แผนยุทธ์ศำสตร์กองทุนประกันวินำศภัย
ระยะ 3 ปี (2560-2562)

จัดทำโดยกองทุนประกันวินำศภัย

กองทุ นประกันวินาศภัย จั ดตั้งขึ้ นตามมาตรา 79 แห่ งพระราชบัญญั ติประกั นวินาศภั ย พ.ศ.2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกฎหมายกาหนดให้
บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนและผู้จัดการกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมี
สิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยและเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย
ให้ยั่งยืน
พันธกิจ
1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นการทาประกันวินาศภัยของประชาชน เมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
2. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
3. มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันวินาศภัย และกองทุนมีความมั่นคง
2. เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้อง เหมาะสม
3. เสริมสร้างความมั่นคงและเสถึยรภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย
4. มีโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นในการสนับสนุนงานกองทุนประกันวินาศภัย
ค่านิยม
G = Good Transparency Organization
ยืนหยัดในความถูกต้อง ความโปร่งใสภายในองค์กร
I = Integrity
ความชื่อสัตย์
F = Focus on Result and Creating Value
เน้นเป้าหมายของการดาเนินงาน คุณค่า และการพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีขึ้น
วัฒนธรรมองค์กร
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี

แนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 3 ปี (2560-2562)
กองทุนประกันวินาศภัยเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนั้น การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 3 ปี (2560-2562) กองทุนประกันวินาศภัย ได้ให้ความสาคัญ
กับการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เพื่อให้ การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อระบบธุรกิจประกันวินาศภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และส่งเสริม
ธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยั่งยืน มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต
สาหรับแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 3 ปี (2560-2562)
กองทุนประกันวินาศภัยจะนากิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี (2559-2561) ที่ยังไม่ได้ดาเนินการมา
ดาเนินการและเพิ่มกิจกรรมที่จะดาเนินการในระหว่าง ระยะ 3 ปี (2560-2562) และยังคงยึดหลักการที่
ส าคั ญ ในแผนพั ฒ นาประกั น ภั ย ฉบั บ ที่ 2 และแผนพั ฒ นาประกั น ภั ย ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ.2559-2563)
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (สานักงาน คปภ.) กล่าวคือ
กองทุนประกันวิน าศภัยยังคงต้องดาเนินการตามภารกิจหลั ก คือให้ความคุ้มครองสิ ทธิประโยชน์ของ
เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการดาเนินการที่จะช่วย
เสริมสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชนต่อธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนผ่านในการคนกลางประกันภัย สื่อต่างๆ ตลอดจนกลุ่มเยาวชน
นิสิตนักศึกษาเป็นต้น

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ของกองทุนประกันวินาศภัย (SWOT Analysis)
ปัจจัยภายนอก/โอกาส











กองทุนประกันวินาศภัยมีโอกาสได้รับเงินนาส่งเพิ่มขึ้นตามอัตราเจริญเติบโตของธุรกิจประกัน
วินาศภัย ทาให้ กองทุน มีขีดความสามารถในการให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้เอาประกัน ภัยของ
บริษทั ประกันวินาศภัยทีถ่ ูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวัตถุประสงค์ได้มากขึ้น
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2558) มีผลบังคับใช้เมื่อ 6 มีนาคม 2558 ส่งผลให้
เจ้าหนี้ที่ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชาระหนี้ ได้รับเงิน ที่รวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
กองทุ น ประกั นวิ นาศภั ย สามารถกู้ ยื มเงิ นได้ ตามพระราชบั ญญั ติ ประกั นวิ นาศภั ย ฉบั บที่ 3
(พ.ศ.2558) ทาให้กองทุนมีเครื่องมือในการบริหารการเงินและเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไข
ปั ญ หากรณี เ งิ น ไม่ เ พี ย งพอเมื่ อ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ช าระหนี้ จ ากการเอา
ประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
การกากับดูแลบริษัทประกันวินาศภัยจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ทาให้รับทราบความเคลื่อนไหวของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีแนวโน้มจะถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS)
ทาให้ได้ทราบการพัฒนาของกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันในฐานะที่ช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้กับสถาวะในประเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

