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กองทุนประกันชีวติ ปี 2561

วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิต
ให้มีเสถียรภาพ
พันธกิจ :
1) เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต และการประกันชีวิต เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจ
ประกันชีวิต
2) บริ หารเงินกองทุ น ให้ มี ความพร้อมในการจ่ ายเงินให้ แก่ เจ้ าหนี้ ผู้ เอาประกั นภั ย เพื่ อเป็ นการคุ้ มครองสิ ทธิ
ประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย
3) พร้อมดาเนินการชาระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชาระบัญชี
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
ทิศทางยุทธศาสตร์
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4

สร้างความเชื่อมั่นการประกันชีวิตของประชาชนผู้เอาประกันภัย
บริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืนและเพียงพอแก่การชาระหนี้
พร้อมดาเนินการชาระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชาระบัญชี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :
1)
2)
3)
4)

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบประกันชีวิต
มีเงินเพียงพอ และพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ผู้เอาประกันชีวิต
เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความทันสมัย และเกิดประสิทธิผล

ค่านิยม
L = Learning Organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
I = Integrity มีคุณธรรมและจริยธรรม
F = Focus on Quality & Flexibility ทางานอย่างมีคุณภาพและสามารถปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลง
วัฒนธรรมองค์กร
รอบรู้เรื่องงาน จริยธรรมเพื่อส่วนรวม ผลิตงานคุณภาพ
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กองทุนประกันชีวติ ปี 2561

บทนา
ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต
วัตถุประสงค์การจัดทาแผนการดาเนินงานผู้จัดการฯ
1. เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกองทุน
ประกันชีวิตประจาปี 2561 อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานตามโครงการและกิจกรรมทั้งหมดที่จะดาเนินการในปี 2561
เป้าหมายแผนการดาเนินงานผู้จัดการฯ
1. กองทุนเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง ประชาชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของกองทุนมากยิ่งขึ้น
2. บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถและรอบรู้ในกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนฯ เป็นอย่างดี
3. กองทุนปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิตัล ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการสารสนเทศ
4. กองทุนมีความสัมพันธ์อันดี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

แผนการดาเนินงานผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ประจาปี 2561
ด้านประชาสัมพันธ์
มาตรการสาคัญ โครงการ/งาน ที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2561

เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจ
ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่กองทุนประกันชีวิตให้กับประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) การมีหน่วยงานเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตและ - ความสาเร็จในการจัดประชุม
บทบาท หน้าที่ ภารกิจของกองทุนประกันชีวิตกับหน่วยงานหรือองค์กร หรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรมใน
ภายนอก
การสร้างเครือข่ายความรู้ฯ กับ
หน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า 5
หน่วยงาน
2) การมีเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน เพื่อการส่งเสริมความรู้
- ความสาเร็จในการจัดประชุม
การประกันชีวิตและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตในกรุงเทพมหานคร หรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ผ่านเครือข่าย
ภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้นาชุมชน
ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
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กองทุนประกันชีวติ ปี 2561

แผนการดาเนินงานผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ประจาปี 2561
ด้านการเงิน
มาตรการสาคัญ โครงการ/งาน ที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2561

- การจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1) การเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความแก่ผู้มีสิทธิ
ตามกรมธรรม์ฯ ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

- ความสาเร็จในการจ่ายเงินกรมธรรม์
ล่วงพ้นอายุความแก่ผู้มีสิทธิตาม
กรมธรรม์ฯ ผ่านระบบพร้อมเพย์
(Prompt Pay) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของการจ่ายเงินล่วงพ้นอายุความฯ
ผ่านช่องทางอื่นๆ ทั้งหมดในช่วง
เดียวกัน

2) พัฒนาแนวทางการนาส่งเงินตามมาตรา 52 หรือเงินกรมธรรม์
ล่วงพ้นอายุความ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ความสาเร็จในการประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่างกองทุนประกันชีวิต
และบริษัทประกันชีวิต ในการหา
แนวทางการนาส่งเงินให้รวดเร็ว
ครบถ้วน ถูกต้อง

ด้านสารสนเทศ
มาตรการสาคัญ โครงการ/งาน ที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2561

- พัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมแก่การดาเนินการจ่ายเงินล่วงพ้นอายุ
ความ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้มีประสิทธิภาพ - ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ
มากยิ่งขึ้น
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในการ
อานวยความสะดวกและบริการ
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
สืบค้นข้อมูลเงินกรมธรรม์ล่วงพ้น
อายุความผ่านทางระบบออนไลน์
ในกรณีออกบูธประชาสัมพันธ์ได้
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กองทุนประกันชีวติ ปี 2561

แผนการดาเนินงานผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ประจาปี 2561
ด้านการบริหารบุคคลากร
มาตรการสาคัญ โครงการ/งาน ที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปี 2561

- การพัฒนาทักษะแก่บุคคลากรกองทุนประกันชีวิต
1) การจัดหรือส่งบุคลากรทุกตาแหน่งเข้ารับการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ด้าน - ความสาเร็จในการจัดส่งบุคลากร
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่บุคลากรกองทุน ไม่น้อยกว่า กองทุนประกันชีวิตเข้ารับการ
1 หลักสูตร/ปี
ฝึกอบรมหรือเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสาร ไม่
น้อยกว่า 1 หลักสูตร/ปี
2) การจัดหรือส่งบุคลากรทุกตาแหน่งเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาใน
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือประสานงานภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า 1
หลักสูตร/ปี

- ความสาเร็จในการจัดหรือส่ง
บุคลากรกองทุนทุกตาแหน่งเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือ เพือ่ การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จานวน
1 หลักสูตร/ปี

3) ปรับปรุงโครงสร้างกองทุนประกันชีวิต โดยการนาเสนอผลการศึกษาด้าน
โครงสร้างและอัตรากาลังของกองทุนประกันชีวิตต่อคณะอนุกรรมการ
ด้านพัฒนาโครงสร้างและทรัพยากรบุคคล
(ตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2561 ข้อ 3.1
ถึงข้อ 3.3)

- ความสาเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากาลังของ
กองทุนประกันชีวิต จากผล
การศึกษาโครงสร้างของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นาเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
และทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณา
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Balance Score Card
กองทุนประกันชีวิต ประจาปี 2561
1. ด้านการเงิน
(Financial)
ตัวชี้วัด
3 ตัว
ตัวชี้วัดที่
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

น้าหนัก
20 %
ร้อยละ
4
4
4
2
2
4

3. ด้านองค์ประกอบภายใน
(Internal/Organization Development)
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
2 ตัว
20 %
ตัวชี้วัดที่
3.1.1
3.1.2

ร้อยละ
10
10

2. ด้านการสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders)
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
6 ตัว
30 %
ตัวชี้วัดที่
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

ร้อยละ
5
5
4
4
3
2
4
3

4. ด้านนวัตกรรมการปฏิบัติงาน
(Innovation)
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
10 ตัว
30 %
ตัวชี้วัดที่
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3.1
4.4.1
4.4.2

ร้อยละ
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
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แผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ประจาปี 2561
มาตรการหลักที่ 1 : สร้างความเชื่อมั่นการประกันชีวิตของประชาชนผู้เอาประกันภัย (น้าหนักร้อยละ 30)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1.1 เผยแพร่ความรู้
และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ภารกิจ
1.1 ความคุ้มครองและ
สิทธิประโยชน์ที่
กองทุนประกันชีวิต
ให้กับประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ไตรมาส 1
1

2

3

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
4

5

6

7

8

งบ
ผู
ร
้
บ
ั
ไตรมาส 4
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
9 10 11 12

30

1.1.1 พัฒนาเว็บไซต์
และ Facebook
Fan page กองทุน
ประกันชีวิต ให้มี
ข้อมูล, ข่าวสารที่
ทันเหตุการณ์
ในปัจจุบัน หรือ
การจัดหรือร่วม
กิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง

ความสาเร็จในการพัฒนาเว็บไซด์และ
Facebook Fan page ของกองทุน
ประกันชีวิตให้มขี ้อมูล, ข่าวสารที่ทัน
เหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือการจัดหรือ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
(1) มีการพัฒนารูปแบบและเนื้อหา
ให้เข้าใจง่าย ทันสมัยมากขึ้น
(2) จัดทาแบบสอบถามอิเล็กทรอนิค
เพื่อสารวจความพึงพอใจในการรับ
ข้อมูล ข่าวสาร
(3) ได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(4) ได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(5) ได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

