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โค้ช
ฝ่าวิกฤติ! กองทุนประกันวินาศภัย

เปดแผนเปดแผน
ชนะพล มหาวงษชนะพล มหาวงษ
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เปิดตวัโค้กบัประสบการณ์ดแูลประกนัภัย 30 ปี

คณุชนะพล มหาวงษ�
ผู�จดัการกองทนุประกนัวนิาศภัย

กองทนุประกนัวนิาศภัย (กปว.) วนันี!้! ประชาชนทัว่ไปเร่ิม “รู�จกั” มาก

ขึน้ตามลาํดบั หลงัมกีารจดัต้ังขึน้มาเมือ่ 14 ป�ก�อน ตามพระราชบญัญติั

ประกนัวนิาศภัย พ.ศ.2535 (แก�ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2551) มผีล

ใช�บงัคบัวนัที ่6 กมุภาพนัธ� 2551 มฐีานะเป�น “นติิบคุคล” หน�วยงาน

รัฐอยู�ภายใต�การดแูลของ “กระทรวงการคลงั” และ “สาํนกังาน คปภ

“ชนะพล มหาวงษ์”
เปิดแผน “โค้ช” ฝ่าวิกฤติ!
กองทุนประกันวินาศภัย

“คณุชนะพล มหาวงษ” เริม่เลาเสนทางการทำงานตวัเองกอนมารบัหนาที่

เปน “ผูจดัการกองทุนประกันวนิาศภยั” วา เริม่ดวยการรบัราชการ 

“กรมการประกนัภยั” เปนทัง้นกัวชิาการประกนัภยัและนติกิรรบัผดิชอบ

ดแูลเรือ่งกฎหมาย คุมครองสทิธ ิตอมากรมการประกนัภยัไดเปลีย่นลกัษณะ

องคกรเปน “ สำนักงานคณะกรรมการกำกบัและสงเสรมิการประกอบธรุกิจ

ประกนัภยั  (คปภ.)” เมือ่ปลายป 2550 เขากย็งัคงทำงานตอเนือ่งมาดวย

“ขณะนัน้ผมไดทำงานตอเนือ่งมาอยูทีส่ำนกังานคปภ. และไดทำหนาที่

เปนทัง้ผูชวยเลขาธกิาร คปภ. สายคุมครองสทิธปิระโยชน และผูชวย

เลขาธกิาร คปภ. สายสงเสรมิและประกนัภยัภมูภิาค หลงัจากนัน้กเ็ปน

ตำแหนงสุดทายกอนเกษียณเปนรองเลขาธิการ คปภ. ดานกฎหมาย คดี 

และคุมครองสทิธปิระโยชน” 

คณุชนะพล เกษยีณจาก สำนกังาน คปภ. เมือ่สิน้ป 2564 แลวไดเขามารบั

ตำแหนงผูจดักองทนุประกนัวนิาศภยัชวงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเขายำ้

