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แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต ระยะ 5 ปี (2561-2565) จะต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่าง
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของกองทุน รวมไปถึง
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนั้น ยังต้องแปลงเป้าหมายระยะยาว
ดังกล่าวเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือรายปีที่สามารถน าไปใช้จริงในทางปฏิบัติโดยมีงบประมาณและบุคลากร
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิตครั้งนี้ จึงเป็นครั้งแรกที่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกัน ข้อมูลความคิดเห็นในครั้งนี้กองทุนประกันชีวิตจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งกองทุนประกันชีวิต  แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 3  และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เพ่ือพิจารณาและหลังจากนั้นจะได้มีการด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนประกันชีวิต ระยะ 5 ปี (2561 - 2565)  มีจุดมุ่งหมายที่จะแปลงนโยบาย           
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 3  และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้ใช้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกองทุนประกันชีวิตในระยะ 5 ปี (2561 - 2565) 
รวมถึงมาตรการประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ภารกิจของกองทุนประกันชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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แผนยุทธศาสตร์กองทนุประกันชีวิต ระยะ 5 ปี (2561-2565)  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 
 การจัดท ายุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต อาศัยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สองด้าน ได้แก่ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งเป็นมุมมองจากในสู่นอก (Inside Out) และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นมุมมองจากนอกสู่ใน (Outside In) ดังมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ 
 เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของกองทุนประกันชีวิต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ 
SWOT (SWOT Analysis) 

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)  
ผลการปฏิบัติงานของกองทุนประกันชีวิตที่โดดเด่น ได้แก่  

1) กองทุนประกันชีวิต มีเงินสะสมรวมจ านวน 514,179,435.74 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
2) การจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความฯ จ านวน 1,205 ราย รวมเป็นเงินจ านวน 

10,563,640.85 บาทข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
3) กองทุนประกันชีวิตมีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและ

ธุรกิจประกันชีวิตร่วมกับองค์กรต่างประเทศหรือ The International Forum of Insurance 
Guarantee Schemes (IFIGS)  มีสมาชิกจ านวน 19 ประเทศ 

4) มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและบทบาทของกองทุนประกันชีวิตสู่สาธารณชน        
ในวงกว้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท 

  ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ประเมินผลโดยกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ปี 2555-2560 คิดเป็นกว่าร้อยละ 4.0     
(ระดับด)ี มาโดยตลอด    
  การวิเคราะห์องค์การ เพ่ือค้นหาสมรรถนะและศักยภาพขององค์การ เป็นการระบุจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของกองทุนประกันชีวิต โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey และอาศัยข้อจากแหล่งมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการประเมิน
องค์การ PMQA เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) กองทุนประกันชีวิต มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัด
องค์การในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม ่

o Strategy (กลยุทธ์) กองทุนประกันชีวิต มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 
o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
o Staff (บุคลากร) บุคลากรของกองทุนประกันชีวิตมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวน

เพียงพอหรือไม่ 
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์การมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์การเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
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1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)  
  ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการด าเนินงานของกองทุนประกันชีวิต ซึ่งการพัฒนา
ระบบสารสนเทศต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบเป็นจ านวนมากและต้องการผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าระบบที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานเพ่ือให้รองรับกับการปฏิบัติงานขององค์การขนาดเล็ก ซึ่งจ านวนบุคลากรจ านวนจ ากัด  จึงต้อง
ขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยีและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงการใช้เครือข่าย     
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สอดรับกับ
นโยบายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันชีวิต อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทุนประกันชีวิตและ
ธุรกจิประกันชีวิต 
  การวิเคราะห์องค์การสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุ
สถานการณ์ที่ เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของกองทุนประกันชีวิตโดยอาศัยกรอบ       
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTE Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี
ผลกระทบกับกองทุนประกันชีวิต 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อกองทุนประกันชีวิต 
o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อกองทุนประกันชีวิต 
o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

ประกันชีวิต 
o E-Environment เป็นการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อกองทุน

ประกันชีวิต 

2. ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนประกันชีวิต 
  จากวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจะได้ผลสี่ด้าน แบ่งออกเป็น
สภาพแวดล้อมทั้งภายในสองด้าน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
สองด้าน ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกว่า SWOT  ซึ่งสามารถน ามาก าหนด
ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนประกันชีวิต สรุปประเด็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 
ดังนี้ 