5

ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

จนท.
งบ
สารสน ดาเนินงาน
เทศ 5,000
บาท

หน้าที่ 6/21

กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
1.1.2 การบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาท ภารกิจของ
กองทุนประกันชีวิต
ผ่านองค์กรหรือ
หน่วยงานของหรือ
สถาบันการศึกษา ของ
ภาครัฐ /เอกชน
เพื่อขยายผลสู่
ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ระดับความสาเร็จในการบรรยายความรู้
เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตผ่านองค์กร/
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือ
เอกชน เพื่อขยายผลสู่ประชาชน หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
(1) เตรียมข้อมูล และจัดทาโครงการ
เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต
ประจาปี 2561
(2) เสนอขออนุมัติโครงการ ต่อผู้จัดการ
กองทุนประกันชีวิต
(3) ติดต่อประสานงานองค์กร/
หน่วยงาน/ สถาบันการศึกษาภาครัฐ
หรือเอกชน เพื่อขอความร่วมมือในการ
บรรยายความรู้ฯ
(4) มีการบรรยายความรู้ฯ แก่
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 4 ครั้ง
(5) มีการบรรยายความรู้ฯ แก่
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 8 ครั้ง

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด
5

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

ไตรมาส 1
1

2

3

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
4

5

6

7

8

งบ
ผู้รับ
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
9 10 11 12
ไตรมาส 4

จนท.
งบ
แผนงาน ดาเนินงาน
และ 300,000
จนท.
บาท
กปช.

หน้าที่ 7/21

กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ไตรมาส 1
1

2

3

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
4

5

6

7

8

งบ
ผู้รับ
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
9 10 11 12
ไตรมาส 4

1.1.3 การประสาน
ความสัมพันธ์กับ
สานักงาน คปภ. ใน
ส่วนภูมภิ าค หรือ
บริษัทประกันชีวิต
สาขาต่างจังหวัด

- ระดับความสาเร็จในการประสาน
ความสัมพันธ์ และแลกเปลีย่ นข้อมูล
กองทุนประกันชีวิต กับสานักงาน คปภ.
ส่วนภูมภิ าค หรือบริษัทประกันชีวิต
สาขาต่างจังหวัด
(1) จานวน 2 จังหวัด
(2) จานวน 4 จังหวัด
(3) จานวน 6 จังหวัด
(4) จานวน 8 จังหวัด
(5) จานวน 10 จังหวัด

4

ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

จนท.
งบ
แผนงาน ดาเนินงาน
และ 300,000
จนท.
บาท
กปช.

1.1.4 เข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรต่างๆ เพื่อ
การประชาสัมพันธ์
กองทุนประกันชีวิต

ความสาเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กองทุนประกันชีวิต
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง

4

ความ ไม่ สาเร็จ สา
ในการ เร็จ
เข้าร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงาน
หรือองค์กร
ต่างๆ
เพื่อการ
ประชา
สัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า
4 ครั้ง

จนท.
งบ
บริหาร ดาเนินงาน
งาน 1,500,000
ทั่วไป
บาท
และ
จนท.
กปช.

-

- สา
เร็จ

หน้าที่ 8/21

กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
1.1.5 จัดให้มกี าร
เสวนา/การประชุม/
กิจกรรมให้ความรู้
ด้านการประกันภัย
แก่ประชาชนร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา /
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ให้ครอบคลุม
ทุกภูมิภาค

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ระดับความสาเร็จในการเสวนา/การประชุม
/กิจกรรมทางวิชาการว่าด้วยการประกันภัย
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 4 ภาค
(1) จัดเตรียมข้อมูล แนวทาง และประสาน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดการเสวนา /
การประชุม/กิจกรรม ทางวิชาการว่าด้วย
การประกันภัย
(2) จัดการเสวนา/การประชุม/กิจกรรมทาง
วิชาการฯ จานวน 1 ภาค
(3) จัดการเสวนา/การประชุม/กิจกรรมทาง
วิชาการฯ จานวน 2 ภาค
(4) จัดการเสวนา/การประชุม/กิจกรรมทาง
วิชาการฯ จานวน 3 ภาค
(5) จัดการเสวนา/การประชุม/กิจกรรมทาง
วิชาการฯ จานวน 4 ภาค

1.1.6 ลงโฆษณา ความสาเร็จในการลงโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กองทุนประกันชีวิต
กองทุนประกันชีวิต ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อสาธารณะอื่น ๆ
ผ่านสื่อสาธารณะ

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด
3

2

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

ความสาเร็จ ไม่ ในการ สา
ลงโฆษณา เร็จ
ประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ
ใน
สื่อสิ่งพิมพ์
หรือสื่อ
สาธารณะ

-

-

สา
เร็จ

ไตรมาส 1
1

2

3

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
4

5

6

7

8

งบ
ผู้รับ
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
9 10 11 12
ไตรมาส 4

จนท.
งบ
แผนงาน ดาเนินงาน
และ 2,000,000
จนท.
บาท
กปช.