วาการเขามารบัหนาทีผู่จดัการกองทนุฯ ถอืเปนการนำประสบการณบนเสน

ทางกำกบัดแูลธรุกจิประกนัภยัทัง้ ประกนัวนิาศภยัและประกนัชวีติเกอืบ 

30 ป มาบรหิารจดัการใหองคกรใหไดประโยชนสงูสดุกบัประชาชนตอไป 

“ประสบการณทำงานกวา 30 ป กบัการเขามาครัง้นีก้เ็พือ่ใหเกดิประโยชน

สงูสดุในการบรหิารจดัการกองทนุฯ ประกอบกบักองทุนฯ นีเ้องกเ็ปนชวง

ของวกิฤตทิีเ่ปนงานเฉพาะกจิบรษิทัประกนัวนิาศภยัถกูปดคอนขางสงู 

แตกอนมา “กองทนุประกนัวนิาศภยั” กน็าจะพอรูจกักันเปน

วงในแวดวงคนประกนัภยัเปนสวนมาก แตเม่ือเกดิเหตุการณ

โรคระบาดใหม “โควดิ-19” อาละวาดทำเอา 4 บรษิทัประกนั

วนิาศภยั ตองถกูปด การเยยีวยา “ผูเอาประกนัภยั” กเ็ปน

หนาทีข่อง “กองทนุฯ” จนเปนท่ีรูจักของประชาชนมุมกวาง

มากขึน้

และเปนที ่“รูกนั” ไปท่ัวแลววา วนันี ้“ความเสยีหาย” ทีเ่กดิ

ขึน้จากการรบัประกนัภยั “โควิด-19” ในระยะ 2 ปทีผ่านมา

นัน้เกดิขึน้มากกวา 100,000 ลานบาท และสวนหนึง่ กเ็ปน

สวนของ “4 บรษัิททีถู่กปด” ไปตองจายคนืประชาชน แลว

เงนิจำนวนนัน้มมีากกวา 60,000 ลานบาท จงึกลายเปนหนาที่

ของกองทนุฯ ตองจดัการหามาคนืใหประชาชนแทน 

ตอเหตกุารณทีเ่กดิขึน้กบั “สถานะ” กองทนุฯ วนันี้ 

“คุณชนะพล มหาวงษ” ผูจดัการกองทนุประกนัวนิาศภยั คน

ปจจบุนัไดเปดแผน “โคช” องคกรใหผานพนฝา “วกิฤตหินี”้ 

ทีม่กีวา 60,000 ลานบาท ผาน The Coach Magazine 

INNWhy ฉบับนีไ้วอยางนาตดิตาม
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“คณุชนะพล” ไดเลายอนถงึ 3 ภาระกจิหลกัของกองทุนประกนัวนิาศภยั 

วาเดมิมานัน้กองทนุฯ เปนเพยีงโครงการประกนัภยั เพือ่เปนกองทนุพฒันา

ธรุกจิประกนัวนิาศภยัมหีนาทีอ่ยูดานเดยีวคอื การสงเสรมิการพฒันาธรุกจิ

ประกนัภยัใหมคีวามมัน่คงและมเีสถยีรภาพ ตอมาแยกออกมาเปนนติิบุคคล 

และมกีารปรบัปรงุแกไขกฎหมายเม่ือป 2558 จึงมภีารกิจเพ่ิมเตมิขึน้จนมหีนา

ทีส่ำคญัคอื 

1. การคุมครองเจาหนีท้ีเ่กดิจากการเอาประกนัภยักรณท่ีีบรษิทัประกนั

วนิาศภยัถกูเพิกถอนใบอนญุาต รวมกนัไมเกนิหนึง่ 1 ลานบาท

2. การพฒันาธุรกจิประกนัวนิาศภยัใหมคีวามมัน่คงและมเีสถยีรภาพ

3. เปนผูชำระบญัชบีริษทัทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาตดวย 

ทุกวันนีก้ารทำงานเพือ่เรงจายเงนิหน้ีใหกบัประชาชนกวา 670,000 รายนัน้ 

“คณุชนะพล” ยอมรบัวา เปนขบวนการทำงานทีค่อนขางยาก เพราะวาการ

จดัการครัง้นีไ้มใชเปนเรือ่งของการ “ใหเงนิ”  แตเปนเรือ่งการ “ พจิารณา

จายเงนิ” ทำใหเจาหนาทีก่องทนุฯ จะตองอานเงือ่นไขกรมธรรมประกนั

วนิาศภยัอยางเขาใจ ทกุเง่ือนไขความคุมครองของแตละกรมธรรม 

“เจาหนาทีเ่ราตองรูในเรือ่งความคุมครองตามเงือ่นไขกรมธรรมกอน ถงึ

จะพจิารณาการจายเงนิตามความเปนจรงิการจายเงนิของกองทนุฯ ซึง่

เปนการจายเงนิของรฐั ตวัเจาหนาทีเ่องกต็องใชความระมดัระวงัในการ

ตรวจสอบ บางรายมหีลายกรมธรรมหลายบรษิทัมีความแตกตางกัน 

3 ภารกิจหลักของกองทุนประกันวินาศภัย

ความยากที่ท้าทายกับการเร่งจ่ายเงิน “ของรัฐ”

