แผนปฏิบัติการประจาปี 2560 กองทุนประกันวินาศภัย
มาตรการที่ 1 : ด้านการเงิน
ยุทธศาสตร์
1.1 กำรบริหำร
จัดกำรทำงด้ำน
กำรเงินให้มี
ประสิทธิภำพ

โครงการ/งาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

1.1.1 กำรจัดทำงบประมำณ ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) ดำเนินกำรรวบรวมผลกำรวิเครำะห์ในปี 2560
รำยจ่ำยประจำปี

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5
1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2) ดำเนินกำรจัดทำงบประมำณ ประจำปี 2561
(3) ประชุมหำรือภำยในก่อนนำเสนอผู้จดั กำร

(4) งบประมำณ กปว. ประจำปี 2561 แล้วเสร็จและผู้จัดกำร
ให้ควำมเห็นชอบ
(5) คณะกรรมกำรบริหำรให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือน
พฤศจิกำยน 2560

ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ก.ค.-พ.ย. 2560

งบประมาณ (บาท)
- xxx

ผู้รับผิดชอบ : เจ้ำหน้ำที่บัญชีกำรเงินและพนักงำนทุกท่ำน
1.1 กำรบริหำร
จัดกำรทำงด้ำน
กำรเงินให้มี
ประสิทธิภำพ

1.1 กำรบริหำร
จัดกำรทำงด้ำน
กำรเงินให้มี
ประสิทธิภำพ

1.1.2 กำรจัดทำรำยงำนทำง
บัญชีและกำรเงิน

1.1.3 จัดทำกรอบกำรลงทุน
กปว. ที่มคี ุณภำพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำร
เงินกองทุน เพื่อสร้ำงควำม
มั่นใจให้กบั ผู้เกี่ยวข้อง โดย
คำนึงถึงควำมมั่งคง สภำพ
คล่อง ผลประโยชน์ตอบแทน
และควำมเสี่ยง

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) มีกำรจัดทำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน
(2) มีกำรรำยงำนผลทำงบัญชีและกำรเงินใน ไตรมำส 1
(2) มีกำรรำยงำนผลทำงบัญชีและกำรเงินใน ไตรมำส 2
(2) มีกำรรำยงำนผลทำงบัญชีและกำรเงินใน ไตรมำส 3
(5) มีกำรจัดทำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินครบทุกไตรมำส
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560 (ทุกไตรมำส)
งบประมาณ (บาท)
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่บัญชี

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) ศึกษำวิเครำะห์กรอบกำรลงทุนที่ผ่ำนมำและจัดทำกรอบกำร
ลงทุนประจำปี 2561
(2) จัดประชุมคณะทำงำนด้ำนกำรลงทุนกองทุนประกันวินำศภัย
เพื่อเสนอแนะนำแนวทำงจัดทำกรอบกำรลงทุน กปว.
ประจำปี 2561

(3) คณะกรรมกำรบริหำรให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือน
มกรำคม 2561

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5
1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(4) คณะกรรมกำรบริหำรให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือน
ธันวำคม 2560
(5) คณะกรรมกำรบริหำรให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือน
พฤศจิกำยน 2560
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ส.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท)
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.
1.2 กำรคุ้มครอง 1.2.1 กำรจ่ำยเงินแก่เจ้ำหนี้ผู้
สิทธิประโยชน์
เอำประกันภัย
ทำงด้ำนกำรเงิน
ให้แก่เจ้ำหนี้บริษัท
ประกันวินำศภัยที่
ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) มีกำรกำหนดแนวทำงและแผนผังขั้นตอนวิธีกำรจ่ำยเงิน
(2) นำเสนอแนวทำงและแผนผังขั้นตอนวิธีกำรจ่ำยเงิน
แก่เจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัยต่อผู้จัดกำร
(3) ผู้จัดกำรเห็นชอบแนวทำงกำหนดแผนผังขั้นตอน
วิธีกำรจ่ำยเงินแก่เจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัย
(4) นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรจ่ำยเงิน
(5) เจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัยได้รับเงินครบถ้วนอย่ำงน้อยร้อยละ 60
ของจำนวนคำขอที่พิจำรณำจ่ำย
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2560 (ภำยในไตรมำสที่ 1)
งบประมาณ (บาท)
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.

