แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2555
กองทุนประกันวินาศภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /ตัวชี้วดั

ร้ อยละ

ไตรมาสที่ 1
ม.ค.55

1. เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ การประกันวินาศภัยของประชาชน
1.1 เสริ มสร้างความรู ้กองทุนประกันวินาศภัยให้กบั ประชาชนผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านการประชาสัมพันธ์
1.1.1 ประสานสานักงาน คปภ. ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย
1. ระดับความสาเร็ จในการบรรยายความรู้
(1) จัดเตรี ยมข้อมูลและจัดทาโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
(2) นาเสนอขออนุมตั ิขอ้ มูลและโครงการต่อผูจ้ ดั การกองทุน
(3) ติดต่อประสานงานสานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัดเพื่อขอความร่ วมมือในการจัดบรรยายความรู้
(4) มีการบรรยายความรู้แก่กลุม่ เป้ าหมายจานวน 1 ครั้ง
(5) มีการบรรยายความรู้แก่กลุม่ เป้ าหมายจานวนมกกว่า 1 ครั้ง
1.1.2 เข้าร่ วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยผ่านงานสัปดาห์ประกันภัยหรื องานอื่นๆ
เพื่อให้ประชาชนรู้จกั กองทุน
ระดับความสาเร็ จการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์
(1) ติดต่อประสานสานักงาน คปภ. หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่ วมออกบูธ
(2) จัดเตรี ยมของที่ระลึกเพื่อแจกผูเ้ ข้าร่ วมงาน
(3) จัดทาแบบสอบถามเพื่อแจกผูเ้ ข้าร่ วมชมงาน
(4) จัดเตรี ยมแผ่นพับเพื่อแจกผูเ้ ข้าร่ วมชมงาน
(5) เข้าร่ วมออกบูธและแจกแบบสอบถามประชาสัมพันธ์
1.2 การรับรู ้สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยของประชาชน
จัดพิมพ์แผ่นพับหรื อเอกสารให้ความรู้แก่ประชาชน
ระดับความสาเร็ จในการจัดพิมพ์แผ่นพับหรื อเอกสารให้ความรู้ให้แก่ความรู้แก่ประชาชน
(1) จัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับจัดพิมพ์แผ่นพับหรื อเอกสารให้ความรู้
(2) นาเสนอขออนุมตั ิขอ้ มูลสาหรับจัดพิมพ์แผ่นพับหรื อเอกสารให้ความรู ้ต่อผูจ้ ดั การกองทุน
(3) ประสานเพื่อติดต่อจัดจ้างจัดพิมพ์แผ่นพับหรื อเอกสารให้ความรู ้
(4) นาเสนอขออนุมตั ิการดาเนินการจัดพิมพ์แผ่นพับหรื อเอกสารให้ความรู้ต่อผูจ้ ดั การ
(5) ดาเนินการจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับหรื อเอกสารให้ความรู้
1.3 บริ หารเงินกองทุนให้ยง่ั ยืนและมีประสิ ทธิภาพเพื่อความเชื่อมัน่ ของประชาชน
1.3.1 บริ หารเงินกองทุนให้ยงั่ ยืนเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยคานึงถึงความมัน่ คง สภาพคล่อง ผลประโยชน์
ตอบแทนและความเสี่ ยง
ระดับความสาเร็ จในการบริ หารเงินกองทุนให้ยงั่ ยืน
(1) จัดทาแผนและกรอบการลงทุนตามระเบียบ กปว.ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2553
(2) มีการเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนกับตัวชี้วดั
(3) มีการจัดทารายงานเปรี ยบเทียบสัดส่วนการลงทุนกับสัดส่วนในแผนการลงทุนรายเดือน
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50
150,000

(10)

จนท.แผนงาน
และพัฒนา/
นิติกร

(10)

จนท.กปว.

100,000

(5)
จนท.คุม้ ครอง งบดาเนิ นงาน
สิ ทธิ/นิ ติกร

(5)
จนท.การเงิน งบดาเนิ นงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ตัวชี้วดั