“คณุชนะพล” เพิม่เตมิในสวนของความทาทายการมารบัหนาทีผู่จัดการกอง

ทนุฯ โคชองคกรครัง้วา เปนการท่ีตองจดัการตรวจคำขอประชาชนทีเ่ปนเจา

หนีใ้หรวดเร็วยิง่ขึน้ เพ่ิมประสทิธภิาพของบคุลากร การนระบบเทคโนโลยี

มาชวย และท่ีทาทายทีส่ดุก็คอื การหา “เมด็เงนิ” 60,000 ลานบาท เพือ่มา

ชำระหนีใ้หประชาชนน่ันเอง 

ขณะนี้กองทุนทำหน�าที่ชำระบัญชีกับบริษัท
เดิม 2 บริษัท และใหม�อีก 4 บริษัท รวม 6 
บริษัท แล�วก็มีภารกิจที่จะต�องดำเนินการใน
เรื่องของการชำระหนี้ให�กับประชาชน ซึ่งขณะ
นี้มีเจ�าหนี้ประมาณ 670,000 กว�าราย มีหนี้
อยู�ประมาณ 60,000 ล�านบาท ที่กองทุนฯ 
มีภารกิจเร�งด�วนแล�วก็ท�าทายการทำงาน

ของกองทุนฯ ในเวลานี้

ซึง่เปนเรือ่งเก่ียวกับการทำหนาทีผู่ชำระบญัชแีลวกท็ำหนาทีก่ารชำระหนี้

ใหกบัประชาชนทีต่องจดัการครบั” 

ทำใหเจาหนาทีม่คีวามยากในการทำงานมาก”

จำนวนหนี ้“มหาศาล” ทีม่ผีูเกีย่วของเปนเจาหนีม้ากถงึ 670,000 ราย นี้ 

เจาหนาทีก่องทนุฯ ตองทำงานแขงกบัเวลาเพือ่ใหสามารถเยยีวยาจายหนี้

ประชาชนไดหมดเรว็ทีส่ดุ “คณุชนะพล” ย้ำวา เขาไดจดัการขบวนการ

ทำงานเรงเรว็ขึน้จนสามารถพจิารณาจายไดในหลกัพนัราย ลาสดุเดอืนตลุาคม 

2565 มกีารพจิารณาจายไดมากถงึกวา 4,000 ราย โดยคาดหวงัวาในเดอืน

พฤศจกิายนและธนัวาคมทีเ่หลอืนีจ้ะพจิารณาจายไดมากกวา 4,000 รายตอ

เดอืนเชนกนั

ขณะเดยีวกันในมมุของ “คนทำงาน” เขาไดมกีารปรับมมุมองพนกังานและ

ลูกจางทั้งหมดใหมใหคิดบวกตอการทำงานแตละวันวาเปนภารกิจที่ 

“ชวยเหลอื” ในการแกปญหาใหประชาชนแทนการคดิวา “ นีค่อืปญหา

ของกองทนุฯ” เพือ่ใหเกดิบรรยากาศการทำงานทีส่มดลุกบัชวีติประจำของ

แตละคน และมสีขุภาพกาย สขุภาพใจเปนสุขกบัการทำงานมากขึน้

“วนัแรกทีผ่มเขามานัน้ มองเหน็วาพนกังานเจาหนาท่ีของกองทนุเองเรา

ทีม่จีำกดัมนีอยอยูแลว ทำงานกนัหนกัมาก เหน็ความตงึเครียด กเ็ลยตอง

มาปรบัมายเซ็ตกนัใหม วาปญหาท่ีมนัเกดิขึน้มันไมใชของเรา แตเปน

ปญหาท่ีเกิดขึน้กับประชาชนกับสังคม เราตองเขาไปแกปญหาให ฉะนัน้

ตองการบรหิารความเส่ียงไปพรอมๆ กบัการท่ีเราตองบรหิารความสขุใน

การทำงาน เพือ่บาลานซชวีติดวย” 

ปรบัสมดลุพนกังานบรหิารความเสีย่งความสขุ
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มุ่งเป้าใหญ่ 5 ปีจ่ายหนีค้นไทยครบ 6 หมืน่ล้าน

