กองทุนประกันวินาศภัย
* มาตรการหรือกลยุทธ์ ปี 2554 – 2557
มาตรการที่ 1 : เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ การประกันวินาศภัยของประชาชน
แผนการดาเนินงาน
1.1 เสริมสร้างความรู้กองทุนประกันวินาศภัยให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประชาสัมพันธ์
1.1.1 ผลิตและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย
1.1.2 จัดทาข้อมูลท่านถามเราตอบในเว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัย
1.1.3 จัดทาวีดีทัศน์แนะนากองทุนประกันวินาศภัย
1.1.4 จัดทา Spot วิทยุ โดยออกรายการวิทยุท้องถิ่นผ่านสานักงาน คปภ. จังหวัด
1.1.5 เข้าร่ วมกิจ กรรมประชาสัมพันธ์ โดยการออกบูธและแจกของที่ระลึ กเพื่อแนะนากองทุน
ประกันวินาศภัย
- งานสัปดาห์ประกันภัยร่วมกันสานักงาน คปภ. และสมาคมประกันชีวิตหรือสมาคมประกันวินาศภัย
- งาน Money Expo หรือ งานเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับเชิญ
1.1.6 ประชาสัมพันธ์กองทุนประกั นวินาศภัยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ โทรทัศน์ วารสาร นิตยสาร
หนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยมหรือสื่อสิ่งพิมพ์ระดับชุมชนหรือท้องถิ่น
1.2 การรับรู้สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยของประชาชน
1.2.1 ศึกษาสาเหตุที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ไม่ไปขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความ
1.2.2 ประสานสานักงาน คปภ. ในการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ตามสัญญาประกันภัย
1.2.2 จัดพิมพ์แผ่นพับหรือเอกสารให้ความรู้แก่ประชาชน
1.3 เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
1.3.1 จัดทาคู่มือเกี่ยวกับประเภทของเงินตามสัญญาประกันวินาศภัยและสิทธิที่ผู้เอาประกันภัย
จะได้รับจากกองทุนประกันวินาศภัยในกรณีต่างๆ
1.3.2 ประสานกับสานักงาน คปภ.ส่วนกลาง และ คปภ.ส่วนภูมิภาคต่างๆ เพื่อเข้าร่วมบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย แก่กลุ่มเป้าหมายในหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/
นายหน้าประกันภัย
1.4 บริหารเงินกองทุนให้ยงั่ ยืนและมีประสิทธิภาพเพือ่ ความเชือ่ มัน่ ของประชาชน
1.4.1 บริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงความมั่นคง
สภาพคล่อง ผลประโยชน์ตอบแทน และความเสี่ยง
1.5 ให้การสนับสนุนระบบประกันวินาศภัยในการรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Corporate Social Responsibility)
1.5.1 จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องในการแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมไทย

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ
ปี 2554
ปี 2554
ปี 2556
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557

ปี 2556-2557
ปี 2556-2557
ปี 2555-2557
ปี 2555-2557
ปี 2557
ปี 2556-2557

ปี 2555-2557
ปี 2554 -2557

มาตรการที่ 2 : เสริมสร้างความมัน่ คงและเสถียรภาพของการประกันวินาศภัย
แผนการดาเนินงาน
2.1 พัฒนาฐานข้อมูลเพือ่ ความพร้อมในภารกิจหลัก
2.1.1 การจัดการฐานข้อมูลของค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ
2.1.2 จัดทาข้อมูลค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความที่กองทุนประกันวินาศภัยได้รับให้เป็นปัจจุบัน
2.2 ติดตามสถานการณ์บริษทั ประกันวินาศภัยที่ถูกเปรียบเทียบปรับ
2.2.1 จั ดทาบั ญชีร ายชื่อบริษัทที่สานักงาน คปภ. นาส่ งเงินค่าปรับเป็นปัจจุบัน เพื่อติดตาม
สถานการณ์ของบริษัทนั้น
2.2.2 รวบรวมสถิติรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่กระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูก
สานักงาน คปภ. เปรียบเทียบปรับ ในคดีประเภทเงินกองทุนไม่เพียงพอ จัดสรรเงินสารองไม่
ครบถ้วนตามกฎหมาย
2.3 การจัดทาแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินสาหรับบริษทั ทีถ่ ูกเพิกถอนใบอนุญาต
2.3.1 จัดทาฐานข้อมูลของเจ้าหนี้ที่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อกองทุนกรณีบริษัท ประกันวินาศภัย
ล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย
2.3.2 จัดทาแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินของเงินเพื่อดูปริมาณเงินที่ต้องชาระคืนเจ้าหนี้
2.3.3 จัดประชุมร่วมกับสานักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกณฑ์การจ่ายเงิน
ให้แก่เจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชาระหนี้กรณี บริษัทประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
2.3.4 พิจารณาเอกสารที่เจ้าหนี้ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อกองทุน
2.4 เตรียมความพร้อมสาหรับกฎหมายทีแ่ ก้ไขใหม่
2.4.1 ประสานสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่ให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การขอกู้ยืมเงินในกรณีจานวนเงินไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้ให้แก่เจ้าที่ที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้จากการ
เอาประกันภัย
2.4.2 ศึกษาแนวทางและจัดเตรียมขั้นตอนในการชาระบัญชี กรณีกฎหมายกาหนดให้กองทุนเป็นผู้
ชาระบัญชีเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ
ปี 2554
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557
ปี 2556-2557