1.2 กำรคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนกำรเงิน
ให้แก่เจ้ำหนี้บริษัท
ประกันวินำศภัยที่
ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต

1.2.3 จัดทำข้อมูลเงินค่ำ
สินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอำยุ
ควำมที่บริษัทนำส่งกองทุน
ประกันวินำศภัย

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) มีกำรรวบรวมข้อมูลค่ำสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอำยุควำม
(2) มีกำรนำข้อมูล ข้อ (1) ที่รวบรวมได้มำจัดเก็บในระบบ

เพือสืบค้นข้อมูล

(3) สำมำรถรำยงำนกำรนำส่งเงินค่ำสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอำยุ
ควำม ต่อผู้จัดกำรกองทุนฯได้ ในรำยไตรมำส 2
(4) สำมำรถรำยงำนกำรนำส่งเงินค่ำสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอำยุ
ควำม ต่อผู้จัดกำรกองทุนฯได้ ในรำยไตรมำส 3
(5) สำมำรถรำยงำนกำรนำส่งเงินค่ำสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอำยุ
ควำม ต่อผู้จัดกำรกองทุนฯได้ ในรำยไตรมำส 4

ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบอนุญำต

ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5
1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

งบประมาณ (บาท)
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่การเงิน
1.2 กำรคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนกำรเงิน
ให้แก่เจ้ำหนี้บริษัท
ประกันวินำศภัยที่
ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต

1.2.4 จัดทำสถิตสิ ำหรับกำร
จ่ำยเงินแก่เจ้ำหนี้ผู้เอำ
ประกันภัยของบริษัทที่ถกู เพิก
ถอนใบอนุญำต

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) มีกำรรวบรวมข้อมูลกำรจ่ำยเงินแก่เจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัย
ของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต
(2) มีกำรนำข้อมูล ข้อ (1) ที่รวบรวมได้มำจัดเก็บในระบบ

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เพือสืบค้นข้อมูล

(3) สำมำรถรำยงำนกำรข้อมูลกำรจ่ำยเงินแก่เจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัย
ต่อผู้จัดกำรกองทุนฯได้ ในรำยไตรมำส 1
(4) สำมำรถรำยงำนกำรข้อมูลกำรจ่ำยเงินแก่เจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัย
ต่อผู้จัดกำรกองทุนฯได้ ในรำยไตรมำส 2
(4) สำมำรถรำยงำนกำรข้อมูลกำรจ่ำยเงินแก่เจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัย
ต่อผู้จัดกำรกองทุนฯได้ ในรำยไตรมำส 3 ขึ้นไป

ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท)
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่การเงิน
1.3 ติดตำม
1.3.1 กำรจัดทำรำยงำนสรุป
สถำนกำรณ์บริษัท ฐำนะทำงกำรเงินและกำรดำรง
ประกันวินำศภัย เงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง
(Ris k Based Capital :
RBC) ของบริษัทประกันวินำศ
ภัย และประสำนสำนักงำน
คปภ. เพื่อทรำบ และติดตำม
ข้อมูลบริษัทประกันวินำศภัยที่
ไม่ปฏิบัตติ ำมหรือฝ่ำฝืนต่อ
กฎหมำยจนมีคำสั่งให้หยุดรับ
ประกันภัยเป็นกำรชั่วครำว

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) ไม่มีกำรรำยงำนกำรติดตำมต่อผู้จัดกำรกองทุนประกันวินำศภัย
(2) รำยงำนกำรติดตำมต่อผู้จัดกำรกองทุนประกันวินำศภัย
ประกันวินำศภัย จำนวน 1 ไตรมำส

(3) รำยงำนกำรติดตำมต่อผู้จดั กำรกองทุนประกันวินำศภัย

ประกันวินำศภัย จำนวน 2 ไตรมำส

(4) รำยงำนกำรติดตำมต่อผู้จดั กำรกองทุนประกันวินำศภัย

ประกันวินำศภัย จำนวน 3 ไตรมำส

(5) รำยงำนกำรติดตำมต่อผู้จดั กำรกองทุนประกันวินำศภัย

ประกันวินำศภัย จำนวน 4 ไตรมำส

ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท)
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.