เราต�องคิดร�วมกันว�าป�หน�าจะทำกัน

อย�างไร แล�วในระยะยาวจะทำให�ทีมงาน

ขนาดเล็กนี้ แต�มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะใน

การทำงาน และการสร�างขวัญกำลังใจช�วย

กันทำงานให�องค�กรของเราเป�นองค�กรใน

การทำงานแห�งความสุขแต�ว�าเจตนาความ

มุ�งหมายนะที่จะทำงานให�กับประชาชนต�อง

มีประสิทธิภาพนะครับ

“

“

ผูจดัการกองทนุประกันวินาศภยัคนปจจุบัน “คณุชนะพล มหาวงษ” ยงั

กลาวถงึแผนยทุธศาสตร 5 ป เปนการทิง้ทายถงึความตัง้ใจในการเขามาทำ

หนาทีค่รัง้นีอ้กีวา หนึง่ คือการ “เรงชำระหนี”้ ใหกบัเจาหนีป้ระกนัภยั 

สอง เรงรัดการชำระบญัชขีองบรษิทัทีถ่กูเพกิถอนอนญุาตไปทัง้หมด โดย

เขามเีปาหมายบรหิารจดัการเริม่ในป 2566 ใหเปนไปตามยทุธศาสตรเรงรดั

ในการชำระหน้ีประชาชนตอปใหได 60,000 ถงึ 80,000 ราย โดยขณะนีก้องทนุประกนัวนิาศภยั ไดมหีนงัสอืไปยงัสำนกังาน คปภ. แลว 

ตามมตบิอรดบรหิารกองทนุฯเนือ่งจากวกิฤตหินีข้องกองทนุฯ มีจำนวนมาก 

จงึขอปรบัอัตราเงนิสมทบจาก 0.25 เปน 0.5 ตามกฎหมายกำหนด โดยให

มผีล 1 มกราคม 2566 นีซ้ึง่จะทำใหกองทนุฯ มรีายไดเพิม่จากปละ 650 ลาน

บาท เปน 1,300 ลานบาท 

พรอมกนันี ้“คณุชนะพล” ไดฝากกำชบัถงึประชาชนผูเปนเจาหนีฯ้ กวา 

670,000 รายวา ทางกองทนุฯ ยงัคงทำงานหนกัเพือ่เรงรดัการชำระหนีใ้ห

กบัประชาชน ผานการเรงตรวจสอบพจิารณาจาย และการหาเมด็เงนิเพือ่

เตรยีมชำระหนีห้ลงัป 2567 เปนตนไปใหเปนไปตามแผนยทุธศาสตร 5 ป 

สามารถจายหนี ้60,000 ลานบาทครบ โดยขอใหอดทนรอและไมตองวติก

กงัวลโดยอยาได “หลงเชือ่” บคุคลใดองคกรใดทีจ่ะไปอางวาจะชวยตดิตาม

ใหไดรบัเงนิจากกองทนุฯ รวดเรว็กวาคนอืน่เปนอนัขาด

ผมอยากคาดหวังว�าจะเร�งรัดให�ได�ป�ละ 
100,000 ราย เราก็จะใช�เวลาประมาณ 5 ป� 
ภารกิจจ�ายหนี้ทั้งหมดก็อาจจะลุล�วง ในป� 
2566 เราเตรียมเงินไว�ประมาณ 6,000 ล�าน
บาท แต�ในป� 2567 บอร�ดบริหารได�ตั้ง
อนุกรรมการคณะพิเศษขึ้นมาเพื่อดูแลว�า
ทิศทางแนวทางที่เราจะไปนำเงินมาเพิ่มเติม

จากช�องทางไหนบ�าง

นอกจากนัน้ยงัเรงดำเนนิการปรบัหนางานตางๆ เตรยีมแผนงานระยะกลาง 

ทีจ่ะจดัใหมกีารเทรนนิง่พนกังานในสวนงานท่ีเก่ียวของตางๆ เปดโอกาสให

บคุลากรเรยีนรูแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนัมากขึน้ โดยกำหนดรอบการจดัทกุๆ 

6 เดอืน และปลายปจะมกีารระดมความคดิเพือ่หาแนวทางการทำงานทีม่ี

ประสทิธภิาพในปถดัไปเพ่ือจดัทำเปนแผนระยะยาวตอไป