.
ปัจจัยภายใน/จุดแข็ง
 โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกองทุนมีความแข็งแกร่ง มีความรู้ประสบการณ์ ที่หลากหลาย
สามารถให้แนวทางบริหารจัดการกองทุน ข้อเสนอและและผลักดันให้กองทุนดาเนินการได้ตาม
ทิศทางแผนของกองทุน
















ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกองทุนมีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในองค์ความรู้
พื้นฐานของงานหลักที่รับผิดชอบ ตั้งใจทางานและช่วยกันทางานเป็นทีมเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง
การติดตามการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของบริษัทประกันวินาศภัย
การจัดทางบประมาณประจาปี ควบคู่กับแผนปฏิบัติการประจาปี และการจัดทากรอบการลงทุน
หาผลประโยชน์ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวิ นาศภัย
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การดาเนินงานของกองทุน
วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้มีความทันสมัยและเพียงพอตามอัตรากาลัง
กองทุนมีฐานะการเงินที่มั่นคง การดาเนินงานมีรายได้สม่าเสมอ รายจ่ายต่าและรายได้สูงกว่า
รายจ่ายมาก
มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของเงินลงทุนหาผลประโยชน์
สามารถใช้กรอบแนวคิดและตัวอย่างในการออกอนุบัญญัติของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมาเป็นต้นแบบหรืออ้างอิง
ได้รับความสะดวกจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
อาทิเช่น สถานที่ทาการ การติดต่อจากบุคคลภายนอก การเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ การ
ดาเนินงานเป็นไปตามกรอบและขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ
และคาสั่งของกองทุนประกันวิ นาศภัย สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีมีเงินไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย กองทุนสามารถกู้ยืมเงินหรือออก
ตราสารทางการเงินอื่นได้ตามที่กฎหมายกาหนดไว้

ปัจจัยภายนอก
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
การจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยมีความล่าช้า เนื่องจาก
ต้องรอการชาระบัญชีห รื อกระบวนการล้มละลายเสร็จสิ้นโดยประมาณ 5 - 7 ปี ทาให้ ผู้เอา
ประกันภัยไม่ได้รับการเยียวยาได้อย่างทันท่วงที
จานวนเงินที่เจ้าหนี้ มีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยจะได้รับนั้นต้องผ่านการ
พิจารณาจากหลักฐานเอกสารที่เจ้าหนี้ได้ยื่นขอรับชาระหนี้กับกองทุนซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย













และหลักการประกันภัย อาจทาให้กองทุนประมาณการจานวนเงินที่ต้องชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
คลาดเคลื่อนได้
กองทุนมีข้อมูลจากัดในเรื่องหนี้สินและความสามารถในการชาระหนี้ของบริษัทที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ในอานาจการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ทาให้ไม่สามารถให้คาตอบหรือรายละเอียดเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้โดยตรง
ภาวะการแข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งถ้าไม่สามารถควบรวมกิจการ อาจ
ทาให้บริษัทประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมากขึ้น
กองทุนประกันวินาศภัยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจประกันวินาศภัยและประชาชนทั่วไป
ซึ่งทาให้บุคคลภายนอกขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ปัจจัยภายใน/จุดอ่อน
การที่บุคลากรกองทุนประกันวินาศภัยขาดประสบการณ์ทางด้านการชาระบัญชี
การที่บุคลากรขาดองค์ความรู้และประสบการณ์เชิงลึกในด้านธุรกิจประกันวินาศภัย
อัตรากาลังที่จากัดทาให้มีความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของงาน หากมีพนักงานคนใดคนหนึ่ง
ลาออก บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถทดแทนงานได้ทันที
กองทุนเป็นองค์กรขนาดเล็ก ปริมาณงานจึงขาดการประหยัดด้วยขนาด (Economic of scale)
จึงต้องมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก เช่น การจ้างเหมาบริการ งานศึกษาหรือสารวจ การจัด
สัมมนาฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น
วงเงินที่กองทุนมีในปัจจุบันสามารถให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอยู่ในระดับต่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี (2560-2562)
1. สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย
และหลักการประกันภัย
2. สามารถช่วยเหลือเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย กรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
3. สามารถดาเนินงานได้ตามหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงบรรลุเป้าประสงค์และ
สามารถดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
4. สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในด้านการบริหารเงินของกองทุนอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยสามารถนาเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินของกองทุนมีจานวนเพิ่มขึ้นสาหรับรองรับ
การดาเนินงานและสามารถจัดหาแหล่งกู้ยืมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินในกรณี
กองทุนมีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
5. สามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประกันภัยของสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันภัยที่ผ่านการวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลอย่างมีขั้นตอน ทั้งยังได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ประเทศไทย
6. สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและเพิ่มส่วนงานเพื่อให้สามารถบรรลุ
งานตามภารกิจของกองทุน และพัฒนาองค์กรให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ปี 2560-2562
มาตรการที่ 1 : ด้านการเงิน
แผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
1.1 การบริหารจัดการทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
1.1.1 การจัดทางบประมาณรายจ่าย เพื่อให้มีขอบเขตในการใช้จ่าย
ประจาปี
เงินกองทุน
1.1.2 การจัดทารายงานทางบัญชี
เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และการเงิน
1.1.3 จัดทากรอบการลงทุน กปว. เพื่อบริหารเงินกองทุนได้อย่างมี
ที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ประสิทธิภาพตามกรอบการ
ในการบริหารเงินกองทุน เพื่อสร้าง ลงทุนหาผลประโยชน์ที่กาหนด

