แผนปฏิบัติการกองทุนประกันวินาศภัย (Action Plan) ประจาปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นการประกันวินาศภัยของประชาชน ร้อยละ 50
1.1 เสริมสร้างความรู้กองทุนประกันวินาศภัยให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียผ่านการประชาสัมพันธ์
1.1.1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนประกันวินาศภัย
ระดับความสาเร็จในการประชาสัมพันธ์กองทุนประกันวินาศภัยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทปี่ ระชาชนสามารถรับรู้ได้หลากหลาย
(1) ติดต่อให้ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนประกันวินาศภัยและการยื่นขอรับชาระหนี้ต่อ
กองทุนประกันวินาศภัยผ่านสื่อโทรทัศน์

ร้อยละ

10

(2) เจ้าหน้าทีด่ าเนินการจัดเตรียมสื่อเพือ่ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยนาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
(3) รายงานผลการประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนประกันวินาศภัยและการยื่นขอรับชาระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยผ่าน
สื่อโทรทัศน์ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยทราบ
1.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยผ่านงานสัปดาห์ประกันภัยหรืองานอื่นๆเพือ่ ให้ประชาชน
รู้จักกองทุน
ระดับความสาเร็จการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์
(1) ติดต่อสานักงาน คปภ. หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ เข้าร่วมออกบูธ
(2) จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ของทีร่ ะลึกสาหรับแจกผู้ร่วมงาน
(3) จัดทาแบบสอบถามเพือ่ แจกผู้เข้าร่วมชมงาน
(4) เข้าร่วมออกบูธหรือนาสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯไปร่วมประชาสัมพันธ์และแจกแบบสอบถาม จานวน 2 ครั้ง
(5) เข้าร่วมออกบูธหรือนาสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯไปร่วมประชาสัมพันธ์และแจกแบบสอบถาม จานวน 4 ครั้ง
1.2 เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
1.2.1 จัดทาคู่มือเกี่ยวกับประเภทของเงินตามสัญญาประกันวินาศภัยและสิทธิทผี่ ู้เอาประกันภัยจะได้รับจากกองทุนประกันวินาศ
ภัยในกรณีต่างๆ
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ระดับความสาเร็จในการจัดทาคู่มือ
(1) จัดเตรียมข้อมูลสาหรับจัดทาคู่มือฯ และข้อมูลได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทุน
(2) ผู้จัดการให้ความเห็นชอบการจัดทาคู่มือฯ
(3) ผู้จัดการอนุมัติการจัดทาคู่มือฯ
(4) การจัดทาคู่มือฯ สาเร็จ
(5) มีการเผยแพร่คู่มือฯ แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในงานประชาสัมพันธ์กองทุนต่างๆ
1.2.2 บรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยในหลักสูตร “การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน – นายหน้าประกันภัย"
ระดับความสาเร็จในการบรรยายความรู้ฯ
(1) จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์และบรรยายความรู้ฯ
(2) ผู้จัดการกองทุนอนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์และบรรยายความรู้ฯ
(3) ติดต่อประสานงานสานักงานคปภ. , สานักงานคปภ.ภาค/สานักงาน คปภ.จังหวัด เพือ่ ขอเข้าร่วมบรรยาย
(4) มีการบรรยายความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
- พืน้ ทีก่ รุงเทพจานวน 4 ครั้ง
- พืน้ ทีต่ ่างจังหวัดจานวน 5 ครั้ง
(5) มีการบรรยายความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
- พืน้ ทีก่ รุงเทพจานวน 5 ครั้ง
- พืน้ ทีต่ ่างจังหวัดจานวน 6 ครั้ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

ร้อยละ

1.3 บริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพือ่ ความเชื่อมั่นของประชาชน
1.3.1 บริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืนเพือ่ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ทเี่ กี่ยวข้องโดยคานึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ผลประโยชน์ตอบ
แทนและความเสี่ยง

