
สรุปกรอบแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ประจ าปี 2559 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยเพ่ือส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 
1. เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจ
ประกันชีวิต                                                                                                                                                   

2. มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้
จากการเอาประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต                                                                                                                                              

3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการ 
เอาประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน 
ระบบประกันชีวิต 

มีระบบติดตามข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต
อย่างต่อเนื่อง 

เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ตามภารกิจของกองทุน 

การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ 

ทิศทางยุทธศาสตร์/มาตรการหลัก 

เสริมสร้างความเชื่อม่ันการประกันชีวิต
ของประชาชนผู้เอาประกันภัยว่าจะได้รับ
ความช่วยเหลือเมื่อบริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต 

ประเมินสถานการณ์กองทุนในกรณีท่ี 
บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอา
ประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุนประกันชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร ์แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ 

1.1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท 
ภารกิจการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์
ของกองทุนประกันชีวิตให้กับประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประชาสัมพันธ์        
     1.1.1 พัฒนาเว็บไซด์กองทุน 
ประกันชีวิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ 
     1.1.2 พัฒนา Facebook Fan page 
กองทุนประกันชีวิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์  
เพ่ือติดต่อสื่อสารสองทางกับประชาชน 

2.1 ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
บริษัทประกันชีวิตที่ถูกเปรียบเทียบปรับ     
     2.1.1 จัดท าบัญชีรายชื่อบริษัทประกันชีวิต
ที่ส านักงาน คปภ.น าส่งเงินค่าปรับเป็นปัจจุบัน
และรวบรวมสถิติบริษัทที่กระท าการฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกส านักงาน 
คปภ. เปรียบเทียบปรับ เพ่ือติดตาม
สถานการณ์ของบริษัทนั้น 
 

3.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้ผู้เอา
ประกันเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
     3.1.1 ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมด้าน
ปฏิบัติการ (Operation) ในการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้
ของกองทุนหากบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต     

4.1 พัฒนางานทรัพยากรบุคคล                                         
      - สร้างเสริมศักยภาพและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล                                                                 
      4.1.1 ฝึกอบรมความรู้งานในหน้าที่และ 
ที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
      4.1.2 จัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากร
กองทุนประกันชีวิต 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ (ต่อ) 
    1.1.3 บรรยายความรู้เกี่ยวกับ 
กองทุนประกันชีวิตผ่าน ส านักงาน คปภ.
ภาค/จังหวัด หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืน 
เพ่ือขยายผลสู่ประชาชน  
    1.1.4 จัดงานสัมมนาวิชาการ 
กองทุนประกันชีวิตในหัวข้อเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิผู้เอาประกันภัยตาม 
หลักสากล  
    1.1.5 ประสานความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกองทุนประกันชีวิตกับ
ส านักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค 
    1.1.6 เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
กองทุนประกันชีวิตในงานนิทรรศการ
ต่างๆ 
    1.1.7 ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
กองทุนประกันชีวิตในวารสารสิ่งพิมพ์ 
 

    2.1.2 รวบรวมข้อมูลการเงินของ 
บริษัทประกันชีวิตจากส านักงาน คปภ./ 
จากเว็บไซต์ของสมาคมประกันชีวิตไทยหรือ
บริษัทประกันชีวิตเข้าฐาน ข้อมูลของกองทุน                                      
2.2 ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลความม่ันคงของ
บริษัทประกันชีวิตผ่านอัตราการด ารงเงิน 
กองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based 
Capital :RBC) ของบริษัทประกันชีวิต 
    2.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการ 
ด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  
(Risk Based Capital : RBC) ของ 
บริษัทประกันชีวิต 
2.3 บริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืนและ 
มีประสิทธิภาพ 
     2.3.1 บริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืน 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
โดยค านึงถึงความม่ันคงสภาพคล่อง
ผลประโยชน์ตอบแทนและความเสี่ยง 
     2.3.2 อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน
ของกองทุนเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย 

