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แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 5 ปี (2561-2565)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ
การจัดทายุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย อาศัยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สองด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งเป็นมุมมองจากในสู่นอก (Inside Out) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ ซึ่งเป็นมุมมองจากนอกสู่ใน (Outside In) ดังมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของกองทุนประกันวินาศภัย โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT
(SWOT Analysis)
กองทุนประกันวินาศภัยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2551 และฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2558) มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อคุ้มครองเจ้า หนี้ ซึ่ง มีสิ ทธิ ไ ด้รับช าระหนี้ที่ เกิ ดจากการเอา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) กองทุนประกันวินาศภัยมีเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จานวน 4,059,966,033.47 บาท
2) คุ้มครองสิทธิแก่เจ้าหนี้ของ มีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 10 บริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
ถึง พ.ศ. 2561
2.1) ปฏิบัติในฐานะกองทุนประกันวินาศภัย จานวน 7 บริษัท ซึ่งมีเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย เป็น
จานวน 25,000 คาขอ เป็นเงินจานวน 2.5 พันล้านบาท และได้จ่ายไปแล้ว จานวน 6,800 คาขอ เป็น
จานวนเงิน 3.8 ร้อยล้านบาท
2.2) ปฏิบัติในฐานะผู้ชาระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัย จานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สัญญา
ประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท สัจจะประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยมีเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย
จานวน 22,000 คาขอ เป็นจานวนเงิน 3.9 ร้อยล้านบาท และได้จ่ายไปแล้ว จานวน 771 คาขอ เป็น
จานวนเงิน 51 ล้านบาท สาหรับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จากัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างดาเนินการ
เปิดรับคาทวงหนี้
3) กองทุนประกันวินาศภัย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีเงินสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความสะสมรวม
จานวน 55,792,760.77 บาท และได้จ่ายคืนประชาชน รวมเป็นเงินจานวน 4,316,601.25 บาท
4) การส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและบทบาทของกองทุนประกันวินาศภัย
สู่สาธารณชนโดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
การวิเคราะห์องค์การ เพื่อค้นหาสมรรถนะและศักยภาพขององค์การ เป็น การระบุจุดแข็ง (Strengths)
และจุดอ่อน (Weaknesses) ของกองทุนประกันวินาศภัย โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–
S Model ของ McKinsey และอาศัยข้อจากแหล่งมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการประเมินองค์การ PMQA เป็นต้น
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o Structure (โครงสร้ าง) กองทุนประกันวินาศภัย มีโ ครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างการจัด
องค์การในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่
o Strategy (กลยุทธ์) กองทุนประกันวินาศภัย มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุ ทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่
o System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
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o Skill (ความช านาญ) บุ ค ลากรมี ค วามเชี่ ย วชาญ หรื อ ช านาญมากน้ อ ยเพี ย งใด มี ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
o Staff (บุคลากร) บุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวน
เพียงพอหรือไม่
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์การมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้ องค์การ
เข้มแข็งหรืออ่อนแอ
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีการทาประกันภัยเพื่อโอนความเสี่ยงภัย ที่จะ
เกิดขึ้น เช่น การประกันสุขภาพ การประกันพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศหรือของโลก ส่งผลรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อาจกระทบต่อสถานะของบริษัทประกันฯ ตลอดจน
หน่วยงานกากับของรัฐได้ตรากฎหมาย อาทิ พ.ร.บ.กองทุนหมุนเวียน ประกาศคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทาให้ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารงาน
นอกจากนี้ ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ยังมีผลต่อการดาเนินงานของกองทุนประกันวินาศ
ภัย ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบเป็นจานวนมากและต้องการผู้เชี่ยวชาญใน
การจัดทาระบบที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเพื่อให้รองรับกับการปฏิบัติงานขององค์การขนาดเล็ก ซึ่งจานวนบุคลากร
จานวนจากัด จึงต้องขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยีและบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึง
การใช้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สอด
รับกับนโยบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัย อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทุนประกันวินาศภัย
และธุรกิจประกันวินาศภัย
การวิเคราะห์องค์การสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การ เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุ
สถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของกองทุนประกันวินาศภัย โดยอาศัยกรอบ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTE Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o P-Politics เป็ น การวิเคราะห์ สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี
ผลกระทบกับกองทุนประกันวินาศภัย
o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ กองทุนประกัน
วินาศภัย
o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อกองทุนประกันวินาศภัย
o T-Technology เป็ น การวิเคราะห์ แนวโน้มของการพัฒ นาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ กองทุน
ประกันวินาศภัย
o E-Environment เป็นการวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีผลต่อ กองทุนประกัน
วินาศภัย
2. ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนประกันวินาศภัย
จากวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะได้ผลสี่ด้าน แบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในสองด้าน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกสองด้าน ได้แก่
โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกว่า SWOT ซึ่งสามารถนามากาหนดประเด็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนประกันวินาศภัย สรุปประเด็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้
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2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)
ประกอบด้วย ประเด็นจุดแข็ง 6 ประเด็น ดังนี้
1. โครงสร้ า งของคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย มี ค วามแข็ ง แกร่ ง มี ค วามรู้ แ ละมี
ประสบการณ์ห ลากหลาย ทาให้ การพิจารณามีห ลายมิติ การตัดสิ นใจมีประสิ ทธิภ าพและสามารถ
ผลักดันทิศทางองค์กรตามแผนพัฒนาการประกันภัยของรัฐ
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนประกันฯมีความรู้พื้นฐานของงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒ นา
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
3. กองทุนประกันวินาศภัยมีรายได้สม่าเสมอ มีฐานะการเงินที่มั่นคง
4. กองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย มี ป ระสบการณ์ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม แลกเปลี่ ย นความรู้ กั บ องค์ ก รที่ มี
วัตถุประสงค์เดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ เพิ่มทักษะ ในการ
พัฒนาองค์กร และแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
5. กองทุนมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนประกันฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้า ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้ถือกรมธรรม์ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รับรู้ถึงความคุ้มครองจากการเอา
ประกันฯ บทบาท ภารกิจและหน้าที่กองทุนประกันวินาศภัยมากขึ้น
6. การปฏิบัติงานของกองทุนประกันวินาศภัย มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทาให้ได้รับการเชื่อถือ
2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weakness : W)
ประกอบด้วย ประเด็นจุดอ่อน 7 ประเด็น ดังนี้
1. กองทุนประกันวินาศภัยมีอัตรากาลังจากัด มีความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของงาน หากมีพนักงานคนใด
คนหนึ่งลาออก บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถทดแทนงานที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพเฉพาะได้
2. เงินกองทุนยังมีจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับขนาดของอุตสาหกรรมประกันภัย
3. จ านวนบุ ค ลากรของกองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย ที่ มี อ ยู่ ปั จ จุ บั น ไม่ เ พี ย งพอเนื่ อ งจากมี ก ารเพิ ก ถอน
ใบอนุ ญาตประกอบธุร กิ จ ประกั น วิน าศภัย ของบริ ษั ท ประกั น วิน าศภัย เป็นประจาทุ กปี หรือ เป็น
ช่วงเวลาภารกิจเร่งด่วน ซึง่ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด หรือล่าช้าในการปฏิบัติงาน
4. กองทุนประกัน วินาศภัย ขาดโครงสร้างองค์ก ารที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และความ
มั่นคงของบุคลากร ที่ชัดเจน ทาให้บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในอนาคตการทางาน ซึ่งยังคงดาเนินการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5. บุคลากรไม่เพียงพอในการทาหน้าที่ผู้ชาระบัญชี ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (เช่น การชาระ
บัญชี) มีเงื่อนไขที่ปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากกองทุนประกัน วินาศภัย มีบุคลากรและเครื่องมือไม่เพียงพอ
อาจทาให้ถูกฟ้องร้อง เรียกร้องค่าเสียหายได้
6. ระบบงาน (Hardware, Software, Peopleware, Dataware, Procedure) ของกองทุนประกัน วินาศ
ภัย ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก การเชื่อมโยงกันยาก และทาให้เกิดข้อผิดพลาด
ได้ และยังไม่สามารถช่วยในการปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
7. ระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ยังไม่สามารถรองรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่