ผลผลิต (Output)
การจัดทางบประมาณ
รายจ่ายที่มีคุณภาพ
การจัดทารายงานทาง
บัญชีและการเงิน
ได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome)
การดาเนินงานตาม
งบประมาณรายจ่าย
การดาเนินงานทางบัญชี
และการเงินมีความถูกต้อง
เงินของกองทุนจะเพิ่มขึ้น
เกิดความมั่นคงทางการเงิน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ

มีการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
มีการจัดทารายงานทาง
บัญชีและการเงิน

2560 - 2562

มีการจัดทากรอบการลงทุน
หาผลประโยชน์และได้รับ
ความเห็นชอบ

2560 - 2562

2560 - 2562

ความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดย
คานึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง
ผลประโยชน์ตอบแทนและความเสี่ยง

1.2 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงินให้แก่เจ้าหนี้บริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
1.2.1 การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอา เพื่อให้เจ้าหนีผู้เอาประกันภัย การกาหนดวิธีการจ่ายเงิน การจ่ายเงินมีความถูกต้อง
ประกันภัย
ได้รับเงินอย่างถูกต้องตาม
ให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอา
เป็นไปตามกาหนดวิธีการ
หลักการประกันภัย
ประกันภัย ได้แก่ การ
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอา
จัดทาแผนผังขั้นตอนการ ประกันภัย
จ่ายเงิน
1.2.2 วางแนวทาง/กาหนดวิธีการ เพื่อให้กองทุนมีแนวทาง
รวบรวมมาตรการให้
กองทุนมีแนวทางสาหรับ
ติดต่อประสานสถาบันการเงินหรือ รองรับกรณีเงินไม่เพียงพอ
กองทุนสามารถกู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงินกรณีเงินไม่
หน่วยงานที่ให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นข้อมูล
ได้ทันท่วงที
เพียงพอ
ในการขอกู้ยืมเงินในกรณีจานวนเงิน
ไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่
มีสิทธิได้รับชาระหนี้จากการเอา
ประกันภัย

มีการกาหนดวิธีการ
จ่ายเงิน

มีการจัดทาแนวทาง/
วิธีการสถาบันที่สามารถให้
กู้ยืมเงินในกรณีจานวนเงิน
ไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับ
ชาระหนี้จากการเอา
ประกันภัย

2560

2560 - 2562

- 2แผนการดาเนินงาน
1.2.3 จัดทาข้อมูลเงินค่าสินไหม
ทดแทนทีล่ ่วงพ้นอายุความที่บริษัท
นาส่งกองทุนประกันวินาศภัย

วัตถุประสงค์

ผลผลิต (Output)

เพื่อทราบข้อมูลสถิติของ
บริษัทประกันวินาศภัยที่นาส่ง
เงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วง
พ้นอายุความของบริษัทที่
นาส่งเงินเข้ากองทุนประกัน
วินาศภัยและทราบข้อมูลการ
จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนที่
ล่วงพ้นอายุความ

