แผนปฏิบตั ิการกองทุน
ประกันวินาศภัย
ประจาปี 2562

จัดทำโดย
กองทุนประกันวินำศภัย

บทนำ
กองทุนประกันวินาศภัย จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและไม่
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งกฎหมายกาหนดให้บริหารงานโดยคณะ
กรรมการบริหารกองทุนและผู้จัดการกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้
ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและ
เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ
พันธกิจ (Mission Statement)
พันธกิจ คือ การระบุความประสงค์ (Purpose) ของกองทุนประกันวินาศภัยที่แสดงถึงความ
จาเป็นในการจัดตั้ง และดารงอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากวิสัยทัศน์ในประเด็น ที่เป็น
จุดมุ่งหมายในปัจจุบัน (ไม่ระบุภาพอนาคต) เพื่อให้การกาหนดพันธกิจมีความกระชับ สื่อสารเข้าใจ
ง่าย จึงกาหนดเป็นข้อความพันธกิจ ได้ดังนี้
1. เผยแพร่ ให้ ความรู้ เกี่ย วกับกองทุนประกันวินาศภัย และการประกันวินาศภัย เพื่อ
ส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย
2. บริหารเงินกองทุน ให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็น
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย
3. มีความพร้อมในการชาระบัญชี เมื่อได้รับแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีบริษัทประกันวินาศภัยถูก
เพิกถอนใบอนุญาต
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถสื่อสารให้เกิดยอมรับและปลูกฝังในจิตสานึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง
สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จ วิสัยทัศน์เป็นหลักสาคัญของยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
และพันธกิจของกองทุนประกันวินาศภัย โดยวิสัยทัศน์ กาหนดได้ดังนี้
“กองทุ นประกั นวิ นาศภั ย เป็ นที่ พึ่ งของผู้ เอาประกั นภั ยเมื่ อบริ ษั ทประกั นภั ยถู กเพิ กถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันวินาศภัยมั่นคง ยั่งยืนและมีความสามารถใน
การแข่งขัน”
จุดมุ่งหมำย (Goals) ของวิสัยทัศน์
เป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัย มีจุดมุ่งหมาย คือ ผู้เอาประกันวินาศภัยทุกรายได้รับความ
คุ้ ม ครองตามสิ ท ธิ ที่ ก ฎหมายก าหนดโดยเร็ว หากบริ ษั ท ประกั นวิ นาศภัยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
เนื่ องจาก ผลส าเร็ จ ของกองทุนประกันวินาศภัย เป็นปลายน้า ซึ่งมีต้นน้ามาจากธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ที่มั่นคง ยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขัน กองทุนประกันวินาศภัย จาเป็นต้อง
คานึงธุรกิจประกันวินาศภัย ที่เป็นต้นน้าของกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งตามบทบาท หน้าที่ และพันธ
กิจของกองทุนประกันวินาศภัย ในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย และการ
ประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจประกันวินาศภัยมั่นคง มีจุดมุ่งหมาย คือ ธุรกิจประกันภัยไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ได้รับองค์ความรู้ในการดาเนินการธุรกิจและการส่งเสริม ให้มีความมั่นคงจากกองทุน
ประกันวินาศภัย
2. ธุรกิจประกันวินาศภัยยั่งยืน มีจุดมุ่งหมาย คือ ธุรกิจประกันวินาศภัยไม่ต่ากว่าร้อยละ
80 ได้รับองค์ความรู้ในการดาเนินการธุรกิจและการส่งเสริมให้มีความยั่งยืนจากกองทุน
ประกันวินาศภัย
3. ธุรกิจประกันวินาศภัยมีความสามารถในการแข่งขัน มีจุดมุ่งหมาย คือ ธุรกิจประกัน
วินาศภัยไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ได้รับองค์ความรู้ในการดาเนินการธุรกิจและการส่งเสริม
ให้มีความสามารถในการแข่งขันจากกองทุนประกันวินาศภัย
4. ธุรกิจประกันวินาศภัยมีธรรมาภิบาล มีจุดมุ่งหมาย คือ พิจารณาจ่ายค่าสินไหมรวดเร็ว
และเป็นธรรม
***องค์ความรู้ หมายถึง ผลการวิจัย, ส่งเสริม โดยการเผยแพร่ผลวิจัย ประชาสัมพันธ์ มอบทุน***
สรุปภาพรวม เมื่อบรรลุวิสัยทัศน์แล้วประชาชนและสังคมไทยมีความเชื่อมั่นต่อระบบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย จะทาให้มูลค่าของธุรกิจประกันวินาศภัยสูงขึ้นและส่งผลต่อ GDP ของ
ประเทศสูงขึ้น
ค่ำนิยมหลัก (Values)
กองทุนประกันวินาศภัยจะต้องมีและแสดงจุดยืนอันเป็นหลักการสาคัญของการดาเนินงาน
และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมหลัก ที่ส่งเสริมและสนับสนุนความสาเร็จตามวิสัยทัศน์
กาหนดค่านิยมหลักของกองทุนประกันวินาศภัย ไว้ “GIF” ดังนี้
G = Good Transparency Organization ยืนหยัดในความถูกต้อง ความโปร่งใสภายใน
องค์การ
I = Integrity มีคุณธรรมและจริยธรรม
F = Focus on Result and Creating Value เน้นเป้าหมายของการดาเนินงาน คุณค่า
และการพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีขึ้น
วัฒนธรรมองค์กร
โปร่งใสการงาน จริยธรรมเพื่อส่วนรวม ผลิตงานคุณภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Themes)
การดาเนินการตามพันธกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่
ต้องการในอนาคต ได้แก่ วิสัยทัศน์ อาศัยแนวทางที่มุ่งเน้นสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเรียกว่า
“ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ” (Strategic Themes) หรื อ เป็ น “แผนที่ น าทาง” (Roadmap) เพื่ อ ไปสู่
เป้าหมายปลายทางที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ กาหนดได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเชื่อมั่น และแรงศรัทธาต่อกองทุนประกันวินาศภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนกองทุนประกันวินาศภัยโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันวินาศภัย

กองทุนประกันวินำศภัย พ.ศ. 2562
Balance Score Card
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนกองทุนประกัน
วินำศภัยโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเชื่อมั่น และแรง
ศรัทธำต่อกองทุนประกันวินำศภัยจำนวน
ตัวชี้วัด
9 ตัว

น้ำหนัก
60%

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

1.1.1

10

1.1.2

5

1.1.3

5

1.1.4

2.5

1.1.5

2.5

1.1.6

20

1.1.7

10

1.1.8

5

ตัวชี้วัด
3 ตัว

น้ำหนัก
30%

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

2.1.1

10

2.1.2

10

2.1.3

10

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ประกันวินำศภัย
ตัวชี้วัด
2 ตัว

น้ำหนัก
10%

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

3.1.1

5

3.1.2

5

แผนปฏิบัติกำรกองทุนประกันวินำศภัย ประจำปี 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเชื่อมั่น และแรงศรัทธำต่อกองทุนประกันวินำศภัยจำนวน น้ำหนัก ร้อยละ 60
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วดั กำรดำเนินงำน

เร่งรัดประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์

1.1.1 โครงการ
ประชาสัมพันธ์กองทุน
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้ง ภาครัฐ
และเอกชน (การเข้า
ร่วมจัดนิทรรศการออก
บูท)

- ระดับความสาเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนประกันวินาศภัย
(1) เตรียมข้อมูลและประสานงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ
(2) จัดทาข้อมูลในการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์
เสนอต่อผู้จัดการกองทุน เพือ่ พิจารณา
(3) จัดทาข้อมูลในการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา
(4) ดาเนินการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 4 ครั้ง
(5) ดาเนินการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 6 ครั้ง
- ระดับความสาเร็จในการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ประกันวินาศภัยผ่านองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ภาครัฐหรือเอกชน เพือ่ ขยายผลสู่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
(1) เตรียมข้อมูลและจัดทาโครงการเพือ่ เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและบทบาท ภารกิจของ
กองทุนประกันวินาศภัย
(2) เสนอขออนุมัติโครงการ ต่อผู้จัดการกองทุนประกัน
วินาศภัย
(3) ติดต่อประสานงานองค์กร/หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชน เพือ่ ขอความร่วมมือ
ในการบรรยายความรู้ฯ
(4) มีการบรรยายความรู้ฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 5
ครั้ง
(5) มีการบรรยายความรู้ฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 8
ครั้ง