ต้องปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน เนื่องจากบุคลากรบางส่วนมีอายุงานน้อย อีก
ทั้งบุคลากรมีการเปลี่ยนงานบ่อย
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2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)
ประกอบด้วย ประเด็นโอกาส 7 ประเด็น ดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (และแก้ไขเพิ่มเติม) เปิดโอกาสให้กองทุนประกันวินาศภัย
สามารถกู้ยืมเงินมาชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้เอาประกันได้ ช่วยแก้ไขปัญหาการเงินในกรณีที่ไม่เพียงพอต่อ
การชาระหนี้เมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
2. มาตรการกากับดูแลและดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากลของสานักงาน คปภ.
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันภัย โอกาสที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนวินาศภัย มีน้อยลง
ลดความเสี่ยงของกองทุนในการชาระเงินคืนผู้ถือกรมธรรม์/สินไหมทดแทน
3. กฎหมายว่าด้วยการประกัน วินาศภัย กาหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย ต้องเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามระบบธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพิ่มความโปร่งใส ในการประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกัน
4. กองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ องค์ ก ร และกองทุ น คุ้ ม ครองผู้ เ อาประกั น วินาศภัย ใน
ต่างประเทศ ช่วยให้กองทุนมีมุมมองในการพัฒนาการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ถือกรมธรรม์ได้
เหมาะสมและดียิ่งขึ้น
5. ภัยพิบัติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสให้ธุรกิจประกันวินาศภัย ขยายตัว
6. การจัดตั้งกองทุนประกัน วินาศภัย ช่วยให้มีหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน
เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
7. รัฐบาลมีนโยบายใช้ระบบประกันภัย ในการคุ้มครองประชาชนมากขึ้น การประกันสุขภาพ การประกัน
พืชผลทางการเกษตร เป็นต้น(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ)
2.4 ประเด็นอุปสรรค (Threats : T)
ประกอบด้วย ประเด็นอุปสรรค 8 ประเด็น ดังนี้
1. บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกองทุนประกัน วินาศภัย ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สาหรับประชาชนผู้
เอาประกันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกัวินาศภัย นฯ ในบางส่วน
2. ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลก ส่งผลรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อาจกระทบต่อ
สถานะของบริษัทประกันวินาศภัย กฎหมายฯ (พรบ. กองทุนหมุนเวียน เช่น ข้อตกลงของกรมบัญชีกลาง
ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างอัตรากาลังของกองทุนประกันวินาศภัย) มีเงื่อนไขที่ทาให้กองทุนประกันวินาศ
ภัย มีปัญหาในการดาเนินงาน
3. กฎหมายฯ ไม่ให้อานาจกองทุนประกัน วินาศภัย ในการเข้าถึงข้อมูล หรือฐานข้อมูลผู้เอาประกัน หรือ
ธุรกิจประกันภัย ทาให้กองทุนประกันวินาศภัย ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นมาก อาจมีผลทาให้ฐานะของธุรกิจประกันวินาศภัย แย่ลง
5. มีหน่วยงานและกฎหมาย (เช่น ร่าง พรบ. คุ้มครองทรัพย์ตกค้างฯ) ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกองทุนประกัน
วินาศภัย เพิ่มมากขึ้น ให้นาเงินกองทุนไปตั้งไว้ที่อื่น
6. ประชาชนทั่วไป ไม่เชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของธุรกิจประกัน ภัย ทาให้มีเงินส่งเข้ากองทุนประกัน วินาศภัย
น้อย
7. กฎหมายแต่งตั้งให้เป็นผู้ชาระบัญชี ทาให้กองทุนประกันวินาศภัยมีภาระบัญชี
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ผลการการวิเคราะห์และประเมินเชิงยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนประกันวินาศภัยนี้ จัดทาขึ้นโดยมีการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มี
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทาโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ มีการนาเข้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม
จากผู้ที่เกีย่ วข้อง โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของร่างแผนฯ ของกองทุนประกันวินาศภัย ดังนี้
พันธกิจ (Mission Statement)
พันธกิจ คือ การระบุความประสงค์ (Purpose) ของกองทุนประกันวินาศภัย ที่แสดงถึงความจาเป็นในการ
จัดตั้ง และดารงอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากวิสัยทัศน์ในประเด็นที่เป็นจุดมุ่งหมายในปัจจุบัน (ไม่ระบุภาพ
อนาคต) เพื่อให้การกาหนดพันธกิจมีความกระชับ สื่อสารเข้าใจง่าย จึงกาหนดเป็นข้อความพันธกิจ ได้ดังนี้
1) เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกัน วินาศภัย และการประกัน วินาศภัย เพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย
2) บริหารเงินกองทุน ให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย
3) มีความพร้อมในการชาระบัญชี เมื่อได้รับแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี บริษัทประกันวินาศภัย ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถสื่อสารให้เกิดยอมรับและปลูกฝังในจิตสานึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง สะท้อนให้เห็นถึง
ความสาเร็จ วิสัยทัศน์เป็นหลักสาคัญของยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก และพันธกิจของกองทุนประกันวินาศ
ภัย โดยวิสัยทัศน์ กาหนดได้ดังนี้