3.2 เตรียมความพร้อมหากกองทุนได้รับแต่งตั้ง
เป็นผู้ช าระบัญชีเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
     3.2.1 ศึกษาแนวทางการช าระบัญชีหาก 
บริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยจัดให้
มีการอบรมด้านการช าระบัญชี และทบทวน 
คู่มือการช าระบัญชีของกองทุนประกันชีวิต                        
3.3 ติดตามและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมาย
กองทุนในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย   
    3.3.1 ติดตามการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุน และเสนอแนะประเด็นการคุ้มครอง 
สิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย                                              
3.4 ด าเนินการจ่ายเงินคืนกรมธรรม์ล่วงพ้น 
อายุความ 
     3.4.1 จ่ายเงินคืนกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ
แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 พัฒนาการบริหารจัดการ 
      4.2.1 ทบทวนโครงสร้างองค์กร เพ่ือจัด 
ล าดับชั้นการบังคับบัญชาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
      4.2.2 ทบทวน หรือจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์
กองทุน 
      4.2.3 จัดท าแผนงบประมาณกองทุน 
ประจ าปี 2560       
      4.2.4 จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุน 
ประจ าปี 2560  
      4.2.5 จัดท าการประเมินความเสี่ยงกองทุน 
ประจ าปี 2559       
      4.2.6 จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานหรือสมาคมที่เก่ียวข้องในโครงการ
รับผิดชอบต่อสังคมไทย(Corporate Social 
Responsibility)      
4.3 พัฒนางานระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ       
      4.3.1 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
Management Information System (MIS) 
และระบบฐานข้อมูล Database 
Management System (DBMS)  
      4.3.2 งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทนเครื่องที่หมดอายุใช้งานและอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับงานสารสนเทศที่จ าเป็น 



ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ (ต่อ) 
   4.4 ประสานความสัมพันธ์กับกองทุนคุ้มครอง 

ผู้เอาประกันชีวิตในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา
กองทุนที่ยั่งยืน 
     4.4.1 รวบรวมข้อมูลบทความ และศึกษา
รูปแบบปรัชญา แนวความคิด และวิธีการให้
ความคุ้มครองของกองทุนคุ้มครองผู้เอา 
ประกันชีวิตในต่างประเทศ 
     4.4.2 ติดต่อสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับองค์กรระหว่างประเทศ และกองทุนคุ้มครอง
ผู้เอาประกันชีวิตในประเทศต่างๆ 

เป้าหมาย ปี 2559 

1. มีการประชาสัมพันธ์กองทุนผ่าน 
สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ  
สรุปดังนี้   
   1.1 มกีารพัฒนาเว็บไซด์กองทุน 
ประกันชีวิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โดย 
        - มีโดเมนเนม (domain name)  
เป็นของกองทุนเอง  
        - หน้าเว็บไซด์กองทุนมีการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาการดีขึ้น 
        - สามารถตรวจสอบยอดการเข้าดู 
เว็บไซด์ได้ 
   1.2 มกีารพัฒนา Face book Fan 
page โดยมีจ านวนผู้สนใจ 2,000 Likes    
 

1. มีการจัดท าบัญชีรายชื่อบริษัทที่ส านักงาน 
คปภ. น าส่งเงินค่าปรับ สาเหตุของการมี
ค่าปรับ เพื่อติดตามสถานการณ์ของบริษัท  
2. มีการรวบรวมสถิติรายชื่อบริษัท 
ประกันชีวิตที่กระท าการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ถูกส านักงาน คปภ. 
เปรียบเทียบปรับ  
3. มีการติดตามข้อมูลอัตราการด ารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based 
Capital : RBC) บริษัทประกันชีวิต  
ตามข้อมูลที่เปิดเผยเพ่ือพิจารณาความเสี่ยง 
ที่อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
4. การลงทุนหาผลประโยชน์เป็นไปตาม
แผนการลงทุน                                                        

1. มีการทบทวนแผนเตรียมความพร้อม 
ด้านปฏิบัติการ (Operation) ในการช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้ของกองทุนหากบริษัทประกันชีวิต 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต                                         
2. จัดอบรมด้านการช าระบัญชีในปี 2559 และ
ทบทวนคู่มือการช าระบัญชีของกองทุน 
ประกันชีวิต                                                     
3. มีการติดตามการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
กองทุน และเสนอแนะประเด็นการคุ้มครอง 
สิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย                                              
4. ร้อยละความส าเร็จการจ่ายเงินคืนกรมธรรม์ 
ล่วงพ้นอายุความภายใน 15 วัน คิดเป็นร้อยละ
100 

1. พัฒนางานโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน  
งานทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ  
งานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้มีประสิทธิภาพ และมีการประสาน
ความสัมพันธ์กับกองทุนคุ้มครองผู้เอา 
ประกันชีวิตในต่างประเทศ 
 



เป้าหมาย ปี 2559 (ต่อ) 
   1.3 มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ 
กองทุน ผ่านส านักงาน คปภ. ภาค/
จังหวัด หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืน 
จ านวน 8 ครั้ง 
   1.4 มีการจัดงานสัมมนาวิชาการ
กองทุนในหัวข้อเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ 
ผู้เอาประกันภัยตามหลักสากล  
   1.5 มีการประสานความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกองทุนประกันชีวิตกับ
ส านักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค  
จ านวน 15 จังหวัด   
   1.6 เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
กองทุนประกันชีวิตในงานนิทรรศการ
ต่างๆ จ านวน 3 ครั้ง 
   1.7 มีการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์
กองทุนประกันชีวิตในวารสาร สิ่งพิมพ์ 
 

   

 