2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 
  ประกอบด้วย ประเด็นจุดแข็ง 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตมีความแข็งแกร่ง มีความรู้และมีประสบการณ์
หลากหลายท าให้การพิจารณามีหลายมิติ การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและสามารถผลักดันทิศทาง
องค์กรตามแผนพัฒนาการประกันภัยของรัฐ 

2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนประกันชีวิตมีความรู้พ้ืนฐานของงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

3. กองทุนประกันชีวิตมีรายได้สม่ าเสมอ รายจ่ายต่ า มีฐานะการเงินที่มั่นคง 
4. กองทุนประกันชีวิตมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรที่มีวัตถุประสงค์

เดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ิมทักษะ ในการพัฒนาองค์กร 
และแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี 

5. กองทุนมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย         
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มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้ถือกรมธรรม์ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รับรู้ถึงความคุ้มครองจาก
การเอาประกันฯ  บทบาท ภารกิจ และหน้าทีก่องทุนประกันชีวิตมากขึ้น 

6. การปฏิบัติงานของกองทุนประกันชีวิต มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ท าให้ได้รับการเชื่อถือ 
 

2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weakness : W) 
  ประกอบด้วย ประเด็นจุดอ่อน 7 ประเด็น ดังนี้ 

1. กองทุนประกันชีวิตมีอัตราก าลังจ ากัด มีความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของงาน หากมีพนักงานคนใด
คนหนึ่งลาออก บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถทดแทนงานที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพเฉพาะได้ 

2. เงินกองทุนยังมีจ านวนไม่มากเมื่อเทียบกับขนาดของอุตสาหกรรมประกันฯ 
3. จ านวนบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต ที่มีอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอหากมีการเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันฯ ของบริษัทประกันฯ  หรือ เป็นช่วงเวลาภารกิจเร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
ข้อผิดพลาด หรือล่าช้าในการปฏิบัติงานได้ 

4. กองทุนประกันชีวิต ขาดโครงสร้างองค์การที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และความ
มั่นคงของบุคลากร ที่ชัดเจน ท าให้บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในอนาคตการท างาน ซึ่งยังคง
ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5. บุคลากรไม่เพียงพอในการท าหน้าที่ผู้ช าระบัญชี ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (เช่น การ
ช าระบัญชี) มีเงื่อนไขที่ปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากกองทุนประกันชีวิต มีบุคลากรและเครื่องมือไม่
เพียงพอ อาจท าให้ถูกฟ้องร้อง เรียกร้องค่าเสียหายได้ 

6. ระบบงาน (Hardware, Software, Peopleware, Dataware, Procedure) ของกองทุนประกัน
ชีวิต ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก การเชื่อมโยงกันยาก และท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ และยังไม่สามารถช่วยในการปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

7. ระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ยังไม่สามารถรองรับการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน เนื่องจากบุคลากรบางส่วน      
มีอายุงานน้อย อีกท้ังบุคลากรมีการเปลี่ยนงานบ่อย 
 
 

2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 
  ประกอบด้วย ประเด็นโอกาส 8 ประเด็น ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) เปิดโอกาสให้กองทุนประกันชีวิต 
สามารถกู้ยืมเงินมาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้เอาประกันได้ ช่วยแก้ไขปัญหาการเงินในกรณีที่ไม่
เพียงพอต่อการช าระหนี้เมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

2. มาตรการก ากับดูแลและด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากลของส านักงาน 
คปภ. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันฯ  โอกาสที่บริษัทประกันฯ ล้มละลายมีน้อยลง ลด
ความเสี่ยงของกองทุนในการช าระเงินคืนผู้ถือกรมธรรม์ 

3. กฎหมายว่าด้วยการประกันฯ  ก าหนดให้บริษัทประกันฯ ต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามระบบธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ิมความโปร่งใส ในการประกอบ
ธุรกิจประกันฯ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกัน 

4. กองทุนประกันชีวิตมีความสัมพันธ์กับองค์กร และกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันฯ ในต่างประเทศ
ช่วยให้กองทุนมีมุมมองในการพัฒนาการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ถือกรมธรรม์ได้เหมาะสม
และดียิ่งข้ึน 
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5. สังคมผู้สูงอายุ เป็นโอกาสให้ธุรกิจประกันฯ ขยายตัว 
6. ภัยพิบัติมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เป็นโอกาสให้ธุรกิจประกันฯ ขยายตัว 
7. การจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต ช่วยให้มีหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน 

เพ่ือเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 
8. รัฐบาลมีนโยบายใช้ระบบประกันฯ ในการคุ้มครองประชาชนมากขึ้น การประกันสุขภาพ การ

ประกันพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ) 
 

2.4 ประเด็นอุปสรรค (Threats : T) 
  ประกอบด้วย ประเด็นอุปสรรค 9 ประเด็น ดังนี้ 

1. บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส าหรับประชาชนผู้
เอาประกันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกันฯ ในบางส่วน 

2. ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลก ส่งผลรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อาจ
กระทบต่อสถานะของบริษัทประกันฯ 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้ความส าคัญต่อกองทุนประกันชีวิต เนื่องจากยังไม่เคยเกิดกรณีที่บริษัท
ประกันฯ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันฯ ท าให้ยังไม่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของ
กองทุนประกันชีวิต 

4. กฎหมายฯ (พรบ. กองทุนหมุนเวียน เช่น ข้อตกลงของกรมบัญชีกลาง ไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง
อัตราก าลังของกองทุนประกันชีวิต) มเีงื่อนไขที่ท าให้กองทุนประกันชีวิต มีปัญหาในการด าเนินงาน 

5. กฎหมายฯ ไม่ให้อ านาจกองทุนประกันชีวิต ในการเข้าถึงข้อมูล หรือฐานข้อมูลผู้เอาประกัน หรือ 
ธุรกิจประกันฯ ท าให้กองทุนประกันชีวิต ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นมาก อาจมีผลท าให้ฐานะของธุรกิจประกันฯ แย่ลง 
7. มีหน่วยงานและกฎหมาย (เช่น ร่าง พรบ. คุ้มครองทรัพย์ตกค้างฯ ยุทธศาสตร์ชาติ) ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ

กองทุนประกันชีวิต เพ่ิมมากขึ้น ให้น าเงินกองทุนไปตั้งไว้ที่อ่ืนหรือมีสภาพบังคับต้องถือปฏิบัติ 
8. ประชาชนทั่วไป ไม่เชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันฯ ท าให้มีเงินส่งเข้ากองทุนประกันชีวิตน้อย 
9. กฎหมายแต่งตั้งให้เป็นผู้ช าระบัญชี ท าให้กองทุนประกันมีภาระบัญชี 
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พันธกิจ (Mission Statement) 
พันธกิจ คือ การระบุความประสงค์ (Purpose) ของกองทุนประกันชีวิตที่แสดงถึงความจ าเป็นในการ

จัดตั้ง และด ารงอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากวิสัยทัศน์ในประเด็นที่เป็นจุดมุ่งหมายในปัจจุบัน (ไม่ระบุ
ภาพอนาคต) เพ่ือให้การก าหนดพันธกิจมีความกระชับ สื่อสารเข้าใจง่าย จึงก าหนดเป็นข้อความพันธกิจ ได้ดังนี้ 

1) เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต และการประกันชีวิต เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของ
ธุรกิจประกันชีวิต 

2) บริหารเงินกองทุน ให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย 

3) พร้อมด าเนินการช าระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช าระบัญชี 
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถสื่อสารให้เกิดยอมรับและปลูกฝังในจิตส านึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง สะท้อนให้
เห็นถึงความส าเร็จ วิสัยทัศน์เป็นหลักส าคัญของยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก และพันธกิจของกองทุน
ประกันชีวิตโดยวิสัยทัศน์ ก าหนดได้ดังนี้ 
“กองทุนประกันชีวิต เป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัย พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความม่ันคงและเสถียรภาพ” 

 

จุดมุ่งหมาย (Goals) ของวิสัยทัศน์ 

เป็นที่พ่ึงของผู้เอาประกันภัย มีจุดมุ่งหมาย คือ ผู้เอาประกันชีวิตทุกรายได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ         
ที่กฎหมายก าหนด หากบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

เนื่องจาก ผลส าเร็จของกองทุนประกันชีวิต เป็นปลายน้ า ซึ่งมีต้นน้ ามาจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิตที่มั่นคง กองทุนประกันชีวิตจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงหน่วยงานที่เป็นต้นน้ าของกองทุนประกันชีวิต ซึ่งตามบทบาท หน้าที่ และพันธกิจของกองทุนประกัน
ชีวิต ในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต เพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มี
ความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้ 

➢ ธุรกิจประกันชีวิตมั่นคงและเสถียรภาพ มีจุดมุ่งหมาย คือ 
1)  จ านวนผู้มีสิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ใช้สิทธิรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเพ่ิมขึ้น         

คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2560) ในระยะเวลา 5 ปี 
2) จ านวนของผู้ที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันชีวิตและบทบาท หน้าที่ ภารกิจของกองทุน

ประกันชีวิตจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันชีวิตและความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ประกันชีวิตเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2560) ในระยะเวลา 5 ปี 

สรุปภาพรวม เมื่อบรรลุวิสัยทัศน์แล้วประชาชนและสังคมไทยมีความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันชีวิต    
ของไทย จะท าให้มูลค่าของธุรกิจประกันชีวิตสูงขึ้นและส่งผลต่อ GDP ของประเทศสูงขึ้น 
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ค่านิยมหลัก (Values) 
กองทุนประกันชีวิตจะต้องมีและแสดงจุดยืนอันเป็นหลักการส าคัญของการด าเนินงาน และเป็นการ

สร้างวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมหลัก ที่ส่งเสริมและสนับสนุนความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ก าหนดค่านิยมหลักของ
กองทุนประกันชีวิต ไว้ “LIF” ดังนี้  

     L  =  Learning Organization    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     I   =  Integrity    มีคุณธรรมและจริยธรรม 
     F  =  Focus on Quality & Flexibility  ท างานอย่างมีคุณภาพ และสามารถปรับตัว 

ตามการเปลี่ยนแปลง 

 

วัฒนธรรมองค์กร   

  รอบรู้เรื่องงาน  จริยธรรมเพื่อส่วนรวม  ผลิตงานคุณภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) 

การด าเนินการตามพันธกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการใน
อนาคต ได้แก่ วิสัยทัศน์ อาศัยแนวทางที่มุ่งเน้นสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเรียกว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” 
(Strategic Themes) หรือเป็น “แผนที่น าทาง” (Roadmap) เพ่ือไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีก่ าหนดมาจากการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ การท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และ     
การสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  สร้างความเชื่อม่ัน และศรัทธาในระบบประกันชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนกองทุนประกันชีวิตโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันชีวิต 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การด าเนินงาน 

  แผนยุทธศาสตร์แสดงจุดมุ่งหมายทั้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objectives) เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดได้อย่างเป็นวัตถุวิสัย และมีตัวชี้วัดที่มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจใช้วิธีการเขียนจุดมุ่งหมายในลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
บนพ้ืนฐานของบัตรคะแนนสมดุล หรือ BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งมี 4 มิติ คือ ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
คุณภาพการบริการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์การ ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเชื่อม่ัน และศรัทธาในระบบประกันชีวิต 

มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 2565 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

 
ตา

มพ
ันธ

กิจ
 1. ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น และ

มีทัศนคติที่ดีต่อระบบประกันภยั 
1.1 ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่มีต่อระบบประกันภัย 

60 65 
 

 

70 
 

 

75 
 

 

80 
 

1) การเร่งรดัประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ ์
2) การน าระบบเทคโนโลยีในการสร้างความเชื่อมั่น 

คุณ
ภา

พ 
กา

รบ
ริก

าร
 2. ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 

และพึงพอใจในการให้บริการของ
กองทุนฯ 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว 

50 55 60 65 70 3) การน าเทคโนโลยีในการสร้างความพึงพอใจ 
4) Contract - Out เพื่อสร้างความพึงพอใจ 

ปร
ะส

ิทธิ
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พ 
ใน

กา
รป

ฏิบ
ัติง

าน
 

3. มีกระบวนการท างานท่ีถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว และมมีาตรฐาน 

3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
กระบวนการท างานให้ถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว และมมีาตรฐาน 

1 2 3 4 5 5) Contract - Out เพื่อสร้างกระบวนการงานที่ด ี

3.2 ความส าเรจ็ในการมีคูม่ือการช าระ
บัญชี หากไดร้ับการแต่งตั้งเป็นผู้ช าระ
บัญชี กรณีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต 

1 2 3 4 5 6) Contract - Out เพื่อสร้างกระบวนการงานท่ีด ี

กา
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ัฒน
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4. บุคลากรมีจติมุ่งบริการ  มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ และมีบุคลิกภาพ
ที่ดี  
(Core Competency) 

4.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
Core Competency 

1 2 3 4 5 7) Contract - Out เพื่อการพัฒนาองค์การ 

5. บุคลากรต้องมีความรู้ความ
ช านาญในงานท่ีปฏิบัติ 
(Functional Competency) 

5.1. ระดับความส าเร็จของการพฒันา 
Functional Competency 

1 2 3 4 5 8) Contract - Out เพื่อการพัฒนาองค์การ 
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มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 2565 

6. มีเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 9) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์การ 

7. Happy work place (องค์การ
แห่งความสุข) 

7.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

1 2 3 4 5 10) ส่งเสริมแรงจูงใจด้านคา่ตอบแทน ความก้าวหน้า 
11) ปรับปรุงโครงสรา้งและอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับ

องค์การ 
12) วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม ่
13) ปรับปรุงกฎระเบยีบภายใน และฐานข้อมูลกองทุนฯ 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกองทุนประกันชีวิตโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 2565 
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1. สังคมเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทนุ
ประกันชีวิต ผ่านช่องทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

1.1 ร้อยละการเข้าถึงข้อมลูเกีย่วกับ
ความคุม้ครองสิทธิประโยชนจ์ากกองทุน
ประชีวิต ผ่านช่องทางเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพิ่มขึ้นจาก ปีฐาน เพิม่ขึ้น 
จากปีฐาน 

10 15 20 25 30 1) ใช้เทคโนโลยเีพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
กองทุนประกันชีวิต 

1.2 ร้อยละของผู้ที่เข้าใจสิทธิประโยชน์
ต่อผู้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุน
ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 

5 10 15 20 25 2) Contract - Out เพื่อสร้างการเขา้ถึงข้อมูลข่าวสาร
ของกองทุนประกันชีวิต 

คุณ
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 2. เจ้าหนี้ตามกรมธรรม์ประกันภยั

ได้รับความคุ้มครองจากกองทุน
ประกันชีวิต ผ่านระบบเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 

2.1 ร้อยละของผู้ที่ยื่นขอรับเงินผ่าน
ระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
จากปีฐาน 

0 
 
 
 

5 
 
 
 

10 
 
 
 

15 20 
 

 
 

3) Contract - Out เพื่อสร้างความพึงพอใจ 
4) ระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรมล์่วงพ้นอายุความ 
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มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 2565 
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 3. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

นวัตกรรมทีม่ีประสิทธิภาพ 
3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวตักรรม
ที่มีประสิทธิภาพ   

1 2 3 4 5 5) Contract - Out เพือ่สร้างระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6) ระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรมล์่วงพ้นอายุความ 

กา
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ัฒน
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์กา

ร 
 

4. บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

1 2 3 4 5 7) Contract - Out เพื่อการพัฒนาองค์การ 
 

5. มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอ 
ต่อการปฏิบตัิภารกิจของกองทุน 
ประกันชีวิต 

5.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีทันสมยัและพรอ้ม
ปฏิบัติภารกิจของกองทุนประกันชีวิต 

1 2 3 4 5 8) Contract - Out เพื่อการพัฒนาองค์การ 
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันชีวิต 

มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 2565 
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 1. ประชาชนมีช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลไดม้ากขึ้น 

1.1 ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูล
กองทุนฯ ผ่านหน่วยงานเครือข่าย 

5 10 15 20 25 1) การเร่งรดัประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ ์
  

2. การส่งผลต่อความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน
ในระบบประกันชีวิต 

2.1 ร้อยละความส าเร็จในการร่วมมือ
และช่วยเหลือกันระหว่างเครือข่าย 

5 10 15 20 25 2) พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายในและต่างประเทศ 
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มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
2561 2562 2563 2564 2565 
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3. มเีครือข่ายเป็นช่องทางให้
เข้าถึงข้อมูลความคุม้ครอง
สิทธิประโยชน์ และเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ประกันชีวิตตามเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานความเสีย่ง
ตาม SIMPLE (patient  
safety goal) 

3.1 ความส าเรจ็ในการมีเครือข่าย
ภาคเอกชน/รัฐ/ประชาชน (แห่ง) 

3 4 5 6 7 3) เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือการประชาสัมพันธ์องค์การ 
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 4. มีระบบบรหิารจดัการ

เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
4.1 ระดับความส าเร็จในการบริหาร
จัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  
(เช่น one stop service) 

1 2 3 4 5 4) การเร่งรดัประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ ์
5) วางระบบเทคโนโลยีใหม่ ให้เป็น 4.0 
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5. บุคลากรมีความสามารถ
ในการประสานงานท่ีด ี

5.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการประสานงานท่ีด ี

5 10 15 20 25 6) Contract - Out เพื่อการพัฒนาองค์การ 

6. มีเครื่องมือที่ทันสมัย และ
เพียงพอต่อการปฏิบัตภิารกจิ
ของกองทุนประกันชีวิต 

6.1 ระดับความส าเร็จของการเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย 