มาตรการที่ 2 : เสริมสร้างความรูก้ องทุนประกันวินาศภัยของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์
2.1 กำรรับรูส้ ิทธิ
ประโยชน์ตำม
กรมธรรม์ประกัน

โครงการ/งาน

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5

รายละเอียดการดาเนินงาน

2.1.1 พัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์ ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
ของกองทุนประกันวินำศภัย

1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ยุทธศาสตร์
2.1 กำรรับรูส้ ิทธิ
ประโยชน์ตำม
กรมธรรม์ประกัน
วินำศภัยของ
ประชำชน และ
เสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนกำรประกัน
วินำศภัยให้กบั
กลุ่มเป้ำหมำย

โครงการ/งาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

2.1.1 พัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์
ของกองทุนประกันวินำศภัย (1) มีกำรจัดทำโครงกำรประกวดกำรออกแบบกำร์ตนู สัญลักษณ์

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5
1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

กองทุนประกันวินำศภัย
(2) จัดทำประกำศเชิญชวนเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรฯ
(3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก เพื่อพิจำรณำผลงำน
กำร์ตูนสัญลักษณ์
(4) คณะกรรมกำรตัดสินผลงำนกำร์ตูนสัญลักษณ์
(5) มีผลกำรแข่งขันกำรประกวด

ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-พ.ย. 2560

งบประมาณ (บาท)
- xxx

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.
2.1 กำรรับรูส้ ิทธิ
ประโยชน์ตำม
กรมธรรม์ประกัน
วินำศภัยของ
ประชำชน และ
เสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนกำรประกัน
วินำศภัยให้กบั
กลุ่มเป้ำหมำย

2.1.3 เข้ำร่วมกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์ ได้แก่ กำรเข้ำ
ร่วมนิทรรศกำรหรือร่วม
กิจกรรมที่ร้บเชิญจำก
หน่วยงำนภำยนอก

2.1 กำรรับรูส้ ิทธิ
ประโยชน์ตำม
กรมธรรม์ประกัน
วินำศภัยของ
ประชำชน และ
เสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนกำรประกัน
วินำศภัยให้กบั
กลุ่มเป้ำหมำย

2.1.6 บรรยำยควำมรูเ้ กี่ยวกับ
กองทุนประกันวินำศภัยผ่ำน
สำนักงำน คปภ. ภำค/จังหวัด
หรือหน่วยงำนภำยนอกอื่น
เพื่อขยำยผลสู่ประชำชน

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) ไม่มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมประชำสัมพันธ์
(2) มีกำรเข้ำร่วมประชำสัมพันธ์ จำนวน 1 ครัง้
(3) มีกำรเข้ำร่วมประชำสัมพันธ์ จำนวน 2 ครัง้
(4) มีกำรเข้ำร่วมประชำสัมพันธ์ จำนวน 3 ครัง้

(5) มีกำรเข้ำร่วมประชำสัมพันธ์ จำนวน 4 ครัง้ ขึ้นไป
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท)
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) มีกำรบรรยำยเกี่ยวกับกองทุนฯ จำนวน 1 ครัง้
(2) มีกำรบรรยำยเกี่ยวกับกองทุนฯ จำนวน 2 ครัง้
(3) มีกำรบรรยำยเกี่ยวกับกองทุนฯ จำนวน 3 ครัง้
(4) มีกำรบรรยำยเกี่ยวกับกองทุนฯ จำนวน 4 ครัง้

(5) มีกำรบรรยำยเกี่ยวกับกองทุนฯ จำนวน 5 ครัง้ ขึ้นไป
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท)
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

วินำศภัยให้กบั
กลุ่มเป้ำหมำย

ยุทธศาสตร์

2.3 ให้กำร
สนับสนุนระบบ
ประกันวินำศภัยใน
กำรรับผิดชอบต่อ
สังคมไทย
(Corporate Social
Responsibility)