1.1.2 โครงการสร้าง
ความเข้าใจให้กบั ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ช่องทางหน่วยงานนอก
(การบรรยายให้ความรู้)

ระยะเวลำ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
4 5 6 7 8 9

น้ำหนัก
ร้อยละ

เป้ำหมำย
ตัวชี้วดั

ร้อยละ
10

5 ระดับ

เจ้าหน้าที่
1,963,000
แผนงานและ
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 5

5 ระดับ

เจ้าหน้าที่
110,000
แผนงานและ
ประชาสัมพันธ์

ไตรมำส 1
1 2 3

ไตรมำส 4
10 11 12

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
(บำท)

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรมหลัก

เร่งรัดประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์

1.1.3 จัดกิจกรรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงาน หรือสมาคม
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social
Responsibility)

เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่
ทันสมัย โดยการ
(Contract -Out)

ใช้เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น

ตัวชี้วดั กำรดำเนินงำน

- ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการรับผิดชอบต่อสังคมไทย
(1) ศึกษาหรือสารวจกิจกรรมโครงการรับผิดชอบ
(2) เสนอขออนุมัติโครงการฯ ต่อผู้จัดการกองทุนและ
ได้รับการอนุมัติ
(3) ติดต่อหน่วยงานที่จะเข้าไปจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการฯ
(4) ทาหนังสือเวียนแจ้งให้พนักงานกองทุนทราบ
(5) จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
1.1.4 การจัดทาสื่อหรือ - ระดับความสาเร็จในการจัดทาหรือพัฒนาสื่อ
พัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้ ทันสมัย และเข้าถึง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กลุ่มเป้าหมาย
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
(1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาสื่อผ่านสื่อสาธารณะ
เกี่ยวกับการประกัน
และสื่อออนไลน์
วินาศภัยและบทบาท
(2) ประสานงานและกาหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์
หน้าที่ของกองทุน
ผ่านสื่อเสนอต่อผู้จัดการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกันวินาศภัย
(3) ดาเนินการจัดทาโครงการฯ เสนอต่อผู้จัดการ เพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(4) ดาเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ไว้
(5) รายงานสรุปผลตามโครงการฯ เสนอต่อผู้จัดการ เพื่อ
ทราบ
1.1.5 การเปิดเผยข้อมูล - ระดับความสาเร็จในการการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน และความ
และความโปร่งใสในการตรวจสอบของ สตง. ชี้วัดระดับ
โปร่งใสในการ
ความสาเร็จ ร้อยละ 100 จากการเปิดเผยข้อมูลการ
ตรวจสอบของ สตง.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกัน
วินาศภัย ที่เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองทุน
ประกันวินาศภัย

ระยะเวลำ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
4 5 6 7 8 9

น้ำหนัก
ร้อยละ

เป้ำหมำย
ตัวชี้วดั

ร้อยละ 5

5 ระดับ

เจ้าหน้าที่
100,000
แผนงานและ
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ
2.5

5 ระดับ

เจ้าหน้าที่
500,000
แผนงานและ
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ
2.5

ร้อยละ
100
ของความ
สาเร็จใน
การ
ดาเนิน
งาน

เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ใช้
และ
งบประมาณ
สารสนเทศ

ไตรมำส 1
1 2 3

ไตรมำส 4
10 11 12

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
(บำท)

กลยุทธ์
เสริมภารกิจ

โครงกำร/กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วดั กำรดำเนินงำน

1.1.6 เร่งรัดการ
พิจารณาคาทวงหนีข้ อง
เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย

(1) สามารถพิจารณาคาขอรับชาระหนีท้ ี่ยื่นต่อกองทุนได้
ร้อยละ 50
(2) สามารถพิจารณาคาขอรับชาระหนีท้ ี่ยื่นต่อกองทุนได้
ร้อยละ 55
(3) สามารถพิจารณาคาขอรับชาระหนีท้ ี่ยื่นต่อกองทุนได้
ร้อยละ 60
(4) สามารถพิจารณาคาขอรับชาระหนีท้ ี่ยื่นต่อกองทุนได้
ร้อยละ 65
(5) สามารถพิจารณาคาขอรับชาระหนีท้ ี่ยื่นต่อกองทุนได้
ร้อยละ 70