ปี 2554-2557
ปี 2556-2557
ปี 2555
ปี 2555-2557
ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับการแก้
กฎหมาย
ปี 2556-2557

มาตรการที่ 3 คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนีผ้ เู้ อาประกันด้านการประกันภัย
แผนการดาเนินงาน
3.1 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันเมื่อบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
3.1.1 โครงการตรวจสอบเอกสารและมูลหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยื่นคาขอรับชาระหนี้กรณีบริษัทประกัน
วินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
3.1.1.1 ประกาศรับสมัคร คัดเลือก และว่าจ้างลูกจ้างเพื่อดาเนินงานตามโครงการ
3.1.1.2 Scan เอกสารของเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชาระหนี้ต่อกองทุนเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน
3.1.1.3 จัดทาฐานข้อมูลและบันทึกรายละเอียดของเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชาระหนี้ต่อกองทุน
3.1.1.4 พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชาระหนี้ต่อกองทุน
และทาความเห็นเบื้องต้นประกอบการพิจารณาเจ้าหนี้แต่ละราย
3.1.1.5 จัดเก็บเอกสารของเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชาระหนี้ต่อกองทุนไว้ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
อย่างเป็นระเบียบ
3.1.2 การดาเนินการเพื่อแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และภารกิจของกองทุน
3.1.3 การขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดาเนินงาน ภาระและขอบเขตหน้าที่
ของกองทุนเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
3.1.4 เผยแพร่ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ในการขอรับชาระหนี้ผ่านทางเวปไซต์ของ คปภ.

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ
ปี 2555-2557
ปี 2555
ปี 2555
ปี 2555 - 2557
ปี 2555 - 2557
ปี 2555
ปี 2554-2557
ปี 2555-2557
ปี 2556-2557

มาตรการที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของกองทุนประกันวินาศภัย
แผนการดาเนินงาน
4.1 พัฒนาบุคลากร
4.1.1 การขออนุญาตจากเลขาธิการสานักงาน คปภ. ขอหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็นที่ปรึกษา
ของกองทุนประกันวินาศภัยด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
4.1.2. การขออนุญาตจากเลขาธิการสานักงาน คปภ. ขอส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
พนักงานของสานักงาน คปภ. โดยออกค่าใช้จ่ายเองในส่วนของกองทุนเพื่อให้เกิดความประหยัดจาก
ขนาดขององค์กร (Economy of Scale) ในโครงการอบรมต่างๆ
4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
4.2.1 การจัดโครงสร้างองค์กร
4.2.2 การกาหนดมาตรฐานตาแหน่งงานและการบรรยายลักษณะงาน
4.2.3 การจัดอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
4.2.4 การสรรหา/บรรจุแต่งตั้งพนักงาน
4.2.5 การพัฒนาระบบเงินเดือน สวัสดิการ ผลประโยชน์ เพื่อพนักงานรักองค์กร องค์กรรักษ์
พนักงาน
4.2.6 งานพัฒนาระบบงานบุคลากรในด้านการจัดเก็บข้อมูล
4.2.7 งานส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
4.3 พัฒนาการบริหารจัดการ
4.3.1 งานสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน
4.3.2 โครงการพัฒนาการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง
4.3.3 งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
4.3.4 งานจัดการรายงานการบัญชีและการเงิน และรายงานตามข้อกาหนดสาหรับหน่วยงานภายนอก
4.3.5 งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
4.3.6 งานบริหารความเสี่ยง
4.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
4.4.2 จัดซื้อ server เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูล

กาหนดเวลาที่
ดาเนินการ
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557

ปี 2554
ปี 2554
ปี 2554-2555
ปี 2554-2557
ปี 2554-2555
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557
ปี 2554-2557

*ในกรณี ที่ แ ผนพั ฒ นาการประกั น ภั ย ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2553-2557) มี ก ารปรั บ ปรุ ง กองทุ น จะ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนที่ปรับปรุงดังกล่าว