ร้ อยละ

ไตรมาสที่ 1
ม.ค.55

(4) มีการจัดทารายงานผลการลงทุนตามราคาตลาดรายไตรมาส
(5) เสนอข้อ (2) (3) และ (4) ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อทราบ
1.3.2 ติดตามการนาส่งเงินเข้ากองทุนและเงินเพิ่มสาหรับบริ ษทั ที่ไม่นาส่งเงินภายในกาหนดเวลา
ระดับความสาเร็ จในการดูแล การรับเงินนาส่งตามอัตราที่กาหนดของเบี้ยประกันภัยรับตรงจากบริ ษทั เข้ากองทุน
ให้ครบถ้วน (*มาตรา 80/3)
(1) ขอข้อมูลเบี้ยประกันรับตรงจากสานักงาน คปภ. และสอบทาน การรับชาระเงินนาส่ งเข้าบัญชี กปว.
(2) ตรวจสอบความถูกต้องจากรายงานที่ได้รับจากบริ ษทั กับข้อมูลของ คปภ. และแจ้งสานักงาน คปภ.
(3) ตรวจสอบความถูกต้องจากรายงานประจาปี ที่ได้รับจากบริ ษทั กับข้อมูลของ คปภ. และแจ้งสานักงาน คปภ.ให้
ดาเนิ นการเรี ยกบริ ษทั มาชี้แจงโดยมี จนท.กปว.เข้าร่ วมรับฟังเมื่อเงินที่นาส่งไม่ตรงตาม (2)
(4) แจ้งให้บริ ษทั นาส่ งเงินให้ถูกต้องกรณี ที่มีบริ ษทั นาส่งเงินไม่ครบถ้วน
1.3.3 เตรี ยมความพร้อมทางด้านการเงินกรณี บริ ษทั ล้มละลายหรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ระดับความสาเร็ จในการจัดทาแผนเตรี ยมความพร้อมทางด้านการเงินกรณี บริ ษทั ประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(1) อยูร่ ะหว่างการจัดทาแผนฯ
(2) จัดทาแผนแล้วเสร็ จ
(3) แผนฯผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารกองทุน ภายใน ธ.ค.55
(4) แผนฯผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารกองทุน ภายใน พ.ย.55
(5) แผนฯผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารกองทุน ภายใน ต.ค.55
1.4 ให้การสนับสนุนระบบประกันวินาศภัยในการรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Corporate Social Responsibility)
จัดกิจกรรมหรื อเข้าร่ วมในกิจกรรมของหน่วยงานหรื อสมาคมที่เกี่ยวข้องในโครงการรับผิดชอบต่อสังคมไทย
ระดับความสาเร็ จในการจัดกิจกรรมหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคมไทย
(1) จัดทาหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคมไทย
(2) เสนอขออนุมตั ิโครงการต่อผูจ้ ดั การกองทุนประกันวินาศภัยและได้รับการอนุมตั ิ
(3) ติดต่อหน่วยงานที่จะเข้าไปจัดหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ
(4) ทาหนังสื อเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองทุนประกันวินาศภัยทราบ
(5) จัดกิจกรรมหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ
2.เสริ มสร้างความมัน่ คงและเสถียรภาพของการประกันวินาศภัย
2.1 พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อความพร้อมในภารกิจหลัก
การจัดการฐานข้อมูลของค่าสิ นไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ
ระดับความสาเร็ จในการจัดทาข้อมูลค่าสิ นไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความที่กองทุนประกันวินาศภัยได้รับ
(1) นาเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความที่ได้รับจากบริ ษทั เข้าบัญชีภายในวันที่บริ ษทั นาส่ งเงินหรื อวันทาการ
ถัดไป และบันทึกเอกสารข้อมูลเข้าฐานข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั
(2) จัดทารายงานสรุ ปเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ จานวนเงิน จานวนราย และบริ ษทั นาส่งประจาเดื อน
เสนอผูจ้ ดั การกองทุนประกันวินาศภัยทราบ
(3) จัดทารายงานสรุ ปเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ จานวนเงิน จานวนราย และบริ ษทั นาส่งประจาเดื อน
เสนอคณะกรรมการกองทุนประกันวินาศภัยทราบ
2.2 ติดตามสถานการณ์บริ ษทั ประกันวินาศภัย ที่ถูกเปรี ยบเทียบปรับ
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(10)
จนท.บัญชี งบดาเนิ นงาน
จนท.การเงิน

'(5)
จนท.การเงิน

(5)
จนท.กปว.

50,000

16
(4)
จนท.บัญชี/ งบดาเนิ นงาน
นิติกร

(4)

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ตัวชี้วดั

ร้ อยละ

ไตรมาสที่ 1
ม.ค.55

จัดทาบัญชี รายชื่อบริ ษทั ที่สานักงาน คปภ. นาส่งเงินค่าปรับเป็ นปัจจุบนั เพื่อติดตามสถานการณ์ของบริ ษทั นั้น
ระดับความสาเร็ จการจัดทาบัญชีรายชื่อบริ ษทั ที่สานักงาน คปภ. นาส่งเงินค่าปรับเป็ นปัจจุบนั
(1) เก็บรวบรวมข้อมูลบริ ษทั ที่ถูกเปรี ยบเทียบปรับจากการกระทาผิดจากสานักงาน คปภ.
(2) บันทึกสาเหตุเงินเปรี ยบเทียบปรับและจานวนเงินจากการกระทาผิดของบริ ษทั ที่ได้รับจากสานักงาน คปภ.
(3) จัดทาฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัย เมื่อสานักงาน คปภ. นาส่ งเงินค่าปรับเข้ากองทุนประกัน
วิ(4)นาศภั
จัดทย ารายงานความถี่ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย ที่ถูกสานักงาน คปภ. เปรี ยบเทียบปรับและมีเงินนาส่ งเข้า