ระยะเวลำ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
4 5 6 7 8 9

น้ำหนัก
ร้อยละ

เป้ำหมำย
ตัวชี้วดั

ร้อยละ
20

5 ระดับ

เจ้าหน้าที่
คุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์

2,874,000

ไตรมำส 1
1 2 3

ไตรมำส 4
10 11 12

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
(บำท)

- หมำยเหตุ : (สาหรับคาขอรับชาระหนีท้ ี่มีเอกสาร
ครบถ้วน) ต่อ/จานวนคาขอรับชาระหนีข้ องเจ้าหนี้ตาม
สัญญาประกันภัยทั้งหมด คือ
• คาขอรับชาระหนี้ที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน
• คาขอรับชาระหนี้ที่มกี ารคุมราคา/คาพิพากษาแล้ว
เสริมภารกิจ

1.1.7 บริหาร
เงินกองทุนประกัน
วินาศภัยให้ยั่งยืนเพือ่
สร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ทาประกันภัย

- ระดับความสาเร็จในการบริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืนเพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ทาประกันภัย
(1) ต่ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.35
(2) ต่ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.25
(3) เท่ากับค่าเป้าหมาย
(4) สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.25
(5) สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.35

ร้อยละ
10

5 ระดับ

เจ้าหน้าที่
การเงิน และ
การลงทุน

ไม่ใช้
งบประมาณ

เสริมภารกิจ

1.1.8 การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และ
เชี่ยวชาญในการทางาน
โดยการฝึกอบรมความรู้
งานในหน้าที่ และที่
เกี่ยวข้อง หรือ เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จในการเข้ารับการฝึกอบรมของ
ผู้จัดการและพนักงานไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/คน
(1) การวิเคราะห์และสรรหาหลักสูตรเพื่อจัดหรือส่ง
พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาฯ
(2) ประสานงานเพื่อจัดหรือส่งพนักงานเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม/สัมมนาฯ
(3) นาเสนอหลักสูตรตาม (2) ต่อผู้จัดการ เพื่อพิจารณา
(4) ผู้จัดการหรือพนักงานเข้ารับฝึกอบรม/สัมมนาฯ
จานวน 2 ครั้ง
(5) ผู้จัดการหรือพนักงานเข้ารับฝึกอบรม/สัมมนาฯ
จานวน 4 ครั้ง

ร้อยละ 5

5 ระดับ

เจ้าหน้าที่
ทรัพยากร
บุคคล และ
เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับ
มอบหมาย

75,400

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนกองทุนประกันวินำศภัยโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม น้ำหนัก ร้อยละ 30
กลยุทธ์
เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่
ทันสมัย โดยการ
(Contract -Out)

เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่
ทันสมัย โดยการ
(Contract -Out)

เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่
ทันสมัย โดยการ
(Contract -Out)

โครงกำร/กิจกรรมหลัก
2.1.1 ระบบวางแผน
และบริหารทรัพยากร
องค์กร (ERP)

