

ส านักงาน คปภ. มีความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจัดการข้อมูลตามมาตรฐานาสกล

5. สร้างกลไกการมีสว่นร่วม เปิดรับมุมมอง             
จากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว และ
ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ประเด็นท้าทาย : ความเท่าทันขององค์กรต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมของระบบ
ประกันภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว และ
ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กิจกรรมส าคัญ ตัวชี วัด

KPI 1 ระดับความส าเร็จของการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเปน็     
SMART OIC

KPI 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
(People Capabilities Development Plan)

KPI 3 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านกังาน คปภ.

KPI 4 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใส

• พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และสมรรถนะต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
• ปลูกฝังวัฒนธรรมการท างานใหม่มุ่งสู่ Digitized and Collaborative 

Culture รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
(Process Improvement and Lean)

• จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และพัฒนา
ระบบงาน 

• ทบทวนรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงจัดท าระบบงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่จ าเป็น 

• เสริมสร้างความร่วมมือและพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง  ๆเพื่อบูรณาการ
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการท างานของส านักงาน