5

ระดับความสาเร็จในการบริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืน
(1) มีการจัดทากรอบการลงทุนของกองทุน ประจาปี 2556 ตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.
2553
(2) มีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการลงทุนกับตัวชี้วดั
(3) มีการจัดทารายงานเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนกับสัดส่วนในแผนการลงทุนรายเดือน
(4) มีการจัดทารายงานผลการลงทุนตามราคาตลาดรายไตรมาส
(5) เสนอข้อ (2) (3) และ (4) ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยเพือ่ ทราบ
1.3.2 ติดตามการนาส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย
ระดับความสาเร็จในการรับเงินนาส่งจากบริษัทประกันวินาศภัย ตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด (มาตรา 80/3)
(1) จัดทาหนังสือเวียนแจ้งบริษัทประกันวินาศภัยเพือ่ ให้ทราบถึงกาหนดเวลาในการนาส่งเงินเข้ากองทุนฯ
(2) กองทุนฯ ดาเนินการรับเงินนาส่งจากบริษัทประกันวินาศภัยได้ครบถ้วนภายในระยะเวลากาหนด
(3) จัดทาหนังสือถึงสานักงาน คปภ.เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงที่
บริษัทประกันวินาศภัยแจ้งต่อกองทุนฯ
(4) รายงานข้อมูลต่อผู้จัดการกองทุน
(5) รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
2. ประเมินสถานการณ์กองทุนในกรณีที่บริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ร้อยละ 13
2.1 ติดตามสถานการณ์บริษัทประกันวินาศภัยทีถ่ ูกเปรียบเทียบปรับ
2.1.1 จัดทาบัญชีรายชื่อบริษัททีส่ านักงาน คปภ. นาส่งเงินค่าปรับเป็นปัจจุบันเพือ่ ติดตามสถานการณ์ของบริษัทนั้น
ระดับความสาเร็จในการจัดทาข้อมูลค่าสินไหมทดแทนทีล่ ่วงพ้นอายุความทีก่ องทุนประกันวินาศภัยได้รับ
(1) เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลจาก สานักงาน คปภ.เกีย่ วกับ บริษทั ที่ถูกเปรียบเทียบปรับแล้ว มีการจัดทาฐานข้อมูลรายชื่อบริษทั
(2) จัดทารายงานความถี่ของบริษัทประกันวินาศภัย ทีถ่ ูกสานักงาน คปภ. เปรียบเทียบปรับและมีเงินนาส่งเข้ากองทุน
เพือ่ เสนอต่อผู้จัดการกองทุนฯ ทุก 6 เดือน
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(3) เสนอรายงานใน (2) ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยเพือ่ ทราบ
2.2 การจัดทาแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินสาหรับบริษัททีถ่ ูกเพิกถอนใบอนุญาต
2.2.1 จัดทาแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพือ่ ดูปริมาณเงินทีต่ ้องชาระแก่เจ้าหนี้
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินฯ ระยะยาว
(1) อยู่ระหว่างการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินฯ ระยะยาว
(2) จัดทาแผนเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินฯ ระยะยาวแล้วเสร็จและผู้จัดการให้ความเห็นชอบ
(3) เสนอแผนเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินฯ ระยะยาว ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน ธ.ค.2556
(4) เสนอแผนเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินฯ ระยะยาว ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน พ.ย.2556
(5) เสนอแผนเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินฯ ระยะยาวภายใน ต.ค.2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนภายใน ธ.ค.2556
2.2.2 โครงการแจ้งผลความคืบหน้าแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยทีย่ ื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อกองทุนฯกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูก
เพิกถอนใบอนุญาต
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
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ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการแจ้งผลความคืบหน้าแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยทีย่ ื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อ
กองทุนฯกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(1) อยู่ระหว่างจัดทาโครงการแจ้งผลความคืบหน้าแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยฯ
(2) นาเสนอโครงการแจ้งผลความคืบหน้าแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยฯ ต่อผู้จัดการเพือ่ ขออนุมัติ
(3) ผู้จัดการอนุมัติโครงการแจ้งผลความคืบหน้าแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยฯ
(4) ดาเนินการแจ้งผลความคืบหน้าแก่เจ้าเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยทีย่ ื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อกองทุนฯ กรณีบริษัทประกัน
วินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตไม่ครบตามเป้าหมายทีก่ าหนดในโครงการ
(5) ดาเนินการแจ้งผลความคืบหน้าแก่เจ้าเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยทีย่ ื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อกองทุนฯ กรณีบริษัทประกัน
วินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตครบตามเป้าหมายทีก่ าหนดในโครงการ
3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัยเมื่อบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ร้อยละ 15