ตัวชี้วดั กำรดำเนินงำน

- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการเพือ่ การปฏิบัติงาน
ของกองทุนได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็วและทันสมัย
(1) ศึกษาข้อมูลจัดทาระบบวางแผนและบริหารทรัพยากร
องค์กร (ERP)
(2) นาเสนอโครงการต่อผู้จัดการฯ เพื่อพิจารณา
(3) มีระบบตาม (2) แต่ยังต้องดาเนินการปรับปรุงหรือ
แก้ไขเพิ่มเติม
(4) ดาเนินการตาม (3) และมีการวางระบบ เพื่อทดลองใช้
ปฏิบัติงาน
(5) ระบบพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้จริง และจัดทารายงาน
สรุปผลโครงการนาเสนอต่อผู้จัดการ เพือ่ ทราบ
2.1.2 พัฒนาระบบการ - ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบการจ่ายเงินค่า
จ่ายเงินค่าสินไหม
สินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความฯ
ทดแทนที่ล่วงพ้นอายุ
(1) นาเสนอโครงการต่อผู้จัดการฯ
ความฯ
(2) ดาเนินการพัฒนาระบบฯ
(3) มีระบบตาม (2) แต่ยังต้องดาเนินการปรับปรุงหรือ
แก้ไขเพิ่มเติม
(4) ดาเนินการตาม (3) และมีระบบ เพือ่ ทดลองใช้
ปฏิบัติงาน
(5) ระบบพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้จริงและจัดทารายงาน
สรุปผลโครงการนาเสนอต่อผู้จัดการเพือ่ ทราบ
2.1.3 พัฒนาเว็บไซต์
- ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางการ
และช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของกองทุนประกัน
เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ วินาศภัยให้ทันสมัย เข้าถึงได้โดยง่ายและสร้างความ
ออนไลน์ของกองทุน
น่าเชื่อถือให้มากยิ่งขี้น
ประกันวินาศภัย เพื่อให้ (1) นาเสนอโครงการในการพัฒนาฯ ต่อผู้จัดการฯ เพือ่
สอดคล้องกับนโยบาย
พิจารณา
Thailand 4.0
(2) ดาเนินการพัฒนาฯ ให้ทันสมัย เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
และน่าเชื่อถือ
(3) ดาเนินการตาม (2) แต่ยังต้องปรับปรุงหรือแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(4) ดาเนินการเผยแพร่พร้อมให้บริการข้อมูล ที่สะดวก
รวดเร็ว และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
(5) รายงานสรุปโครงการนาเสนอต่อผูจ้ ัดการ เพื่อทราบ

ระยะเวลำ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
4 5 6 7 8 9

น้ำหนัก
ร้อยละ

เป้ำหมำย
ตัวชี้วดั

ร้อยละ
10

5 ระดับ

เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ

9,000,000

ร้อยละ
10

5 ระดับ

เจ้าหน้าที่
การเงินและ
สารสนเทศ

800,000

ร้อยละ
10

5 ระดับ

เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ

80,000

ไตรมำส 1
1 2 3

ไตรมำส 4
10 11 12

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
(บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือประกันวินำศภัย น้ำหนัก ร้อยละ 10
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรมหลัก

เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ 3.1.1 สร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์องค์กร ความร่วมมือเพื่อ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การ ประกันวินาศภัย
และบทบาท หน้าที่
ภารกิจของกองทุน
ประกันวินาศภัยอย่าง
ต่อเนื่อง

เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ 3.1.2 สร้างความ
การประชาสัมพันธ์องค์กร ร่วมมือกับเครือข่ายใน
ภาคอุตสาหกรรมการ
ประกันวินาศภัย เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมด้านการ
ประกันวินาศภัย

ตัวชี้วดั กำรดำเนินงำน
- ระดับความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพิ่มขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันวินาศภัยและ
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย
(1) ศึกษาวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลดาเนินการ
(2) ประสานงานหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มเป้าหมาย
(3) จัดหรือเข้าร่วมการประชุมหารือ เพือ่ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
(4) จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเพื่อเผยแพร่
ความรู้ฯ จานวน 3 หน่วยงาน
(5) จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเพื่อเผยแพร่
ความรู้ฯ จานวน 5 หน่วยงาน
- ระดับความสาเร็จในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ในภาคอุตสาหกรรมการประกันวินาศภัยเพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านการประกันวินาศภัย
(1) ศึกษาวิเคราะห์และเตรียมข้อมูลเพือ่ ดาเนินการ
(2) ประชุมหารือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทาโครงการฯ นาเสนอต่อผู้จัดการฯ เพื่อพิจารณา
(4) ดาเนินการตามโครงการฯ
(5) รายงานสรุปผลโครงการฯ ต่อผูจ้ ัดการฯ เพื่อทราบ

น้ำหนัก
ร้อยละ

เป้ำหมำย
ตัวชี้วดั

ร้อยละ 5

5 ระดับ

ไตรมำส 1
1 2 3

ปี 2561/ไตรมำส/เดือน
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
4 5 6 7 8 9

ไตรมำส 4
10 11 12

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
(บำท)

เจ้าหน้าที่
แผนงานและ
ประชาสัมพันธ์

300,000
ร้อยละ 5

5 ระดับ

เจ้าหน้านที่
แผนงานและ
ประชาสัมพันธ์