ก.พ.55

ปี 2555 / เดือน / สั ปดาห์
ไตรมาสที่ 2
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ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
จนท.บัญชี งบดาเนิ นงาน
นิติกร

กองทุนทุก 6 เดือน
(5) เสนอรายงานใน (4) ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อทราบ
2.3 การจัดทาแผนเตรี ยมความพร้อมด้านการเงินสาหรับสาหรับบริ ษทั ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
2.3.1 จัดทาฐานข้อมูลของเจ้าหนี้ ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้ ต่อกองทุนกรณี บริ ษทั ล้มละลายหรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ระดับความสาเร็ จของการจัดทาฐานข้อมูลของเจ้าหนี้ ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้ ต่อกองทุนกรณี บริ ษทั ล้มละลาย

(4)
จนท.คุม้ ครอง งบดาเนิ นงาน
สิ ทธิ/จนท.
แผนงาน
และพัฒนา

หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(1) จัดเก็บเอกสารเริ่ มต้นของเจ้าหนี้ ผยู้ นื่ คาขอรับชาระหนี้ กรณี บริ ษทั ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(2) บันทึกฐานข้อมูลเริ่ มต้นของเจ้าหนี้ ผยู้ นื่ คาขอรับชาระหนี้ กรณี บริ ษทั ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(3) รวบรวมฐานข้อมูลในหลายมิติ ได้แก่ เป็ นรายบุคคล ,รายจังหวัด จานวนเงินจากมากไปหาน้อย,
คาขอที่ยนื่ ขอรับจานวนเงินเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป
(4) นาเสนอรายงานข้อมูลของเจ้าหนี้ ผยู้ นื่ คาขอรับชาระหนี้ ต่อผูจ้ ดั การเพื่อทราบ
(5) นาเสนอรายงานข้อมูลของเจ้าหนี้ ผยู้ นื่ คาขอรับชาระหนี้ ต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุน
2.3.2 จัดเก็บคาขอรับชาระหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้ ต่อกองทุนกรณี บริ ษทั ล้มละลายหรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ระดับความสาเร็ จของการจัดเก็บคาขอรับชาระหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้ ต่อกองทุน
กรณี บริ ษทั ล้มละลายหรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(1) scan คาขอรับชาระหนี้ ของเจ้าหนี้ ผยู้ นื่ คาขอรับชาระหนี้ กรณี บริ ษทั ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเข้าฐานข้อมูล
(2) จัดเก็บคาขอรับชาระหนี้ หลังจาก scan ข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว และบรรจุลงกล่องพร้อมจัดทาดัชนี ลาดับกล่อง
(3) นากล่องเก็บเอกสารไปเก็บยังพื้นที่จดั เก็บเอกสารที่จดั เตรี ยมไว้
3. คุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ของเจ้าหนี้ ผเู้ อาประกันด้านการประกันภัย
3.1 การคุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้ ผเู้ อาประกันเมื่อบริ ษทั ล้มละลาย
โครงการตรวจสอบเอกสารและมูลหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้ กรณี บริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ระดับความสาเร็ จของโครงการตรวจสอบเอกสารและมูลหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้
กรณี บริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(1) ดาเนินการประกาศรับสมัครลูกจ้างทางเว็บไซต์ของกองทุนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกองทุนประกัน
วินาศภั
าด้วยการจ้
างลูดกเลืจ้าองกและอนุ
พ.ศ.2553มตั ิการจ้างบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างตามระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย
(2)
ดาเนิยนว่การพิ
จารณาคั
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ.2553
(3) ดาเนิ นการตรวจสอบเอกสารและมูลหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้ กรณี บริ ษทั ประกันวินาศภัย
นการตรวจสอบเอกสารและมู
ลหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้ กรณี บริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ถูกเพิก
ที(3)่ถูกดเพิาเนิ
กถอนใบอนุ
ญาต

(4)
จนท.
กองทุน

4
(4)

งบดาเนิ นงาน

นิติกร
จนท.คุม้ ครอง 1,365,000
สิ ทธิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ตัวชี้วดั

ร้ อยละ
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ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

(4) นาเสนอรายงานผลดาเนินการตรวจสอบเอกสารและมูลหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้ กรณี
บริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต่อผูจ้ ดั การกองทุนประกันวินาศภัย
(5) นาเสนอรายงานผลดาเนิ นการตรวจสอบเอกสารและมูลหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้ กรณี
บริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุน
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนประกันวินาศภัย

30

4.1 พัฒนาบุคลากร
การอบรม สัมมนา โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

(5)

