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แผนการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. ปี 2563 

“ส านักงาน คปภ. เป็นองค์กรชั้นน า ที่มีธรรมาภิบาลและความคล่องตัวสูง โดยใช้เทคโนโลยี และข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในการบูรณาการ     
การท างาน เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน และค่านิยมแก่ประชาชนในการใช้ระบบประกันภยับริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ” 

สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังค่านิยมการใช้
ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความ
เป็นธรรมจากการประกันภัย 

พันธกิจหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง 
  - ยกระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (Change-Agent และ Multipliers)     -  ผลักดันความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมประกันภัย 
   - เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย 

ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจทิัล 
   - พัฒนาระบบการบริหารจดัการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน                        -  ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
   - พัฒนาศักยภาพของบุคลากรส านักงาน คปภ.                                                          -  ถ่ายทอดและสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร 

ยกระดับระบบการก ากับและตรวจสอบให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย เพ่ือเสริมสร้างความเชือ่ม่ันต่อระบบ
ประกันภัย  
   - พัฒนามาตรฐานการก ากบัตรวจสอบ                   -  พัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย           - เพิ่มศักยภาพการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ 
    - ปรับปรุงการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ                      - ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
    - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              -  พัฒนาฐานข้อมูล 

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
    - ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน                                  - พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีเสถียรภาพ

และขีดความสามารถในการแ 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันภัย 
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต 

วิสัยทัศน์ 

 
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีเสถียรภาพ

แลามารถในการแ 

ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มี
เสถียรภาพและขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันและมีธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง 

1. ส่งเสริมการให้ความรูด้้านการประกันภยั : Proactive and Target-
Oriented Schemes 

- Create Insurance Literacy System (CILS) จัดท าเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการ
ประกันภัย ภายใต้คลินิกประกันภัย 
- ปรับรูปแบบสื่อสารให้สอดคล้องความต้องการและความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมาย 
- บูรณาการกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ  
- ศึกษาการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ก าหนดทิศทางและนโยบายในการส่งเสรมิการประกันภัย 

2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ที่รองรับความ
ต้องการและความเสี่ยงของประชาชน อาทิ การประกันภัยทางการเกษตร 
การประกันภัยรายย่อย และการประกันสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัย
แบบอ่ืนๆ 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประกันภยั ผ่าน 
CIT Academy และ InsurTech Hub Roadshow  

แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ผลลัพธ์ ปี 2563  
•  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยเพิ่มขึ้น 
•  มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลากหลาย รองรับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทการประกันภัยทางการเกษตร            
   การประกันภัยรายย่อย การประกันสุขภาพ เป็นต้น  
 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ      
การประกันภัย และสิทธิประโยชน์ข้ัน
พ้ืนฐานจากการประกันภัยของประชาชน 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
การประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับความ
ต้องการและความเสี่ยงของประชาชน 

มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยไหม่ๆ เพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่า 8 ผลิตภัณฑ์ 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ผลลัพธ์ ปี 2563  
•  ส านักงาน คปภ. มีโครงสร้างพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานและบุคลากรที่มีความรอบรู้ และมีความเชี่ยวชาญเพียงพอรองรับการเป็น SMART OIC 
•  ส านักงาน คปภ. มีการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใส 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์กรสู่การเป็น SMART OIC 
(Digital Organization) 

มีการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการ
เป็น SMART OIC ภายใต้แนวคิด 
Organization Transformation Model 

ระดับความส าเร็จของการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรของส านักงาน คปภ. 
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

สามารถพัฒนาบุคลากรได้อยา่งน้อย    
ร้อยละ 70 และสรรหาบุคลากรได้ตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

1. OIC Organization Transformation 
     - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการปฏิบัติงานและการบริหารทรพัยากรบุคคลให้เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็น SMART OIC  
     - ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสู่การท างานในยุคดิจทิัล (Culture Change : Creating Agile 
Digital Culture) โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน 
    - น าหลักการ Internal Incubator มาปรับใช้กับกระบวนการท างานภายในของส านักงาน 
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรของส านักงาน คปภ. เพ่ือรองรับองค์กรดิจิทัล ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะท่ีจ าเป็นท้ัง Function Skill และ Soft Skill รวมท้ังสรรหาและทาบทามบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น Actuarial, Data Science, IT Management  เข้ามาร่วมงาน 
3. พัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานภายใน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความยืดหยุน่ 
(งบประมาณ จัดซ้ือและพัสดุ การเงิน และบัญชี) 
4. บริหารและติดตามการใช้จ่ายงายประมาณให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้
อย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใส 

ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้
อย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใส 

ใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
และใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การเป็น 
Smart OIC ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ผลลัพธ์ ปี 2563  
•  มีการพัฒนาร่างกฎหมายแม่บทต่าง  ๆรวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการประกันภัยของประชาชน        
ได้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกติกาสากล 
•  ส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจมีความพร้อมรองรับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 
•  ส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยมีหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและแนวทางในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจประกันภัย 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ร่างกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการ
ประกันสุขภาพ และการประกันภัย
ทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมง 

จัดท าร่างกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการ
ประกันสุขภาพ และการประกันภัยทางการ
เกษตรปศุสัตว์และประมงแล้วเสร็จ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า    
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย   
ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 

จัดท า Data Governance Framework 
และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง  พร้อมสร้าง
ความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
หลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจ
ประกันภัย  

- ประกาศ IT Risk Management       
แล้วเสร็จ   
- มีแนวทางเพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนา
และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้รองรบั
นวัตกรรมใน Sandbox 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ให้มีศักยภาพ มีความยืดหยุ่น 
 และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

1. พัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยและ
รองรับ New Business Model 

- จัดท าร่าง พ.ร.บ.การประกันภัยทางด้านเกษตรกรรม  (พืชผล ปศุสัตว์ และประมง)  
- จัดท าข้อเสนอแนะ เพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญตัิการประกันสุขภาพ 
- เตรียมความพร้อมรองรับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดท า Data flow, 

หลักเกณฑ์การก ากับดูแล, แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ และการจัดการ IBS พร้อมสร้าง
ความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจ 

- ขยายขอบเขตและปรบัปรุงหลักเกณฑ์ Regulatory Sandbox  ให้มีความยืดหยุ่น 
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประกันภัยในการด าเนินธุรกิจ 
2. ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการพัฒนาและขยาย
บทบาทประกันภัย (Capacity Building) : ปิด GAP FSAP / การพัฒนา IT 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ผลลัพธ์ ปี 2563  
•  ส านักงาน คปภ. มีมาตรการในการติดตามและสั่งการให้บรษิทัประกนัภัยมีการแก้ไขการด าเนินงาน (Preventive and Corrective Measure) อย่างมีประสิทธภิาพ  
•  ส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจมีหลักเกณฑ์การก ากับดูแล และแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ มีความยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง 
•ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากสัญญาประกันภัยได้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
• ส านักงาน คปภ. ยกระดับมาตรฐานในการก ากับพฤติกรรมทางการตลาด ด้วยการพัฒนากลไกและเครื่องมือ ให้ประชาชนได้รับบรกิารด้านการประกันภัยที่ดียิ่งขึ้น  

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบบริษัทประกันภัยตามเกณฑ์
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  

ทุกบริษัทได้รับการวิเคราะห์ตามแนวทางระบบสัญญาณ  
เตือนภัยล่วงหน้าและเข้าตรวจสอบบริษัทตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่อเบี้ยที่ถือเป็นราบได้ของธุรกิจประกันชีวิตอยู่ที่
ร้อยละ 10.50 และธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ที่ ร้อยละ 
19.50 

ระดับความส าเร็จการพัฒนาหลักเกณฑ์
และแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ    
ลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจประกันภัย  

ประกาศการลงทุนได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จและ
กฎหมายอนุบัญญัติท่ีใช้อยู่ปัจจุบันได้ทบทวนความ
เหมาะสม ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จของการยกระดับ   
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัยของประชาชน 

- มีข้อพิพาทท่ีด าเนินการแล้วเสร็จอยา่งน้อย
ร้อยละ 80 
- ประชาชนพึงพอใจอยูท่ี่ร้อยละ 85 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับระบบการก ากับและตรวจสอบให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และการคุ้มครอง        
สิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย  

