Building actuarial and research capacity within
the Thailand Social Security Office
A joint project between the SSO and the ILO

At a glance

Main activities

The Social Security Office of Thailand is funding a
pioneering project that is developing and
strengthening actuarial and research capacity and
expertise.
The project is managed by an ILO Senior Actuary
who works within the SSO to support capacity
building and to strengthen social security through
better policymaking and management. As well as
the Senior Actuary, the project calls on other ILO
expertise and resources to support the project.
The approach ensures a long-term legacy for the
SSO as actuarial and research skills will be developed
within the institution. At the same time evidence
based policymaking is reinforced thereby
strengthening social security in the country.

The activities over the 54 months of the project
include:
• Reinforcing the structure and management of the
Actuarial and Research Bureau and the development
of the skills and expertise of those who work
there.
• Carrying out actuarial valuations.
• Producing analysis and providing input into policymaking
and reforms.
• Supporting financing and coverage improvements
whilst ensuring adequacy of benefits across all
branches of social security.
• Strengthening investment, reporting and communication
practice.
• Improving public awareness of social security and
its positive impacts on the economy and society.
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การเสริมสร้างศักยภาพสำนักงานประกันสังคมด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัยและการวิจัยตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง สปส. และ ILO

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

กิจกรรมของโครงการ

สำนักงานประกันสังคม ประเทศไทย ได้จด
ั สรรงบประมาณสนับสนุน
โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพือ
่ ริเริม
่ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพสำนักงานประกันสังคมด้านการออกแบบนโยบายโดยมุง่ เน้นที่
การวิจย
ั และงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ระยะเวลาโครงการ 4 ปี 6
เดือน ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม 2562
โครงการนีบ
้ ริหารงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาวุโสของ ILO
ซึง่ ทำงานร่วมกับ สปส. เพือ
่ สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของ สปส.
ผ่านการออกแบบนโยบายทีด
่ แ
ี ละการบริหารจัดการทีด
่ ี โครงการนี้
นอกจากจะบริหารงานโดยผูท
้ รงคุณวุฒข
ิ อง ILO แล้ว ยังได้ใช้ความ
เชีย
่ วชาญและทรัพยากรด้านอืน
่ ๆ ของ ILO เพือ
่ สนับสนุนโครงการด้วย

• ยกระดับโครงสร้างและการบริหารจัดการของสำนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยและวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาทักษาและความเชี่ยวชาญ
ของเจ้าหน้าที่
• ประเมินค่าทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
• วิเคราะห์ขอ
้ มูลและให้ความคิดเห็นในการออกแบบนโยบายและ
การปฏิรูปงานประกันสังคม
• สนับสนุนการพัฒนาแนวทางสร้างความมั่นคงของกองทุนและ
การขยายความครอบคลุมของระบบประกันสังคมโดยคำนึงถึง
ความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ทุกกรณี
• พัฒนาแนวปฏิบัติด้านการลงทุน การรายงาน และการสื่อสาร
• เสริมสร้างการรับรู้ของสังคมด้านการประกันสังคมและผลดีของ
การประกันสังคมต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

โครงการนีจ
้ ะส่งผลให้บค
ุ ลากรของ สปส. ได้รบ
ั การพัฒนาทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัยและการวิจย
ั ซึง่ จะก่อให้เกิดผลดีกบ
ั สปส. ใน
ระยะยาว ในขณะเดียวกัน การพิจารณากำหนดนโยบายของ สปส.
โดยมีขอ
้ มูลทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นหลักในการอ้างอิง ยังช่วยส่ง
เสริมความเข้มแข็งของระบบประกันสังคมของประเทศไทย
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