การลงบันทึกข้อมูลเงินค่า
สินไหมทดแทนที่ล่วงพ้น
อายุความของบริษัทที่
นาส่งเงินค่าสินไหม
ทดแทนที่ล่วงพ้นอายุ
ความ และเก็บข้อมูล
การจ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนที่ล่วงพ้น
อายุความให้เป็นปัจจุบัน
เก็บข้อมูลเพื่อทราบ
จานวนเงินมูลหนี้ ,
ชื่อเจ้าหนี้ผู้เอา
ประกันภัยของบริษัทที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ทาทะเบียนข้อมูลลาดับ
บริษัทที่นาส่งเงินค่า
สินไหมทดแทนที่ล่วงพ้น
อายุความ และทะเบียน
ข้อมูลการจ่ายเงินค่า
สินไหมทดแทนที่ล่วงพ้น
อายุความให้เป็นปัจจุบัน

มีสถิติการนาส่งเงินค่า
สินไหมทดแทนที่ล่วงพ้น
อายุความ
มีทะเบียนข้อมูลของผู้ยื่น
ขอรับค่าสินไหมทดทนที่
ล่วงพ้นอายุความ

มีทะเบียนข้อมูลการ
จ่ายเงิน

มีทะเบียนข้อมูลการ
จ่ายเงิน

2560 - 2561

จัดทารายงานข้อมูลบริษัท
ประกันวินาศภัยที่มีความ
เสี่ยงตามรายงานการดารง
เงินกองทุน (RBC) รายงาน
ต่อผู้จัดการกองทุนฯ

มีข้อมูลบริษัทประกันวินาศภัย
ที่ดารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (RBC) ไม่
เพียงพอตามที่กฎหมาย
กาหนด

มีการติดตามการรายงาน
(Risk Based Capital : RBC)
ของบริษัทประกันวินาศภัย
พร้อมติดตามและตาม
ช่วงเวลาที่เผยแพร่

2560 - 2562

จัดทารายงานข้อมูลบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
จนมีคาสั่งให้หยุดรับ

มีข้อมูลบริษัทประกันวินาศภัย
ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายจนมีคาสั่งให้หยุด
รับประกันภัยหรืออาจเกิด
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตธุรกิจ
ประกันวินาศภัย

มีการติดตามข้อมูลบริษัท
ประกันวินาศภัยทีไ่ ม่ปฏิบตั ิ
ตามหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
จนมีคาสัง่ ให้หยุดรับ
ประกันภัย

2560 - 2562

1.2.4 จัดทาสถิติสาหรับการจ่ายเงินแก่ เพื่อทราบข้อมูลการจ่ายเงิน
เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยของบริษทั ที่ถูก ของกองทุน
เพิกถอนใบอนุญาต

1.3 ติดตามสถานการณ์บริษทั ประกันวินาศภัย
1.3.1 ติดตามและนาข้อมูล (Risk Based เพื่อรับทราบข้อมูลฐานะทาง
Capital : RBC) ของบริษัทประกันวินาศ การเงินและการดารงเงินกองทุน
ภัยมาประเมินขนาดจานวนของผูท้ า
ตามระดับความเสี่ยง (Risk Based
ประกันภัย ความเสี่ยงการถูกเพิกถอน
Capital : RBC) ของบริษทั ประกัน
ใบอนุญาต เพื่อนาประกอบการพิจารณา วินาศภัย
หากมีการเพิกถอนใบอนุญาต ว่าจะมีเงิน
เพียงพอจ่ายเจ้าหนีผ้ ู้เอาประกันภัยหรือไม่

1.3.2 ประสานสานักงาน คปภ. เพื่อขอ
ทราบ และติดตามข้อมูลบริษัทประกัน
วินาศภัยทีไ่ ม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายจนมีคาสั่งให้หยุดรับ
ประกันภัยหรืออาจเกิดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตธุรกิจประกันวินาศภัย

เพื่อรับทราบข้อมูลบริษัทประกัน
วินาศภัยทีไ่ ม่ปฏิบัติตามหรือฝ่า
ฝืนต่อกฎหมายจนมีคาสั่งให้หยุด
รับประกันภัย หรืออาจเกิดถูก
เพิกถอนใบอนุญาตธุรกิจประกัน
วินาศภัย

ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ
2560 - 2562

มาตรการที่ 2 : เสริมสร้างความรู้กองทุนประกันวินาศภัยของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประชาสัมพันธ์
แผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ

2.1 การรับรู้สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยของประชาชน และเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย

2.1.1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของ
กองทุนประกันวินาศภัย

เพื่อให้กองทุนประกันวินาศภัย การเลือกสื่อที่จะมาใช้
มีสื่อในการออกนิทรรศการ / ออกนิทรรศการ /
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์

2.1.2 จัดทาสื่อวีดีทัศน์แนะนา
กองทุนประกันวินาศภัย

มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

การจัดทาวีดีทัศน์ที่มี
คุณภาพ

2.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ได้แก่ การร่วมนิทรรศการ หรือร่วม
กิจกรรมในโครงการที่รับเชิญจาก
หน่วยงานภายนอก

เพื่อให้ประชาชนรู้จักกองทุน
ประกันวินาศภัยผ่านการ
ร่วมงานนิทรรศการ

การร่วมออกบูธงาน
นิทรรศการ

2.1.4 จัดพิมพ์แผ่นพับหรือเอกสาร
ของกองทุนประกันวินาศภัย

ประชาชนรู้จักกองทุน
ประกันวินาศภัยผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่
น่าสนใจ สะดวกกับการ
ใช้งาน
วีดีทัศน์ที่ประชาชนรับชม
มีความเข้าใจในภารกิจและ
การดาเนินงานของกองทุน
ประชาชนรู้จักกองทุน
ประกันวินาศภัยผ่านการ
ร่วมงานนิทรรศการ

เพื่อให้ประชาชนรู้จักกองทุน
การเลือกจัดพิมพ์แผ่นพับ แผ่นพับที่มีความสวยงาม
ประกันวินาศภัยผ่านแผ่นพับหรือ หรือเอกสารให้ความรู้ที่มี น่าสนใจ มีข้อมูลสาคัญ
เอกสารให้ความรู้แก่ประชาชน
คุณภาพ
เกี่ยวกับกองทุนที่เข้าใจ
ง่าย
2.1.5 แจกสื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารให้ เพื่อให้ประชาชนรู้จักกองทุน
การติดต่อขอนาสิ่งพิมพ์ ประชาชนที่มาติดต่อ
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนให้กับหน่วยงาน ประกันวินาศภัยผ่านหน่วยงานที่ หรือเอกสารให้ความรู้
หน่วยงานได้หยิบ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน คปภ. สวน เกี่ยวข้องเช่น สานักงาน คปภ.
เกี่ยวกับกองทุนไปวาง ณ เอกสารให้ความรู้
กลางและส่วนภูมิภาค สมาคมประกัน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมาคม ที่ทาการของหน่วยงานที่ เกี่ยวกับกองทุนไปศึกษา
วินาศภัยไทย กรมบังคับคดี เพือ่ นาไป ประกันวินาศภัยไทย และกรม
ต้องการ
วาง ณ จุดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน บังคับคดี
ได้รับทราบและรู้จักกองทุนในวงกว้าง

มีการจัดทาสื่อการจัด
2560 - 2561
นิทรรศการ / ประชาสัมพันธ์
แล้วเสร็จ
มีวีดีทัศน์แนะนากองทุนให้
ประชาชนรับทราบ

2560

มีการเข้าร่วมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

2560 - 2562

มีการจัดพิมพ์แผ่นพับให้
ความรู้และแจกให้
ประชาชน

2560 - 2561

มีการแจกสื่อสิ่งพิมพ์หรือ
เอกสารให้ความรู้เพื่อวาง
ณ จุดประชาสัมพันธ์

2560 - 2562

-4แผนการดาเนินงาน
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2.1.6 บรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ประกันวินาศภัยผ่านสานักงาน คปภ.
ภาค/จังหวัด หรือหน่วยงานภายนอก
อื่น เพื่อขยายผลสูป่ ระชาชน

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ถึงบทบาท ภารกิจ ของ
กองทุนประกันวินาศภัยและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชน
2.1.7 จัดประชุมสัมมนา เพื่อทาความ เพื่อทราบแนวทาง และ
เข้าเข้าใจร่วมกันกับหน่วยงานที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
เกี่ยวข้อง เช่น กรมบังคับคดี
การชาระบัญชี ในทิศทาง
เดียวกัน
2.1.8 จัดประชุมชี้แจงสื่อมวลชน และ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
แถลงทิศทางนโยบายของกองทุน
บทบาทหน้าที่ และการ
ประกันวินาศภัย เพื่อให้เห็นผลการ
ดาเนินงานด้านการชาระบัญชี
ดาเนินงานของกองทุนประกันวินาศภัย ของกองทุนประกันวินาศภัย