โครงการ/งาน

2.3.1 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social
Responsibility CSR

รายละเอียดการดาเนินงาน

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) วิเครำะห์และศึกษำกำรจัดทำโครงกำร CSR
(2) จัดทำโครงกำร CSR เสนอต่อผู้จัดกำรกองทุนฯ
(3) ผู้จัดกำรกองทุนฯให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดทำโครงกำรฯ

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5
1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(4) ดำเนินโครงกำร CSR จำนวน 1 ครัง้

(5) ดำเนินโครงกำร CSR จำนวน 2 ครัง้ ขึ้นไป
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท)
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.

มาตรการที่ 3 : การบริหารจัดการภายในกองทุนประกันวินาศภัย
ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5
1

3.1 กำรคุ้มครอง 3.1.1 กำรพิจำรณำคำขอรับ
สิทธิประโยชน์ของ ชำระหนี้ของเจ้ำหนี้ผู้เอำ
เจ้ำหนี้ผู้เอำ
ประกันภัย
ประกันภัยเมื่อ
บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) รวบรวมเอกสำรเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำควำมถูกต้อง
ในมูลหนี้ของเจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัยที่เจ้ำหนี้ยื่นขอรับ
ชำระหนี้ต่อกองทุน
(2) พิจำรณำควำมถูกต้องในมูลหนี้ของเจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัย
และควำมครบถ้วนของเอกสำรที่เจ้ำหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้
ต่อกองทุน ร้อยละ 60 ของจำนวนคำขอที่กองทุนได้รับ
(3) พิจำรณำควำมถูกต้องในมูลหนี้ของเจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัย
และควำมครบถ้วนของเอกสำรที่เจ้ำหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้
ต่อกองทุน ร้อยละ 65 ของจำนวนคำขอที่กองทุนได้รับ
(4) พิจำรณำควำมถูกต้องในมูลหนี้ของเจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัย
และควำมครบถ้วนของเอกสำรที่เจ้ำหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้
ต่อกองทุน ร้อยละ 70 ของจำนวนคำขอที่กองทุนได้รับ
(5) พิจำรณำควำมถูกต้องในมูลหนี้ของเจ้ำหนี้ผู้เอำประกันภัย
และควำมครบถ้วนของเอกสำรที่เจ้ำหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้
ต่อกองทุน ร้อยละ 75 ของจำนวนคำขอที่กองทุนได้รับขึ้นไป
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560

2

3

4

5

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5
1

2

3

4

5

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

งบประมาณ (บาท) xxx
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.
3.1 กำรคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของ
เจ้ำหนี้ผู้เอำ
ประกันภัยเมื่อ
บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต

3.1.2 เผยแพร่ ระเบียบ
ประกำศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์
ในกำรขอรับชำระหนี้กรณี
บริษัทประกันวินำศภัยถูกเพิก
ถอนใบอนุญำตผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของกองทุนประกัน
วินำศภัย

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับควำมสำเร็จในกำรเผยแพร่ ระเบียบ ประกำศ
คำสั่ง และหลักเกณฑ์ในกำรขอรับชำระหนี้กรณีบริษัท
ประกันวินำศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญำตผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของกองทุนประกันวินำศภัย ชี้วัดจำกร้อยละ 100
ของควำมสำเร็จในกำรเผยแพร่ ปี 2560

ตัวชี้วดั โครงการ ร้อยละ 100 ของความสาเร็จ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท) xxx
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.