1 2 3 4 5 7) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์การ 
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กลยุทธ์และมาตรการ/โครงการส าคัญ 
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์และตัวอย่างโครงการที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  สร้างความเชื่อม่ัน และศรัทธาในระบบประกันชีวิต 

กลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
1) การเร่งรัดประชาสัมพันธ์ และ

สร้างภาพลักษณ ์
1) โครงการน า CEO พบประชาชนเพื่อ

สร้างความเชื่อมัน่ 
2) โครงการการเข้าร่วมกิจกรรมแสดง

นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
3) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติงาน 
4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

CSR และจิตอาสา 
5) โครงการจัดจ้างผลิตสื่อและ

ประชาสัมพนัธ์ ความรู้เกี่ยวกับประกัน
ชีวิตและบทบาทกองทนุผา่นสื่อ
ออนไลน ์

6) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
บทบาท หนา้ที่ ภารกิจของกองทุน
ประกันชีวติและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7) โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
ประกันชีวติและบทบาท หนา้ที ่ภารกิจ
ของกองทุนประกันชีวติ  
 

งานนโยบายและแผนงาน 
 
งานประชาสัมพนัธ ์
 
งานนโยบายและแผนงาน 
 
งานประชาสัมพนัธ ์

 
งานประชาสัมพนัธ ์
 
 
 
งานประชาสัมพนัธ ์
 
 
 
งานประชาสัมพนัธ ์
 

2) การใช้เทคโนโลยีในการสรา้ง
ความเชื่อมั่น 

8) โครงการการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน 
และความโปร่งใส่จากการตรวจสอบ
ของ สตง. 
 

งานการเงนิและการบัญช ี

3) การใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ 

9) โครงการพัฒนา App การให้บริการ
ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว 

งานสารสนเทศ 
 

4) การใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อการ
พัฒนาองค์การ 

10) โครงการระบบวางแผนและบรหิาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 

งานสารสนเทศ 

5) Contract - Out เพื่อสร้าง
กระบวนงานทีด่ ี

11) โครงการจัดจ้างท า counter service 
(จ่ายเงินแทนกองทุน)  

12) โครงการจัดท าระบบการยื่นค าขอรับ
ช าระหนี้ กรณีบริษทัถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตฯ 
 

งานการเงนิ 
 
งานสารสนเทศ ร่วมกับ  
งานคุ้มครองสิทธ ิ
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กลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
6) Contract - Out เพื่อการ

พัฒนาองค์การ 
13) โครงการระบบวางแผนและบรหิาร

ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
14) โครงการพัฒนาระบบการจา่ยเงนิล่วง

พ้นอายุความฯ 
15) โครงการมาตรฐาน COSO 
16) โครงการฝึกอบรมและจัดท าคู่มอืการ

ช าระบัญชีฯ 
17) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับ

ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็น
แหล่งเงินกู้ในกรณีที่เงินกองทุนประกัน
ชีวิตไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้  

18) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
ค่านิยมองค์การ การเสริมบุคลิกภาพ 
หรือทัศนคติที่ดีในการท างาน 

19) โครงการฝึกอบรมความรู้งานใน หน้าที่
และที่เกี่ยวข้องหรือ เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงาน 

นโยบายและแผนงาน ร่วมกับ 
งานประชาสัมพนัธ ์
งานสารสนเทศ 
 
พนักงานกองทุนทุกคน 
งานคุ้มครองสิทธ ิ

 
งานการเงนิ 
 
 
 
งานบุคคล 
 
 
งานบุคคล 
 
 
 

7) ส่งเสริมแรงจูงใจด้าน
ค่าตอบแทน ความก้าวหนา้ 

20) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
เงินเดือน 

งานบุคคล  
 

8) การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ 21) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กร งานบุคคล  
 

9) วางระบบ HR ใหม ่ 22) โครงการจัดท าแผนทรัพยากรบคุคล 
 

งานบุคคล  
 

10) ปรับปรุงกฎระเบียบภายใน 
และฐานข้อมูลกองทุน 

23) โครงการทบทวนหรือปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ภายในของกองทุน
ประกันชีวติ 

งานบุคคล  
 

หมายเหตุ : ในแต่ละกลยุทธ์ สามารถมีโครงการเพ่ิมเติมได้อีกภายหลัง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกองทุนประกันชีวิตโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

กลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
1) ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการ

เข้าถึงข้อมูล 
1) พัฒนาเว็บไซต์และช่องทางการเผยแพร่

ข่าวสารผา่นสื่อออนไลน์ของกองทุน
ประกันชีวติ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 