ผลผลิต (Output)

การบรรยายความรู้เกี่ยว
กับบทบาท ภารกิจ และ
หน้าที่กองทุนประกัน
วินาศภัย

จัดทาโครงการ
ประชุมสัมมนาร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรมบังคับคดี
ดาเนินการจัดประชุมชี้แจง
การดาเนินงาน และ
ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน
เข้าร่วมประชุมฯ
2.2 การเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
2.2.1 การหาแหล่งเงินสารองเพื่อ
มีแหล่งเงินทุนรองรับเพื่อให้
หาแนวทาง ประชุมหารือ
รองรับกรณีเงินกองทุนไม่เพียงพอใน กองทุนสามารถชาระหนี้ให้แก่
และจัดหาแหล่งเงินทุน
การชาระหนี้
เจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ซึ่ง สารอง เช่น สถาบัน
เกิดจากการเอาประกันภัยฯและ การเงิน/ธนาคาร
ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ

ประชาชน เข้าใจบทบาท มีการเข้าร่วมบรรยาย
ภารกิจ และหน้าที่กองทุน อย่างน้อย 5 ครั้ง
ประกันวินาศภัย

2560 - 2562

กองทุนประกันวินาศภัย และ
หน่วยงานอื่นมีความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
การชาระบัญชี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สื่อมวลชน ร่วมถึงประชาชน
ทราบถึงความคืบหน้าและ
การดาเนินงานของกองทุน
ประกันวินาศภัย

มีโครงการสัมมนาอย่าง 2560 - 2562
น้อยปีละ 1 ครั้ง
มีการจัดประชุมชี้แจง
ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานด้านการ
ชาระบัญชี ปีละ 1 ครั้ง

2560 -2562

มีแหล่งเงินทุนรองรับเพื่อให้
กองทุนสามารถชาระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับ
ชาระหนี้ ในกรณีที่
เงินกองทุนไม่เพียงพอ

มีการติดต่อแหล่งเงิน
สารอง/ดาเนินการให้
สามารถมีแหล่งเงิน
สารองได้ทันที

2561 - 2562

2.3 ให้การสนับสนุนระบบประกันวินาศภัยในการรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Corporate Social Responsibility)
2.3.1 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง การจัดทาโครงการ
เจ้าหน้าทีม่ ีส่วนร่วมในการ มีการจัดโครงการ
รับผิดชอบต่อสังคม
การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Corporate Social
รับผิดชอบต่อสังคมและ รับผิดชอบต่อสังคม

และสังคม

Responsibility ทีท่ าให้
สิ่งแวดล้อม
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

2560 - 2562

-5มาตรการที่ 3 : การบริหารจัดการภายในกองทุนประกันวินาศภัย
แผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ

3.1 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยเมือ่ บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต

3.1.1 การพิจารณาคาขอรับชาระหนี้ พิจารณาความถูกต้องในมูล
ของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย
หนีข้ องเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย
ความครบถ้วนของเอกสารที่
เจ้าหนี้ยื่นขอรับชาระหนี้ต่อ
กองทุน ตลอดจนประสานกับ
เจ้าหนี้เพื่อจ่ายเงิน
3.1.2 เผยแพร่ ระเบียบ ประกาศ
เพือ่ ให้ประชาชนรับทราบ
คาสั่งและหลักเกณฑ์ในการขอรับ
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และ
ชาระหนี้กรณีบริษัทประกันวินาศภัย หลักเกณฑ์ในการขอรับชาระหนี้
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตผ่านทาง
กรณีบริษัทประกันวินาศภัย
เว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ดาเนินการพิจารณาคา
ขอตามคู่มือที่ได้
ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการพิจารณาคา
การพิจารณาคาขอรับชาระ
ขอรับชาระหนี้ที่ยื่นคา
หนี้ของเจ้าหนี้ที่ยื่นคาขอรับ
ขอรับชาระหนี้ต่อกองทุน ชาระหนี้ต่อกองทุนแล้วเสร็จ
60 % ของคาขอที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองทุน

การลงข้อมูลสารสนเทศ ประชาชนรับทราบ
มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ผ่านเว็บไซต์ของกองทุน ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เว็บไซต์
ประกันวินาศภัย
และหลักเกณฑ์ในการ
ขอรับชาระหนี้ กรณีบริษัท
ประกันวินาศภัยถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต

2560 - 2562

2560 - 2562

มาตรการที่ 4 : ด้านนวัตกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนประกันวินาศภัย
แผนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

4.1 พัฒนาบุคลากร
4.1.1 จัดให้ผู้จัดการและพนักงาน
เข้าอบรมในหลักสูตรที่เสริมทักษะ
และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน
การทางาน

เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงาน
ได้เสริมทักษะและเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการ
ทางาน

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

การเลือกหลักสูตรใน
ผู้จัดการและพนักงานได้รับ ผู้จัดการและพนักงาน
การอบรมที่เหมาะสมกับ ความรู้จากการเข้าอบรม ได้รับการอบรมอย่างน้อย
ผู้จัดการและพนักงาน และสามารถนามา
1 หลักสูตร/คน/ปี
ประยุกต์ใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ
2560 - 2562
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แผนการดาเนินงาน
4.1.2 จัดโครงการอบรม/ประชุมเชิง
วิชาการเพื่อพัฒนาการทางานและ
เสริมทักษะ เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
4.1.3 จัดสัมมนาผู้จัดการและ
พนักงานเพื่อพัฒนาการทางานและ
ประสานงานร่วมกัน
4.1.4 การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร
4.1.5 การพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานตาแหน่งงานและการ
บรรยายลักษณะงาน

4.1.6 การจัดอัตรากาลังและการ
บริหารอัตรากาลัง
4.1.7 การสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง
พนักงาน

วัตถุประสงค์

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

เพื่อพัฒนาการทางานและ
ผู้จัดการและพนักงานมี ผู้จัดการและพนักงาน
เสริมทักษะ เพิ่มพูนความรู้
ความความรู้ความสามารถ สามารถนาทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงาน ผู้จัดการและพนักงานมี ผู้จัดการและพนักงาน
ได้มีโอกาสทากิจกรรมร่วมกัน ความสามัคคีและทางาน มีความสามัคคี ผ่านการเข้า
เป็นทีม
ร่วมกิจกรรมส่งผลให้ทางาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้ การพัฒนาและปรับปรุง องค์กรมีโครงสร้างองค์กร
พนักงาน
โครงสร้างองค์กรที่เป็น ที่ดี ทาให้พนักงานมีความ
มาตรฐาน
ต้องการอยู่กับองค์กรมาก
ขึ้น
เพื่อกาหนดขอบเขตหน้าที่
การจัดทามาตรฐาน
มีมาตรฐานตาแหน่งงาน
ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ตาแหน่งงานและการ
และการบรรยายลักษณะ
งาน
บรรยายลักษณะงานให้ งานที่มีคุณภาพ
มีคุณภาพสามารถ
นามาใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบัติ
เพื่อบริหารอัตรากาลังให้
การจัดอัตรากาลังและ มีอัตรากาลังที่เหมาะสม
เหมาะสมกับองค์กร
การบริหารอัตรากาลัง กับปริมาณงานและขนาด
ตามที่ได้รับอนุมัติ
ขององค์กร
เพื่อสรรหาและบรรจุพนักงาน การจัดอัตรากาลังและ มีอัตรากาลังที่เหมาะสม
ที่มีคุณภาพเข้าปฏิบัติงาน
การบริหารอัตรากาลัง กับปริมาณงานและขนาด
ตามที่ได้รับความ
ขององค์กร
เห็นชอบ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
มีโครงการอบรม/
ประชุมเชิงวิชาการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ
2560 - 2562

มีโครงการสัมมนา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2560 - 2562

โครงสร้างองค์กรมี
การพัฒนาสอดคล้อง
กับการขยายตัวของ
องค์กร
มาตรฐานตาแหน่ง
งานและการบรรยาย
ลักษณะงานมีการ
พัฒนาสอดคล้องกับ
การขยายตัวของ
องค์กร
มีการจัดและบริหาร
อัตรากาลังตามที่
ได้รับความเห็นชอบ
มีการจัดและบริหาร
อัตรากาลังตามที่
ได้รับความเห็นชอบ

2560 – 2562

2560 – 2562

2560 - 2562
2560 - 2562
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วัตถุประสงค์