3.1 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันเมื่อบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
3.1.1 ประสานงานกับกรมบังคับคดี และสานักงาน คปภ. เพือ่ ดาเนินการจัดทาบันทึกความเข้าใจ “MoU” Memorandum of
Understanding เกี่ยวกับการรับเอกสารคาขอรับชาระหนี้จากเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย
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ระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดทาบันทึกความเข้าใจ “MoU” Memorandum of Understanding เกี่ยวกับการรับ
เอกสารคาขอรับชาระหนี้จากเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย
(1) ทาบันทึกถึงผู้จัดการกองทุนเพือ่ ให้ความเห็นชอบในการทาหนังสือถึงกรมบังคับคดี และสานักงาน คปภ. เพือ่
พิจารณาดาเนินการจัดทาบันทึกความเข้าใจ “MoU”
(2) ทาหนังสือถึงกรมบังคับคดี เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทาบันทึกความเข้าใจ “MoU”
(3) ทาหนังสือถึงสานักงาน คปภ. เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทาบันทึกความเข้าใจ “MoU”
(4) มีการประชุมเพือ่ หารือระหว่างกองทุนประกันวินาศภัย กรมบังคับคดี และสานักงาน คปภ.
(5) การจัดทาบันทึกความเข้าใจ “MoU”สาเร็จ
3.1.2 การจัดทารายงานเรือ่ งความคืบหน้ากรณีบริษทั ประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตและการแก้ไขพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย
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ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ....
(1) ทาบันทึกถึงผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยเพือ่ รายงานความคืบหน้าการการแก้ไข พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ….
(2) รายงานความคืบหน้าเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ….ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 1 ไตรมาส
(3) รายงานความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ…. ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 2 ไตรมาส
(4) รายงานความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ….ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนครบ 3 ไตรมาส
(5) รายงานความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ….ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนครบ 4 ไตรมาส
3.1.3 ศึกษาและจัดทาคู่มือแนวทางการชาระบัญชีหากบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายทีแ่ ก้ไข โดยจัด
ให้มีหรือเข้าร่วมการอบรมด้านการชาระบัญชีเพือ่ ความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงาน
ระดับความสาเร็จในการจัดทาคู่มือแนวทางการชาระบัญชีหากบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ
(1) อยู่ระหว่างการจัดทาคู่มือแนวทางการชาระบัญชีหากบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ
(2) จัดทาคู่มือแนวทางการชาระบัญชีหากบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯแล้วเสร็จและผู้จัดการให้ความ
เห็นชอบ
(3) เสนอคู่มือแนวทางการชาระบัญชีหากบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายใน ธ.ค.2556
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(4) เสนอคู่มือแนวทางการชาระบัญชีหากบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายใน พ.ย.2556
(5) เสนอคู่มือแนวทางการชาระบัญชีหากบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายใน ต.ค.2556
4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนประกันวินาศภัย น้าหนักร้อยละ 27
4.1 พัฒนาบุคลากร
4.1.1 การอบรม สัมมนา โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ
จานวนวันในการพัฒนาความรู้พนักงานโดยการให้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาเพิม่ พูนความรู้งานในหน้าทีแ่ ละอื่น ๆ
(1) เข้าร่วมอบรม 1 วันต่อคน
(2) เข้าร่วมอบรม 2 วันต่อคน
(3) เข้าร่วมอบรม 3 วันต่อคน
(4) เข้าร่วมอบรม 4 วันต่อคน
(5) เข้าร่วมอบรม 5 วันต่อคน
4.2 พัฒนาการบริหารจัดการ
4.2.1 การจัดทาแผนงบประมาณกปว.ประจาปี 2557