จนท.แผนงาน

จานวนครั้งในการพัฒนาความรู้พนักงานโดยการให้เข้าอบรม/สัมมนาเพิ่มพูนความรู้งานในหน้าที่และอื่น ๆ

และพัฒนา

(1) 1 ครั้งต่อคน

จนท.การเงิน

505,000

(2) 2 ครั้งต่อคน
(3) 3 ครั้งต่อคน
(4) 4 ครั้งต่อคน
(5) มากกว่า 4 ครั้งต่อคน
4.2 พัฒนาการบริ หารจัดการ
4.2.1 การจัดทางบประมาณ และการบัญชี การเงิน
• จัดทาแผนงบประมาณประจาปี 2556
(5)
ระดับความสาเร็ จในการจัดทาแผนงบประมาณในระยะเวลาที่กาหนด
(1) จัดทาแผนงบประมาณ ประจาปี 2556
(2) นาเสนอแผนงบประมาณต่อผูจ้ ดั การกองทุนประกันวินาศภัย
(3) เสนอแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุนภายใน ธ.ค.2555
(4) เสนอแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุนภายใน พ.ย.2555
(5) เสนอแผนงบประมาณภายใน ต.ค.2555 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารกองทุนภายใน ธ.ค.2555
จัดทางบการเงินประจาเดือน (งบดุลและงบรายรับรายจ่าย )(จานวนวันหลังจากวันสิ้ นเดือน)
(5)
ระดับความสาเร็ จในการจัดทางบการเงินในระยะเวลาที่กาหนด
(1) เสนองบการเงินต่อผูจ้ ดั การภายใน 12 วัน
(2) เสนองบการเงินต่อผุจ้ ดั การภายใน 11 วัน
(3) เสนองบการเงินต่อผุจ้ ดั การภายใน 10 วัน
4.2.2 การจัดทารายงานเรื่ องความคืบหน้ากรณี บริ ษทั ประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตและการแก้ไขพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.... (5)
ระดับความสาเร็ จในการจัดทารายงานความคืบหน้ากรณี บริ ษทั ประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
และการแก้ไขพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ....
(1) รายงานความคืบหน้ากรณี บริ ษทั ประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(2) รายงานความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ....
(3) รายงาน (1) และ (2) ต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุน 1 ไตรมาส
(4) รายงาน (1) และ (2) ต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุน 2 ไตรมาส

จนท.บัญชี งบดาเนิ นงาน

จนท.บัญชี งบดาเนิ นงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ตัวชี้วดั

ร้ อยละ

ไตรมาสที่ 1
ม.ค.55

(5) รายงาน (1) และ (2) ต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุน ตั้งแต่ 2 ไตรมาส ขึ้นไป
4.2.3 การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ กปว. ประจาปี 2556
ระดับความสาเร็ จในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2556
(1) มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ กปว. ประจาปี 2556
(2) เสนอแผนปฏิบตั ิการต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุนภายใน .ธ.ค. 2555
(3) เสนอแผนปฏิบตั ิการต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุนภายใน พ.ย. 2555
(4) เสนอแผนปฏิบตั ิการต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุนภายใน ต.ค. 2555
(5) เสนอแผนปฏิบตั ิการภายใน ต.ค. 2555 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ หารกองทุนภายใน ธ.ค. 2555
4.2.4 งานบริ หารความเสี่ ยง
ระดับความสาเร็ จในการทบทวนแผนการบริ หารความเสี่ ยง
(1) คณะทางานมีการทบทวนแผนงานเพื่อเตรี ยมความพร้อม
(2) แผนเตรี ยมความพร้อมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
(3) มีการรายงานแผนงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการบริ หารความเสี่ ยงผ่านความเห็นชอบ
(4) มีการรายงานแผนงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการบริ หารความเสี่ ยง
ผ่าผ่นความเห็
านความเห็นนชอบคณะกรรมการบริ
ชอบคณะกรรมการบริหหารกองทุ
ารกองทุนนฯ ฯภายใน
ภายในพ.ย.55
พ.ย.54
(5) มีการรายงานแผนงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการบริ หารความเสี่ ยง
ผ่านความเห็
นชอบคณะกรรมการบริ
หารกองทุ
ฯ ภายใน
ต.ค.54
ผ่านความเห็
นชอบคณะกรรมการบริ
หารกองทุ
นฯนภายใน
ต.ค.55

ก.พ.55

ปี 2555 / เดือน / สั ปดาห์
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55

มิ.ย.55

ก.ค.-55

ส.ค.55

ไตรมาสที่ 4
ก.ย.55

ต.ค.55

พ.ย.55

ธ.ค.55

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

(5)
จนท. งบดาเนิ นงาน
แผนงาน
และพัฒนา

(5)
จนท. งบดาเนิ นงาน
แผนงาน
และพัฒนา