มาตรการที่ 4 : ด้านนวัตกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนประกันวินาศภัย
ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน

4.1 พัฒนำบุคลำกร 4.1.1 จัดให้ผู้จดั กำรและ
พนักงำนเข้ำอบรมในหลักสูตรที่
เสริมทักษะและเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน

รายละเอียดการดาเนินงาน
ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) มีกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเสริมสร้ำงทักษะและเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน จำนวน 3 ครัง้
(2) มีกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเสริมสร้ำงทักษะและเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน จำนวน 4 ครัง้
(3) มีกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเสริมสร้ำงทักษะและเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน จำนวน 5 ครัง้
(4) มีกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเสริมสร้ำงทักษะและเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน จำนวน 6 ครัง้
(5) มีกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเสริมสร้ำงทักษะและเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน จำนวน 7 ครัง้ ขึ้นไป

ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2560

งบประมาณ (บาท)
- xxx

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5
1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5
1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.1 พัฒนำบุคลำกร 4.1.3 จัดสัมมนำผู้จดั กำรและ ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
พนักงำนเพื่อพัฒนำกำรทำงำน (1) ไม่มกี ำรจัดโครงกำรสัมมนำฯ
และประสำนงำนร่วมกัน
(2) มีกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรจัดทำโครงกำรสัมมนำฯ
(3) เสนอโครงกำรจัดสัมมนำต่อผู้จดั กำรให้ควำมเห็นชอบ
(4) มีกำรจัดโครงกำรสัมมนำฯ 1 ครัง้ /ปี
(5) มีกำรจัดโครงกำรสัมมนำฯ 2 ครัง้ /ปี
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท) xxx
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.2 พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.
4.1 พัฒนำบุคลำกร 4.1.2 จัดโครงกำรอบรม/
ประชุมเชิงวิชำกำรเพื่อ
พัฒนำกำรทำงำนและเสริม
ทักษะ เพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิ ำน

4.2.3 งำนบริหำรควำมเสี่ยง

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) ไม่มกี ำรจัดอบรม / ประชุมเชิงวิชำกำร
(2) มีกำรจัดทำโครงกำรอบรม / ประชุมเชิงวิชำกำร
(3) เสนอโครงกำรจัดอบรม / ประชุมเชิงวิชำกำรต่อผู้จดั กำร
เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
(4) มีกำรจัดโครงกำรอบรม / ประชุมเชิงวิชำกำร จำนวน 1 ครัง้
(5) มีกำรจัดโครงกำรอบรม / ประชุมเชิงวิชำกำร จำนวน 2 ครัง้
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท) xxx
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) มีกำรกำหนดร่ำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง
(2) ผู้จดั กำรให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง
(3) นำเสนอร่ำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนประกันวินำศภัยเพื่ออนุมตั ิ
(4) คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนประกันวินำศภัยอนุมตั ริ ่ำงบริหำร
ควำมเสี่ยง
(5) รำยงำนผลกำรติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงจำนวน 4 ไตรมำส
ระยะเวลาการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนนวัดเป็นระดับ 1-5
1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท) xxx
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.
4.2 พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร

4.2.4 กำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
กปว. ประจำปี
(1) มีกำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร
(2) มีนำเสนอแผนปฏิบัตกิ ำรต่อผู้จดั กำรกองทุนฯ
(3) ผู้จดั กำรให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัตกิ ำร
(4) นำเสนอแผนปฏิบัตกิ ำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
ประกันวินำศภัยเพื่ออนุมตั ิ
(5) คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนประกันวินำศภัยอนุมตั ริ ่ำงบริหำร
ควำมเสี่ยง
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท) xxx
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.

4.3 กำรส่งเสริม
4.3.3 กำรเผยแพร่ขอ้ มูล
ศักยภำพด้ำนระบบ เกี่ยวกับกองทุนผ่ำนเว็บไซต์
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ระดับความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการ
(1) ไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกองทุนประกันวินำศภัย
ผ่ำนเว็บไซต์
(2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลฯ ผ่ำนเว็บไซต์ จำนวน 1 ครัง้
(3) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลฯ ผ่ำนเว็บไซต์ จำนวน 2 ครัง้
(4) มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลฯ ผ่ำนเว็บไซต์ จำนวน 3 ครัง้

(5) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลฯ ผ่ำนเว็บไซต์ จำนวน 4 ครัง้ ขึ้นไป
ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ระหว่ำงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560
งบประมาณ (บาท)
- xxx
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ กปว.

ระยะเวลาดาเนินงาน (12 เดือน) ประจาปี 2560
ไตรมาสแรก
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสาม
ไตรมาสสี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