“กองทุนประกันวินาศภัย เป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัยเมื่อบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันวินาศภัยมั่นคง ยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขัน”
จุดมุ่งหมาย (Goals) ของวิสัยทัศน์
เป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัย มีจุดมุ่งหมาย คือ ผู้เอาประกันวินาศภัยทุกรายได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ
ที่กฎหมายกาหนดโดยเร็ว หากบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
เนื่องจาก ผลสาเร็จของกองทุนประกัน วินาศภัย เป็นปลายน้า ซึ่งมีต้นน้ามาจากธุรกิจประกัน วินาศภัย
ที่มั่นคง ยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขัน กองทุนประกัน วินาศภัย จาเป็นต้องคานึง ธุรกิจประกัน วินาศภัย
ที่เป็นต้นน้าของกองทุนประกัน วินาศภัย ซึ่งตามบทบาท หน้าที่ และพันธกิจของกองทุนประกัน วินาศภัย ในการ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย และการประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจประกัน
วินาศภัย โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจประกันวินาศภัยมั่นคง มีจุดมุ่งหมาย คือ ธุรกิจประกันภัยไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ได้รับองค์ความรู้ใน
การดาเนินการธุรกิจและการส่งเสริมให้มีความมั่นคงจากกองทุนประกันวินาศภัย
2. ธุรกิจประกันวินาศภัยยั่งยืน มีจุดมุ่งหมาย คือ ธุรกิจประกัน วินาศภัยไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ได้รับองค์
ความรู้ในการดาเนินการธุรกิจและการส่งเสริมให้มีความยั่งยืนจากกองทุนประกันวินาศภัย
3. ธุรกิจประกันวินาศภัยมีความสามารถในการแข่งขัน มีจุดมุ่งหมาย คือ ธุรกิจประกัน วินาศภัยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 ได้รับองค์ความรู้ในการดาเนินการธุรกิจและการส่งเสริมให้มีความสามารถในการแข่งขัน
จากกองทุนประกันวินาศภัย
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4. ธุรกิจประกันวินาศภัยมีธรรมาภิบาล มีจุดมุ่งหมาย คือ พิจารณาจ่ายค่าสินไหมรวดเร็วและเป็นธรรม
***องค์ความรู้ หมายถึง ผลการวิจัย, ส่งเสริม โดยการเผยแพร่ผลวิจัย ประชาสัมพันธ์ มอบทุน***
สรุปภาพรวม เมื่อบรรลุวิสัยทัศน์แล้วประชาชนและสังคมไทยมีความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกัน
วินาศภัยของไทย จะทาให้มูลค่าของธุรกิจประกันวินาศภัยสูงขึ้นและส่งผลต่อ GDP ของประเทศสูงขึ้น
ค่านิยมหลัก (Values)
กองทุนประกันวินาศภัย จะต้องมีและแสดงจุดยืนอันเป็นหลักการสาคัญของการดาเนินงาน และเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมหลัก ที่ส่งเสริมและสนับสนุนความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ กาหนดค่านิยมหลัก ของ
กองทุนประกันวินาศภัย ไว้ “GIF” ดังนี้
G = Good Transparency Organization ยืนหยัดในความถูกต้อง ความโปร่งใสภายในองค์การ
I = Integrity มีคุณธรรมและจริยธรรม
F = Focus on Result and Creating Value เน้น เป้า หมายของการดาเนิน งาน คุณ ค่า และการ
พัฒนาผลลัพธ์ให้ดีขึ้น
วัฒนธรรมองค์กร
โปร่งใสการงาน จริยธรรมเพื่อส่วนรวม ผลิตงานคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes)
การดาเนินการตามพันธกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่ส ถานการณ์ที่ต้องการใน
อนาคต ได้แก่ วิสั ย ทัศน์ อาศัย แนวทางที่มุ่งเน้นสู่ ความส าเร็จตามวิสั ยทัศน์ ซึ่งเรียกว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์ ”
(Strategic Themes) หรื อเป็ น “แผนที่น าทาง” (Roadmap) เพื่อไปสู่ เป้าหมายปลายทางที่กาหนดไว้ ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ กาหนดได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเชื่อมั่น และแรงศรัทธาต่อกองทุนประกันวินาศภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนกองทุนประกันวินาศภัยโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การดาเนินงาน
แผนยุ ท ธศาสตร์ แ สดงจุ ด มุ่ ง หมายทั้ ง ในระยะยาวและระยะสั้ น รวมทั้ ง การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
(Objectives) เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดได้อย่างเป็นวัตถุวิสัย และมีตัวชี้วัดที่มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนให้เกิดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งอาจใช้วิธีการเขียนจุดมุ่งหมายในลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) บนพื้นฐานของบัตร
คะแนนสมดุ ล หรื อ BSC (Balanced Scorecard) ซึ่ ง มี 4 มิ ติ คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลตามพั น ธกิ จ คุ ณ ภาพการบริ ก าร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์การ ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเชื่อมั่น และแรงศรัทธาต่อกองทุนประกันวินาศภัย
ค่าเป้าหมาย