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนงบประมาณกปว.ประจาปี 2557
(1) อยู่ระหว่างการจัดทาแผนงบประมาณกปว.ประจาปี 2557
(2) แผนงบประมาณกปว.ประจาปี 2557 แล้วเสร็จและผู้จัดการให้ความเห็นชอบ
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(3) เสนอแผนงบประมาณกปว.ประจาปี 2557ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน ธ.ค.2556
(4) เสนอแผนงบประมาณกปว.ประจาปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน พ.ย.2556
(5) เสนอแผนงบประมาณกปว.ประจาปี 2557ภายใน ต.ค.2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายใน ธ.ค.2556
4.2.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการ กปว. ประจาปี 2557
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติการ กปว.ประจาปี 2557
(1) อยู่ระหว่างการจัดทาแผนปฏิบัติการ กปว.ประจาปี2557
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(2) จัดทาแผนปฏิบัติการ กปว.ประจาปี 2557 แล้วเสร็จและผู้จัดการให้ความเห็นชอบ
(3) เสนอแผนปฏิบัติการ กปว.ประจาปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน ธ.ค.2556
(4) เสนอแผนปฏิบัติการ กปว.ประจาปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน พ.ย.2556
(5) เสนอแผนปฏิบัติการ กปว.ประจาปี 2557 ภายใน ต.ค.2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายใน ธ.ค.2556
4.2.3 การจัดทาแผนกลยุทธ์กองทุนประกันวินาศภัย ปี 2557 - 2559
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนกลยุทธ์กองทุนประกันวินาศภัย ปี 2557 - 2559
(1) อยู่ระหว่างการจัดทาแผนกลยุทธ์กองทุนประกันวินาศภัย ปี 2557 – 2559
(2) จัดทาแผนกลยุทธ์กองทุนประกันวินาศภัย ปี 2557 – 2559 แล้วเสร็จและผู้จัดการให้ความเห็นชอบ
(3) เสนอแผนกลยุทธ์กองทุนประกันวินาศภัย ปี 2557 – 2559 ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน ธ.ค.2556
(4) เสนอแผนกลยุทธ์กองทุนประกันวินาศภัย ปี 2557 – 2559 ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน พ.ย.2556
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(5) เสนอแผนกลยุทธ์กองทุนประกันวินาศภัย ปี 2557 – 2559 ภายใน ต.ค.2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนภายใน ธ.ค.2556
4.2.4 การจัดทากรอบการลงทุน กปว.ประจาปี 2557
ระดับความสาเร็จในการจัดทากรอบการลงทุน กปว.ประจาปี 2557
(1) อยู่ระหว่างการจัดทากรอบการลงทุน กปว.ประจาปี 2557
(2) จัดทากรอบการลงทุน กปว.ประจาปี 2557 แล้วเสร็จและผู้จัดการให้ความเห็นชอบ
(3) เสนอกรอบการลงทุน กปว.ประจาปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน ธ.ค.2556
(4) เสนอกรอบการลงทุน กปว.ประจาปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน พ.ย.2556
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(5) เสนอกรอบการลงทุน กปว.ประจาปี 2557 ภายใน ต.ค.2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายใน ธ.ค.2556
4.3 การขอความเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับการดาเนินงาน ภาระและขอบเขตหน้าทีข่ องกองทุนเพือ่ ให้สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง

3

ระดับความสาเร็จในการหารือเรื่องการบรรจุกองทุนประกันวินาศภัยให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. ความรับทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
(1) ทาบันทึกถึงผู้จัดการกองทุนเพื่อให้ความเห็นชอบในการทาหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผ่านปลัด
กระทรวงการคลัง) เพื่อขอให้บรรจุกองทุนประกันวินาศภัยให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. ความรับทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(2) ทาหนังสือถึงรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง (ผ่านปลัดกระทรวงการคลัง) เพือ่ ขอให้บรรจุกองทุนประกันวินาศภัย
ให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. ความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
(3) รายงานการดาเนินการ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ
รวม

100