จนท.
งบ
แผนงาน ดาเนินงาน
และ 300,000
จนท.
บาท
กปช.

หน้าที่ 9/21

กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
1.1.7 การมีหน่วยงานเครือข่ายในการ
เผยแพร่ความรู้ดา้ น
การประกันชีวิตและ
บทบาท หน้าที่
ภารกิจของกองทุน
กับหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ระดับความสาเร็จในการสร้าง
เครือข่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ประกันชีวิตและความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ประกันชีวิตกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือ
องค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการ
(2) ติดต่อและประสานความร่วมมือ
ในการประชุม หารือร่วมกันกับ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเพื่อหา
แนวทางการขับเคลื่อน
(3) จัดหรือเข้าร่วมการประชุมหารือ
เพื่อจัดทาโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ฯ ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/
องค์กร
(4) จัดหรือเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือ
กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ฯ กับ
หน่วยงานหรือองค์กร จานวน 5
หน่วยงาน
(5) สรุปผลการจัดการฝึกอบรมหรือ
กิจกรรมตาม (4) เสนอต่อผู้จัดการฯ

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด
4

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

ไตรมาส 1
1

2

3

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
4

5

6

7

8

งบ
ผู้รับ
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
9 10 11 12
ไตรมาส 4

จนท.
งบ
ที่ได้รับ ดาเนินงาน
มอบ ค่าใช้จ่าย
หมาย ในการ
ประชา
สัมพันธ์

หน้าที่ 10/21

กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
1.1.8 การมีเครือข่าย
ภาคประชาชน เพื่อ
การส่งเสริมความรู้
การประกันชีวิต
และความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนประกันชีวิต
ในกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ระดับความสาเร็จในการสร้าง
เครือข่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้ นการ
ประกันชีวิตและความรู้เกีย่ วกับกองทุน
ประกันชีวิตกับภาคประชาชน
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ในการสร้าง
ความร่วมมือภาคประชาชน เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินการ
(2) ติดต่อและประสานความร่วมมือ
ในการประชุม หารือร่วมกันระหว่าง
กองทุนและตัวแทนจากชุมชนหรือเขต
ในกรุงเทพฯ
(3) จัดหรือเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือ
สัมมนาหรือกิจกรรม เพื่อเผยแพร่
ความรู้ฯ ร่วมกันระหว่างตัวแทนจาก
ชุมชน/เขต หรือประชาชนทั่วไปใน
กรุงเทพฯ
(4) จัดทาทะเบียนฐานข้อมูลเครือข่าย
ภาคประชาชน เพื่อการสื่อสารและ
ประสานความร่วมมือต่อไป
(5) จัดทาสรุปผลการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนและผลการประเมิน
ความพึงพอใจ นาเสนอต่อผู้จัดการฯ

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด
3

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

ไตรมาส 1
1

2

3

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
4

5

6

7

8

งบ
ผู้รับ
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
9 10 11 12
ไตรมาส 4

จนท.
งบ
กปช ดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย
ในการ
ประชา
สัมพันธ์

หน้าที่ 11/21

กองทุนประกันชีวติ ปี 2561

มาตรการหลักที่ 2 : บริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืนและเพียงพอแก่การชาระหนี้ (น้าหนักร้อยละ 20)
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมหลัก
2.1 บริหารเงินกองทุน
ประกันชีวิตให้ยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ
2.1.1 บริหารเงินกองทุน
ประกันชีวิตให้ยั่งยืน
เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับผูเ้ กี่ยวข้อง โดย
คานึงถึงความมั่นคง
สภาพคล่องผลประโยชน์
ตอบแทนและความเสีย่ ง