การพัฒนาองค์การ

ประสิทธิภาพ
คุณภาพ ประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน การบริการ ตามพันธกิจ

มิติ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

61

62

63

64

65

1. ประชาชนมีความเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทุน
ประกันวินาศภัย

1.1 ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี
ต่อกองทุนประกันวินาศภัย

60

65

70

75

2. ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และพึงพอใจในการ
ให้บริการของกองทุนฯ

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สะดวก รวดเร็ว

50

55

60

65

80 1) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ภาพลักษณ์
2) ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความเชื่อมั่น
3) Contract – Out เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
70 4) ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความพึงพอใจ
5) Contract – Out เพื่อสร้างความพึงพอใจ

3. มีกระบวนการทางานที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมี
มาตรฐาน

3.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
กระบวนการทางานให้ถูกต้อง สะดวก
รวดเร็ว และมีมาตรฐาน
3.2 ความสาเร็จในการมีคมู่ ือการชาระ
บัญชี
4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
Core Competency
5.1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
Functional Competency
6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
เทคโนโลยี
7.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
องค์การ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์การ

1

2

3

4

5

9) ส่งเสริมแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน
ความก้าวหน้า
10) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้มีความ
เหมาะสมกับองค์การ
11) วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลใหม่

4. บุคลากรมีจติ มุ่งบริการ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมี
บุคลิกภาพที่ดี (Core Competency)
5. บุคลากรต้องมีความรู้ความชานาญในงานที่ปฏิบัติ
(Functional Competency)
6. มีเทคโนโลยีที่พร้อมใช้
7. Happy work place (องค์การแห่งความสุข)

กลยุทธ์

6) Contract – Out เพื่อสร้างกระบวนการ
งานที่ดี

7) Contract – Out เพื่อการพัฒนาองค์การ

หน้า 7
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ค่าเป้าหมาย
มิติ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

61

62

63

64

65

กลยุทธ์
12) ปรับปรุงกฎระเบียบภายใน และ
ฐานข้อมูลกองทุนฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกองทุนประกันวินาศภัยโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

คุณภาพ
การบริการ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

มิติ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

1. สังคมเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์
จากกองทุนประกันวินาศภัย ผ่านช่องทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

2. เจ้าหนี้ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้รับความคุม้ ครองจาก
กองทุนประกันวินาศภัย ผ่านระบบเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

3. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

61

62

63

64

65

1.1 ร้อยละการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทุน
ประกันวินาศภัยผ่านช่องทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพิม่ ขึ้นจากปีฐาน
1.2 ร้อยละของผู้ที่เข้าใจสิทธิประโยชน์
ต่อผู้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุน
ประกันวินาศภัย เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
2.1 ร้อยละของผู้ที่ยื่นขอรับเงินผ่าน
ระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น
จากปีฐาน

0

15

20

25

30 1) ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูล
2) Contract – Out เพื่อสร้างการเข้าถึง
ข้อมูล

5

10

15

20

25 3) ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูล

0

5

10

15

20 4) Contract – Out เพื่อสร้างความพึงพอใจ
5) โครงการพัฒนาระบบค่าสินไหมทดแทนที่
ล่วงพ้นอายุความ

2.2 ร้อยละของการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้
ตามสัญญาประกันภัย ของบริษัท
ประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
3.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ

60

70

80

90 100

1

2

3

4

5

6) Contract – Out เพือ่ สร้างระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
7) โครงการพัฒนาระบบค่าสินไหมทดแทนที่
ล่วงพ้นอายุความ
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การพัฒนาองค์การ

มิติ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

65

กลยุทธ์

4. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

4.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง

1

2

3

4

5

8) Contract – Out เพื่อการพัฒนาบุคลากร

5. มีเครื่องมือที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัตภิ ารกิจ
ของกองทุนประกันวินาศภัย

5.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและพร้อม
ปฏิบัติภารกิจของกองทุนประกันวินาศ
ภัย

1

2

3

4

5

9) Contract – Out เพื่อการพัฒนา
เครื่องมือที่ทันสมัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันวินาศภัย

การพัฒนาองค์การ

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

คุณภาพการบริการ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

มิติ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
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62
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64

65

1. ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น 1.1 ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูล
กองทุนฯ ผ่านหน่วยงานเครือข่าย

5

10

15

20

25

1) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์

2. การส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน
และประชาชนในระบบประกันวินาศภัย

5

10

15

20

25

2) พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายในและ
ต่างประเทศ

2.1 ร้อยละความสาเร็จในการร่วมมือ
และช่วยเหลือกันระหว่างเครือข่าย

3. มีเครือข่ายเป็นช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลความ
3.1 ความสาเร็จในการมีเครือข่าย
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ และเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับ ภาคเอกชน/รัฐ/ประชาชน (แห่ง)
กองทุนประกันวินาศภัยานเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานความเสี่ยงตาม SIMPLE ( patient
safety goal)
4. มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 4.1 ระดับความสาเร็จในการบริหาร
จัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ( เช่น
one stop service)