งานสารสนเทศ 
 
 
 

2) Contract – Out เพื่อสร้าง
การเข้าถึงข้อมูล 

2) โครงการจัดจ้างผลิตสื่อและ
ประชาสัมพนัธ์ ความรู้เกี่ยวกับประกัน
ชีวิตและบทบาทกองทนุผา่นสื่อ
ออนไลน ์

ประชาสัมพนัธ ์
 
 
 

3) Contract – Out เพื่อสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย 

3) โครงการระบบวางแผนและบรหิาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 

งานสารสนเทศ 

4) Contract – Out เพื่อการ
พัฒนาองค์การ 

4) โครงการฝึกอบรมความรู้งานใน หน้าที่
และที่เกี่ยวข้องหรือ เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงาน 

งานบุคคล 

5) ระบบตามหาเจ้าของเงิน
กรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ 
 

5) โครงการพัฒนาระบบการจา่ยเงนิล่วง
พ้นอายุความฯ 

 

งานสารสนเทศ ร่วมกับ 
งานคุ้มครองสิทธ ิ

หมายเหตุ : ในแต่ละกลยุทธ์ สามารถมีโครงการเพ่ิมเติมได้อีกภายหลัง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันชีวิต 

กลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
1) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้าง

ภาพลักษณ ์
1) โครงการจัดจ้างผลิตสื่อและ

ประชาสัมพนัธ์การประกนัชีวิตและ
บทบาทกองทุนประกันชีวิตผา่นระบบ
ออนไลน ์

2) โครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ในภาคอุตสาหกรรมการประกันชีวิต 
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมด้านการประกันชวีิต 

งานประชาสมพนัธ ์
 
 
 
งานประชาสมพนัธ ์

2) พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายใน
และต่างประเทศ 

3) โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนประกัน
ชีวิตผา่นเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

4) โครงการการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ประกันภัยร่วมกับองค์กรต่างประเทศ 

นโยบายและแผนงาน ร่วมกับ 
งานประชาสัมพนัธ ์

3) เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือการ
ประชาสัมพนัธ์องค์กร 

5) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ ประกัน
ชีวิตและบทบาท หนา้ที่ภารกิจของ
กองทุนประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

6) โครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ในภาคอุตสาหกรรมการประกันชีวิต 
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมด้านการประกันชวีิต 

นโยบายและแผนงาน ร่วมกับ 
งานประชาสัมพนัธ ์

4) วางระบบเทคโนโลยีใหม่ ให้
เป็น 4.0 

7) โครงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลดว้ย
ระบบเทคโนโลยีระหว่างกองทนุกับ
เครือข่าย 

งานสารสนเทศ 

5) Contract - Out เพื่อการ
พัฒนาองค์การ 

8) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การเสริมบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี 
ในการท างาน 

งานบุคคล 

6) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
องค์การ 

9) โครงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลดว้ย
ระบบเทคโนโลยีระหว่างกองทนุกับ
เครือข่าย 

งานสารสนเทศ 

หมายเหตุ : ในแต่ละกลยุทธ์ สามารถมีโครงการเพ่ิมเติมได้อีกภายหลัง 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต 

   พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558)  
มาตรา 84 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2558) มาตรา 79 ภารกิจทั้ง 2 กองทุนฯ มีความคล้ายกัน โดยมีภารกิจหลักอยู่ 2 ภารกิจ คือ ภารกิจคุ้มครองเจ้าหนี้
ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย   
ซึ่งเป็นภารกิจที่ปลายเหตุ และเป็นภารกิจที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจน ต่างจากกองทุนประกันชีวิตที่ยังไม่มีกรณี
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายได้เปิดช่องทาง 
คือ ภารกิจที่เป็นบทบาทในส่วนแรกเป็นบทบาทที่ชัดเจนของทั้ง 2 กองทุน ซึ่งบทบาทของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นส่วนเสริม เช่น เสริมเรื่องข้อมูล แต่ว่าบทบาทในภารกิจที่ 
2 เป็นภารกิจที่มีความยาก เนื่องจากภารกิจที่ 2 ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตราที่  84 และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย มาตราที่ 79 ก าหนดว่า เพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันฯ ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ สิ่งนี้เป็นภารกิจที่
มีความยาก  เพราะว่าต้องท าและด าเนินการในภารกิจนี้อย่างไร และกองทุนฯ ท าได้หรือไม่ และจะพัฒนาในด้านนี้
อย่างไร  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็มีภารกิจในการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขณะเดียวกันสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ก็มี
บทบาทในการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง  ดังนั้นภารกิจในส่วนที่ 2 นี้ จะมีความคล้ ายกันอยู่  ดังนั้น
กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย ต้องตีโจทย์ว่าภารกิจของกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกัน
วินาศภัย คืออะไร จากการที่ได้รับฟังการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ของทั้ง 2 กองทุนฯ จะเห็นได้ว่า กองทุนประกันชีวิต
จะมุ่งเน้นด้านการให้ความรู้ และกองทุนประกันวินาศภัยจะมุ่งเน้นไปด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพนั้น จะมุ่งเน้นในด้านการให้ความรู้      
อย่างเดียวคงยังไม่พอ  ซึ่งขณะเดียวกันในพันธกิจของกองทุนประกันวินาศภัยที่มีเรื่องการให้ ความรู้นั้น ปัจจุบันนี้
ประชาชนยังไม่ทราบว่าต้องท าอย่างไร เมื่อมีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัทประกันภัย เพราะประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีกองทุนฯ ทั้ง 2 กองทุนฯ  ซึ่งมีความเห็นว่าภารกิจในส่วนที่ 2 ของกองทุนฯสามารถไปเสริมร่วม
ด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) และสามาคมประกันชีวิต/สามาคมประกันวินาศภัย ว่าธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งใน
ภารกิจส่วนนี้  ทั้ง 4 หน่วยงาน ต้องมีการวางกรอบร่วมกัน  ดังนั้นเนื่องจากภารกิจกองทุนประกันชีวิต และกองทุน
ประกันวินาศภัย เหมือนกันเนื่องจากกฎหมายมีความเหมือนกัน วิสัยทัศนเหมือนกัน แต่การคุ้มครองกองทุนประกัน
วินาศภัยนั้นมีน้ าหนักที่มากว่า  กองทุนประกันวินาศภัยควรเร่งด าเนินการในเรื่องการส่งเสริมให้ความรู้ และการ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในส่วนที่ 2  โดยกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัยควรต้องเร่งด าเนินการให้
มาก เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทประกันวินาศภัยเป็นจ านวนมากต้องการความช่วยเหลือมากกว่า และในนามของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ด าเนินการวางกรอบมาตรฐาน ส่วน
วิธีการพัฒนา เห็นควรที่จะเข้าไปมุ้งเน้นในด้านเทคโนโลยี เช่น จัดท า Abdication เพ่ือให้มีการแข่งขันเท่าเทียมกับ
บริษัทขนาดใหญ่ เป็นต้น  ดังนั้นวิสัยทัศน์กองทุนประกันวินาศภัย ที่บอกว่าเป็นกองทุนฯที่ “กองทุนประกันวินาศภัย 
เป็นกองทุนที่ให้ความเชื่อมั่นแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย ประชาชนมีความมั่นใจต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกัน
วินาศภัยมีความม่ันคง”  มีความคิดเห็นว่ายังไม่ครบถ้วน เช่น ถ้าประชาชนมีความมั่นใจต่อธุรกิจประกันภัยแล้ว ธุรกิจ
ประกันประกันภัยจะมีความมั่นคง แต่ถ้ามองในมุมมองที่ต่างออกไปนั้น คือ ต้องท าให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง
ก่อนประชาชนถึงจะมีความม่ันใจ ซึ่งที่กล่าวมาไม่มีตัวชี้วัดบริษัทประกันภัย  ฉะนั้น 2 มิติต้องคู่กัน  จึงอยากฝากความ
คิดเห็นกองทุนประกันวินาศภัยในเรื่องของการเผยแพร่ให้ความรู้ ซึ่งภารกิจที่ขาดเป็นการกิจที่ท ารวมกันได้ ตามท่ีได้ดู
แผนของกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย เป็นการด าเนินการตามหลักวิชาการ ซึ่งคิดว่าผู้เชี่ยวชาญใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของทั้ง 2 กองทุนฯ ก็ได้มองในเรื่องแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 3 และแผน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ดังนั้นจึงเกิดความมั่นใจว่าแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ จะเป็นเครื่องมือน าพาในการ
ขับเคลื่อนให้กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเข้าร่วมจากทุกภาคส่วนในครั้ง
นี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าไปปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนงานกองทุนฯให้
บรรลุความส าเร็จอันจะส่งผลให้กับผู้เอาประกันภัยในการเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นไปตาม
บทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนประกชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชน และพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ 
 
 
 