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

ไตรมาส 1
4 5 1 2 3

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
งบ
ผู้รับ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผิดชอบ ประมาณ
(บาท)
4 5 6 7 8 9 10 11 12

20
- ระดับความสาเร็จในการบริหาร
เงินกองทุนให้ยั่งยืน
(1) จัดทาแผนการลงทุนตามระเบียบ
ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุนประกันชีวิต
(2) มีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนกับตัวชี้วัด
(3) จัดทารายงานเปรียบเทียบ
สัดส่วนการลงทุนกับสัดส่วนใน
แผนการลงทุนรายเดือน
(4) จัดทารายงานผลการลงทุนตาม
ราคาตลาด รายไตรมาส
(5) เสนอข้อ (2) (3) และ (4) ให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เพื่อทราบ

4

ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

จนท.
งบ
การเงิน ดาเนินงาน
บริหาร ค่าใช้จ่าย
เงินลงทุน ในการ
ประชุม
20,000
บาท
เบี้ย
ประชุม
ลงทุน
52,000
บาท

2.1.2 อัตราผลตอบแทน - ระดับความสาเร็จต่ออัตรา
ต่อการลงทุนของกองทุน ผลตอบแทนต่อการลงทุน
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย (1) ต่ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.60
(2) ต่ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.30
(3) เท่ากับค่าเป้าหมาย
(4) สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.30
(5) สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.60

4

ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

จนท.
ไม่มี
การเงิน งบประมาณ
และ
บริหาร
เงินลงทุน
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กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ตัวชี้วัดโครงการ/
น้าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก/
ไตรมาส 1
ร้อยละ ตัวชี้วัด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 2 3 4 5 1 2 3
2.1.3 หาพั นธมิ ตรทาง - ระดั บ ความส าเร็ จ ในการหา 4
ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)
การเงิน เช่น ธนาคาร หรือ พั นธมิ ตรทางการเงิ น เพื่ อใช้ เป็ น
สถาบั นการเงิ นอื่ น ๆ โดย แหล่ งเงินกู้ ในกรณี ที่ เงินกองทุ นฯ
เสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อ ไม่เพียงพอต่อการชาระหนีฯ้
ใช้เป็นแหล่งเงินกู้ในกรณี ที่ (1) ศึ กษาและวิ เคราะห์ แนว
เงินกองทุนฯ ไม่เพียงพอต่อ
ทางการกู้เงินฯ เบื้องต้น
การช าระหนี้ หากบริ ษั ท (2) ประสานขอความร่วมกับ
ประกั นชี วิ ตถู กเพิ กถอน
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ใบอนุญาต
(3) จัด/เข้าร่วมการประชุมหรือ
สัมมนา เพื่อหาแนวทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคาร
หรือสถาบันทางการเงินอืน่ ๆ
(4) จัดทาแนวทางการเข้าถึง
แหล่งเงินกูจ้ ากธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่เข้าร่วมฯ
(5) รายงานผลการดาเนินการ
ตาม (3) และ (4) ต่อ
ผู้จัดการฯ เพื่อทราบ
2.1.4 การเพิ่มช่องทาง - ระดับความสาเร็จในการ
2
ระดับ 5 (1) (2 (3 (4) (5)
การจ่ายเงินกรมธรรม์ ดาเนินการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วง
ล่วงพ้นอายุความแก่ผมู้ ี พ้นอายุความผ่านระบบพร้อมเพย์
สิทธิตามกรมธรรม์ฯ
(Prompt Pay) ของการจ่ายเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ ล่วงพ้นอายุความฯ ผ่านช่องทาง
(Prompt Pay)
อื่นๆ ทั้งหมดในช่วงเดียวกัน
(1) ร้อยละ 2
(2) ร้อยละ 4
(3) ร้อยละ 6
(4) ร้อยละ 8
(5) ร้อยละ 10

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ผู้รับ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผิดชอบ
4 5 6 7 8 9 10 11 12
จนท.
การเงิน
และ
บริหาร
เงิน
ลงทุน