3

1

2

3

4

5

4) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์
5) วางระบบเทคโนโลยีใหม่ ให้เป็น 4.0

5. บุคลากรมีความสามารถในการประสานงานที่ดี

5

10

15

20

25

6) Contract – Out เพื่อการพัฒนาองค์การ

1

2

3

4

5

7) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์การ

6. มีเครื่องมือที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย

5.1 ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถในการประสานงานที่ดี
6.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและพร้อม
ปฏิบัติภารกิจของกองทุนประกันวินาศ
ภัย

4

5

6

7

3) เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร
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กลยุทธ์และมาตรการ/โครงการสาคัญ
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์และตัวอย่างโครงการที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเชื่อมั่น และแรงศรัทธาต่อกองทุนประกันวินาศภัย
กลยุทธ์
1) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ภาพลักษณ์

2) Contract – Out เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น

3) ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความ
เชื่อมั่น
4) ใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ

5) Contract – Out เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ

6) Contract – Out เพื่อสร้าง
กระบวนงานทีด่ ี

โครงการสาคัญ
1) โครงการนา CEO พบประชาชนเพื่อ
สร้างความเชื่อมัน่
2) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
CSR และจิตอาสา
4) โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้ง ภาครัฐ และ
เอกชน
5) โครงการสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผ่านช่องทางหน่วยงาน
ภายนอก
6) โครงการเร่งรัดการพิจารณาคาทวงหนี้
(ลูกจ้างชั่วคราว)
7) โครงการจัดจ้างผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับประกัน
วินาศภัยและบทบาทกองทุนผ่านสื่อ
ออนไลน์
8) โครงการการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
และความโปร่งใส่ในการตรวจสอบของ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
9) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
กองทุน (งานสารบรรณ พัสดุ การเงิน
บัญชี งบประมาณ งานบุคคล)
10) โครงการพัฒนา App การให้บริการ
ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว
11) โครงการพัฒนาระบบรับ – จ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์
12) โครงการจัดทาระบบการยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้ กรณีบริษทั ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัย
13) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
กองทุนประกันวินาศภัย (งานสาร
บรรณ พัสดุ การเงิน บัญชี งบประมาณ
งานบุคคล)

ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน
แผนงาน
ประชาสัมพันธ์
แผนงาน/ ประชาสัมพันธ์
แผนงาน /ประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิ
ประชาสัมพันธ์ /พัสดุ

การเงิน/บัญชี
สารสนเทศ

การเงิน/ สารสนเทศ
สารสนเทศ/คุ้มครองสิทธิ

สารสนเทศ /แผนงาน
สารสนเทศ
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14) โครงการพัฒนาระบบการจ่ายเงินล่วง

สารสนเทศ /คุ้มครองสิทธิ

9) ส่งเสริมแรงจูงใจด้าน
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า
10) การปรับปรุงโครงสร้าง

พ้นอายุความ
15) โครงการจัดทาระบบการยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้ กรณีบริษทั ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตฯ
16) โครงการจัดทาคู่มือการชาระบัญชีฯ
ตามมาตรา 61/3 /การพิจารณา
จ่ายเงินส่วนที่เหลือ ตามมาตรา 80/5 /
ฝึกอบรมการชาระบัญชีฯ
17) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การเสริมบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีใน
การทางาน
18) โครงการพัฒนาบุคลากรแต่ละคนได้รับ
การฝึกอบรมตามสายวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง
19) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
กองทุนประกันวินาศภัย (งานสาร
บรรณ พัสดุ การเงิน บัญชี งบประมาณ
งานบุคคล)
20) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
เงินเดือน
21) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กร

11) วางระบบ HR ใหม่

22) โครงการจัดทาแผนทรัพยากรบุคคล

12) ปรับปรุงกฏระเบียบภายใน
และฐานข้อมูลกองทุน

23) โครงการทบทวนหรือปรับปรุงระเบียบ HR

7) Contract – Out เพื่อการ
พัฒนาองค์การ

8) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
องค์การ

คุ้มครองสิทธิ

HR
HR
สารสนเทศ

HR
HR
HR

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ภายในของกองทุน
ประกันวินาศภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนกองทุนประกันวินาศภัยโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์
1) ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการ
เข้าถึงข้อมูล

2) Contract – Out เพื่อสร้าง
การเข้าถึงข้อมูล

โครงการสาคัญ
1) โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนประกัน
วินาศภัยผ่านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เป็น
ปัจจุบนั
2) โครงการจัดจ้างผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับประกัน
วินาศภัยและบทบาทกองทุนผ่านสื่อ
ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ
สารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์
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3) ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการ
เข้าถึงข้อมูล

3) โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่

4) Contract – Out เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ

4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ

5) พัฒนาระบบสืบค้นเจ้าหนี้ค่า
สินไหมทดแทนทีล่ ่วงพ้นอายุ
ความ
6) Contract – Out เพื่อการ
พัฒนาบุคลากร
7) Contract – Out เพื่อการ
พัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย

สารสนเทศ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนประกัน
วินาศภัยผ่านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย

กองทุนประกันวินาศภัย (งานสาร
บรรณ พัสดุ การเงิน บัญชี งบประมาณ
งานบุคคล)
5) โครงการใช้การจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิคส์
6) โครงการจัดทาระบบการยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้ กรณีบริษทั ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัย
7) โครงการพัฒนาระบบค่าสินไหม
ทดแทนทีล่ ่วงพ้นอายุความ

8) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ

การเงิน
สารสนเทศ
สารสนเทศ

สารสนเทศ/ คุ้มครองสิทธิ /
การเงิน
การเงิน

กองทุนประกันวินาศภัย (งานสาร
บรรณ พัสดุ การเงิน บัญชี งบประมาณ
งานบุคคล)
HR
9) โครงการส่งบุคลากรอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
10) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ สารสนเทศ
กองทุนประกันวินาศภัย (งานสาร
บรรณ พัสดุ การเงิน บัญชี งบประมาณ
งานบุคคล)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันวินาศภัย
กลยุทธ์
1) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ภาพลักษณ์

โครงการสาคัญ
1) โครงการจัดจ้างผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ์การประกันวินาศภัย
และบทบาทกองทุนประกันวินาศภัย
ผ่านระบบออนไลน์
2) โครงการความร่วมมือระหว่างกองทุน
ประกันวินาศภัยกับเครือข่าย (ร่วม
กิจกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้)

ผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
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3) โครงการประชาสัมพันธ์ของกองทุน
2) พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายใน
และต่างประเทศ
3) เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร
4) วางระบบเทคโนโลยีใหม่ ให้
เป็น 4.0
5) Contract – Out เพื่อการ
พัฒนาองค์การ
6) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
องค์การ

ประกันวินาศภัยผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือ
4) โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนประกัน
วินาศภัยผ่านเทคโนโลยีทนั สมัย
5) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
(ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้)

6) โครงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้วย

แผนงาน/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

สารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีระหว่างกองทุนกับ
เครือข่าย
7) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ HR
การเสริมบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีใน
การทางาน
8) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ สารสนเทศ
กองทุนประกันวินาศภัย (งานสาร
บรรณ พัสดุ การเงิน บัญชี งบประมาณ
งานบุคคล)
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ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากรองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย
ด้วยพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558)
มาตรา 84 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.
2558) มาตรา 79 ภารกิจทั้ง 2 กองทุนฯ มีความคล้ายกัน โดยมีภารกิจหลักอยู่ 2 ภารกิจ คือ ภารกิจคุ้มครองเจ้าหนี้
ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งเป็นภารกิจที่ปลายเหตุ
และเป็นภารกิจที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยกองทุนประกันชีวิตมีความต่างจากกองทุนประกันวินาศภัยที่ยัง
ไม่มีกรณีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายได้ เปิดช่องทาง
คือ ในภารกิจที่เป็นบทบาทในส่วนแรกนั้นเป็นบทบาทที่ชัดเจนของทั้ง 2 กองทุน และสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สามารถเป็นส่วนเสริมได้ เช่น เสริมเรื่องให้ความรู้ความเข้าใจและ
ด้านการบริการข้อมูลต่างๆ แต่บทบาทในภารกิจที่ 2 ของกองทุนฯ เป็นภารกิจที่มีความยาก เนื่องจากภารกิจที่ 2
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558) มาตรา
84 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558)
มาตรา 79 ภารกิจทั้ง 2 กองทุนฯ กาหนดว่า เพื่อพัฒนาธุรกิจประกัน ภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ สิ่งนี้เป็น
ภารกิจที่มีความยาก เพราะว่าต้องทาและดาเนินการในภารกิจนี้อย่างไร และกองทุนฯ ทาได้หรือไม่ และจะพัฒนาใน
ด้านนี้อย่างไร ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็มีภารกิจในการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขณะเดียวกันสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ก็มีบทบาทในการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง ดังนั้นภารกิจในส่วนที่ 2 นี้ จะมีความคล้ายกันอยู่ ดังนั้น
กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย ต้องตีโจทย์ว่าภารกิจของกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกัน
วินาศภัย คืออะไร จากการที่ได้รับฟังการนาเสนอแผนยุทธศาสตร์ของทั้ง 2 กองทุนฯ จะเห็นได้ว่า กองทุนประกันชีวิต
จะมุ่งเน้ น ด้านการให้ ความรู้ และกองทุน ประกันวินาศภัยจะมุ่งเน้นไปด้านการคุ้มครองสิ ทธิประโยชน์ของผู้ เอา
ประกันภัย ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพนั้น จะมุ่งเน้นในด้านการให้ความรู้อย่าง
เดียวคงยังไม่พอ ซึ่งขณะเดียวกันในพันธกิจของกองทุนประกันวินาศภัยที่มเี รื่องการให้ความรู้นั้น ปัจจุบันนี้ประชาชน
ยังไม่ทราบว่าต้องทาอย่างไร เมื่อเกิดเหตุการเพิกถอนในอนุญาตบริษัทประกันภัย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ว่ามีกองทุนฯ ทั้ง 2 กองทุนฯ ซึ่งมีความเห็นว่าภารกิจในส่วนที่ 2 ของกองทุนฯสามารถร่วมดาเนินการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสามาคมประกัน
ชีวิต/สามาคมประกันวินาศภัย ว่าธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งในภารกิจส่วนนี้ ทั้ง 4 หน่วยงาน
ต้องมีการวางกรอบร่ว มกัน ดังนั้นเนื่องจากภารกิจกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย เหมือนกัน
เนื่องจากกฎหมายมีความเหมือนกัน วิสัยทัศนเหมือนกัน แต่การคุ้มครองกองทุนประกันวินาศภัยนั้นมีน้าหนักที่มากว่า
กองทุนประกันวินาศภัยควรเร่งดาเนินการในเรื่องการส่งเสริมให้ความรู้ และการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในส่วนที่ 2
กองทุ น ประกั น ชี วิ ต และกองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย ควรต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การให้ ม าก และในนามของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ ดาเนินการวางกรอบมาตรฐาน ส่วนวิธีการ
พัฒนา เห็นควรที่จะเข้าไปมุ้งเน้นในด้านเทคโนโลยี เช่น จัดทา Abdication เพื่อให้มีการแข่งขันเท่าเทียมกับบริษัท
ขนาดใหญ่ เป็นต้น ดังนั้นวิสัยทัศน์กองทุนประกันวินาศภัย ที่บอกว่าเป็นกองทุนฯ เป็น “กองทุนประกันวินาศภัย
เป็นกองทุนที่ให้ความเชื่อมั่นแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย ประชาชนมีความมั่นใจต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกัน
วินาศภัยมีความมั่นคง” มีความคิดเห็นว่ายังไม่ครบถ้วน เช่น ถ้าประชาชนมีความมั่นใจต่อธุรกิจประกันภัยแล้ว ธุรกิจ
ประกันประกันภัยจะมีความมั่นคง แต่ถ้ามองในมุมมองที่ต่างออกไปนั้น คือ ต้องทาให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง
ก่อนประชาชนถึงจะมีความมั่นใจ ซึ่งที่กล่าวมาไม่สามารถวัดตัวชี้วัดบริษัทประกันภัย ได้ ฉะนั้นการเสริมสร้างใน 2
ภารกิจนี้ต้องดาเนินการไปพร้อมกัน จึงอยากฝากความคิดเห็นกองทุนประกันวินาศภัยในเรื่องของการเผยแพร่ให้
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แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 5 ปี 2561-2565)

ความรู้เป็นการกิจที่ทารวมกันได้ ตามที่ได้ดูแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย เป็น
การดาเนินการตามหลักวิชาการ ซึ่งคิดว่าผู้เชี่ยวชาญในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของทั้ง 2 กองทุนฯ ก็ได้มองในเรื่อง
แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 3 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้นจึงเกิดความมั่นใจว่าแผนยุทธศาสตร์ของ
กองทุนฯ จะเป็นเครื่องมือนาพาในการขับเคลื่อนให้กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ซึ่งจากการเข้าร่วมรับฟังจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนาไปปรับปรุงแผนให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานกองทุน ฯให้บรรลุความสาเร็จอันจะส่งผลให้กับผู้เอาประกันภัยในการ
เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนประกชีวิต
และกองทุนประกันวินาศภัย ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน และพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความ
มั่นคงและเสถียรภาพ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกัน วินาศภัยครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งมีส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ข้อมูลความคิดเห็น
ในครั้ งนี้ กองทุน ประกัน วิน าศภัย จะน ามาปรั บปรุงแก้ไขให้ ส อดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนและแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนประกัน วินาศภัย เพื่อพิจารณา และหลังจากนั้นจะได้มี
การดาเนินงาน กากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

หน้า 16