4.1.8 การพัฒนาระบบเงินเดือน
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้
สวัสดิการ ผลประโยชน์ เพื่อพนักงาน พนักงาน
รักองค์กร องค์กรรักษ์พนักงาน

ผลผลิต (Output)

การวางหลักเกณฑ์ใน
การพัฒนาระบบ
เงินเดือน และสวัสดิการ
พนักงาน
4.1.9 งานส่งเสริมจริยธรรมของ
เพื่อให้พนักงานมีจรรยาบรรณ การจัดโครงการส่งเสริม
พนักงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ และมีคุณธรรมต่อหน้าที่และ จริยธรรมของพนักงาน
พนักงาน
ต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมให้มีความสุขในการ
ของพนักงาน
ทางาน
4.2 พัฒนาการบริหารจัดการ
4.2.1 การดาเนินงานตามความ
เพื่อตอบสนองและปฏิบัติตาม กระบวนการ การ
เห็นชอบ/มติของคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารของคณะ ดาเนินงานตามความ
บริหารกองทุน
กรรมการบริหารกองทุน
เห็นชอบ/มติของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
4.2.2 งานมาตรฐานการควบคุม
เพื่อควบคุมและตรวจสอบการ วิธีการควบคุมและ
ภายใน
ดาเนินงาน
ตรวจสอบการดาเนินงาน/
การได้รับการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบกิจการ
ภายใน
4.2.3 งานบริหารความเสี่ยง
เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ลดลง การจัดทาแผนงาน
หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริหารความเสี่ยง

ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

การมีระบบเงินเดือนและ
สวัสดิการที่จูงใจให้
พนักงานอยู่กับองค์กร
นานๆ
พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
ตนเองและการทางาน

มีการพัฒนาระบบ
เงินเดือนสวัสดิการ
ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบ
มีกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
พนักงาน

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ
2560 - 2562

2560 - 2562

ดาเนินการตามความ
ดาเนินการตามความ
เห็นชอบ/มติคณะกรรมการ เห็นชอบ/มติ
บริหารกองทุน
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนร้อยละ 60

2560 - 2562

ผู้ตรวจสอบกิจการภายใน มีการรายงานการ
ดาเนินการตรวจสอบการ ควบคุมภายในราย
ดาเนินงานของกองทุน
ไตรมาส

2560 - 2562

ความเสี่ยงของกองทุน
ลดลงหรืออยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

2560 - 2562

มีแผนบริหารความ
เสี่ยง
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ผลลัพธ์ (Outcome)

เพื่อให้การดาเนินงานของ
วางแนวทาง/การจัดทา มีแผนปฏิบัติการที่มี
กองทุนประกันวินาศภัยมี
แผนปฏิบัติการประจาปี คุณภาพและสามารถ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดาเนินการได้ตามที่
และเกิดประโยชน์สูงสุด
กาหนดไว้

4.3 การส่งเสริมศักยภาพด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
กองทุนประกันวินาศภัย
บริหารจัดการข้อมูลพนักงาน
กองทุนประกันวินาศภัย
4.3.2 การจัดซื้อโปรแกรมที่จาเป็น เพื่อให้มีโปรแกรมที่ทันสมัย
และทันสมัยเพื่อพัฒนาระบบ
ใช้งาน
สารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูล
4.3.3 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนผ่านเว็บไซต์

ผลผลิต (Output)

เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลของกองทุน

การจัดทาแผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ
การจัดหาโปรแกรมที่
จาเป็นและทันสมัย

การจัดข้อมูลสาหรับ
เผยแพร่

มีการดาเนินงานตามแผน
บริหารจัดการสารสนเทศ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
ประกันวินาศภัย
เห็นชอบใน
แผนปฏิบัติการ

มีฐานข้อมูลพนักงาน
กองทุนประกันวินาศ
ภัยที่เป็นปัจจุบัน
มีโปรแกรมที่ทาให้การ
มีการจัดซื้อโปรแกรม
ทางานมีความรวดเร็วและ ที่จาเป็นและทันสมัย
ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
จัดเก็บข้อมูล
ประชาชนรับทราบข้อมูล มีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของกองทุน เกี่ยวกับกองทุนผ่าน
ประกันวินาศภัย
เว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ
2560 - 2562

2560 - 2562
2560 - 2562

2560 - 2562