1. ยกระดับการก ากับดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ 
อาทิ ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการลงทุน และการทบทวน     
ความเหมาะสมของกฎหมายอนบุัญญัติที่มีผลบงัคับใช้ในปจัจุบนั (Regulatory 
Guillotine) 

2. วิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อแก้ไขการด าเนินงานของบรษิัทประกันภัย 
(Preventive and Corrective Measure) : วิเคราะห์และตรวจสอบตามสัญญาณ  
เตือนภัยล่วงหน้า ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง ตรวจสอบระบบสินไหม และ IT Audit 

3. Better Customer/Policyholder Experience 
       - Social Monitoring Solution : ก ากับและตรวจสอบพฤติกรรมคนกลางฯ 
      - Dashboard ส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาด  
      - การส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับพฤติกรรมทางการตลาด  
 4. ยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย ระดับความส าเร็จการพัฒนากลไกและ

เครื่องมือในการก ากับพฤติกรรมตลาด
ของคนกลางประกันภัย 

- Social Monitoring Solution   
- Dashboard เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลนายหน้า
ประกันภัยประเภทนิติบุคคล 
- การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ผลลัพธ์ ปี 2563  
•  ส านักงาน คปภ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
•  ส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจ สามารถน าข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางไปใช้วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัย 
•ส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการจัดหาและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการ
ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน 

ระบบแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน อย่างน้อย 
5 ระบบ 

ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันภัย 

มีข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย      
ที่มีความถูกต้อง น าไปวิเคราะห์และ
พัฒนาธุรกิจประกันภัยในอนาคตได้ 

ระดับความส าเร็จของการเตรยีม
ความพร้อมรับมือภัยคุกคามทาง  
ไซเบอร์ของส านักงาน คปภ. และ
ภาคธุรกิจประกันภัย 

ส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจ          
มีมาตรการที่รองรบัภัยคุกคามทาง      
ไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศ 
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ส านักงาน คปภ. และสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย 
    - ระบบงานที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ. อาทิ ระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System) / 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานดา้นกฎหมายและการปฏิบัตงิานด้านการบังคับคดี / 
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เป็นต้น 
    - ระบบงานที่ช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัย อาทิ OIC Gateway : ต่อยอดและ
รองรับ New Business Model / ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ด้านการประกันภัย / Central Platform : ระบบตลาดกลางส าหรับ Online 
Insurance, Mobile Application (PowerApps), App คนกลางประกันภัย เฟส 2 เป็นต้น 
2. Insurance Bureau System ต่อยอดการประยกุต์ใช้ข้อมลูด้านการประกันภัยไปใช้วิเคราะห์
เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกนัภัย 
 3. เตรียมความพร้อมธุรกิจรับมือภัยคกุคามทาง Cyber อาทิ Insurance Sector Cyber Drill 
และเสริมสร้างความรู้ (Training Awareness) 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. ปี 2563  

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง 15 

1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ข้ันพื้นฐานจากการประกันภัยของประชาชน (ประเมินโดยสถาบันหรือหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกที่มีความน่าเช่ือถือ) 
2. ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกนัภัยที่รองรับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชน 

8 
7 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 25 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART OIC (Digital Organization) 
4. ระดับความส าเร็จของการสร้างและพัฒนาบุคลากรของส านักงาน คปภ. เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 
5. ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใส 

10 
10 
5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ให้มีศักยภาพ มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 15 

6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาร่างกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ และการประกันภัยทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมง 
7. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 
8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจประกันภัย 

5 
5 
5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับระบบการก ากับและตรวจสอบให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกนัภัย เพ่ือเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย  

25 

9. ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัยตามเกณฑ์สัญญาณเตอืนภัยล่วงหน้า  
10. ระดับความส าเร็จการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจประกันภัย  
11. ระดับความส าเร็จของการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกนัภัยของประชาชน 
12. ระดับความส าเร็จการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการก ากับพฤติกรรมตลาดของคนกลางประกันภัย 

10 
5 
5 
5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกนัภัยของประเทศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 20 

13. ระดับความส าเรจ็ของการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการปฏิบัตงิาน และให้บริการประชาชน 
14. ระดับความส าเรจ็ของการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันภัย 
15. ระดับความส าเรจ็ของการเตรยีมความพรอ้มรบัมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย 

10 
5 
5 