งบ
ประมาณ
(บาท)
งบ
ดาเนินการ
20,000
บาท

จนท.
งบ
การเงิน ดาเนินการ
20,000
บาท
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กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ตัวชี้วัดโครงการ/
น้าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก/
ไตรมาส 1
ร้อยละ ตัวชี้วัด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 2 3 4 5 1 2 3
2.1.5 พัฒนาแนวทาง - ระดับความสาเร็จในการมีระบบ
2
ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)
การนาส่งเงินตามมาตรา การรับเงินตามมาตรา 52 หรือเงิน
52 หรือเงินกรมธรรม์ กรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่มี
ล่วงพ้นอายุความ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ (1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
มากยิ่งขึ้น
อุปสรรคในการนาส่งเงินตามมาตรา
52 ของบริษัทประกันชีวิต
(2) ประสานความร่วมมือกับบริษัท
ประกันชีวิต เพื่อหาแนวทางในการ
ดาเนินการ
(3) จัด/เข้าร่วมการประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่างกองทุนและบริษัท
ประกันชีวิต เพื่อหาแนวทาง
ดาเนินการร่วมกัน
(4) จัดทาแนวทางการนาส่งเงิน
ตามมาตรา 52 และฐานข้อมูล
ผู้ประสานงานโดยตรงจาก
บริษัทประกันชีวิต นาเสนอต่อ
ผู้จัดการฯ เพื่อทราบ
(5) ติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินการ นาเสนอต่อผู้จัดการฯ
เพื่อทราบ

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ผู้รับ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผิดชอบ
4 5 6 7 8 9 10 11 12
จนท.
คุ้มครอง
สิทธิฯ

งบ
ประมาณ
(บาท)
งบ
ดาเนินการ
30,000
บาท
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กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ตัวชี้วัดโครงการ/
น้าหนัก เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก/
ร้อยละ ตัวชี้วัด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1.6 พัฒนาระบบ
ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ 4 ความสาเร็จ
ฐานข้อมูลเงินกรมธรรม์ เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ
ของการมี
ล่วงพ้นอายุความให้มี ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น ในการ
ระบบ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อานวยความสะดวกและบริการ
สืบค้น
(เบื้องต้น)
ประชาชนผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถ
ข้อมูลเงิน
สืบค้นข้อมูลเงินกรมธรรม์
กรมธรรม์
ล่วงพ้นอายุความผ่านทางระบบ
ล่วงพ้น
ออนไลน์ ในกรณีออกบูธประชาอายุความ
สัมพันธ์ได้
ออนไลน์
ในการ
ออกบูธ
ประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2
ไม่ สา
เร็จ

3
-

ไตรมาส 1
4 5 1 2 3
- สา
เร็จ

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
งบ
ผู้รับ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผิดชอบ ประมาณ
(บาท)
4 5 6 7 8 9 10 11 12
จนท.
ไม่ใช้
สารสน งบประมาณ
เทศและ
จนท.
คุ้มครอง
สิทธิ
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มาตรการหลักที่ 3 : พร้อมดาเนินการชาระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชาระบัญชี (น้าหนักร้อยละ 20)
ประเด็นยุทธศาสตร์
3.1 พร้อมในการชาระ
บัญชีของบริษัทประกัน
ชีวิต ทีถ่ ูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ในกรณี
กองทุนประกันชีวิต
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้
ชาระบัญชี

โครงการ/กิจกรรม
หลัก

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

3.1.1 จัดฝึกอบรม/
สัมมนา/ การเสวนา
เพื่อแลกเปลีย่ นความรู้
และประสบการณ์ ในการ
ชาระบัญชี

- ความสาเร็จในการจัดฝึกอบรม/
สัมมนา/การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการ
ดาเนินการชาระบัญชี

3.1.2 จัดทาแผนปฏิบัติ
การ (Operation Plan)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและมอบหมาย
ภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ ในกรณีที่กองทุนฯ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
ชาระบัญชี

- ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ(Operation Plan)
เมื่อบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
(1) จัดประชุมและแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อกาหนดภารกิจ,
วิธีการที่จะต้องดาเนินการในฐานะ
ผู้ชาระบัญชี
(2) ศึกษาและหาข้อมูล เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการ (Operation Plan)
(3) นาเสนอแผนปฏิบัติการ
(Operation Plan) ขอความ
เห็นชอบจากผู้จัดการฯ
(4) ซักซ้อมความเข้าใจในการ
ดาเนินการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรู้
หน้าที่ และภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ตามแผนปฏิบัติการ
(Operation Plan)
(5) รายงานผลการดาเนินการต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกันชีวิต

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด
20
10

10

ความ
สาเร็จ
ในการจัด
ฝึกอบรม/
สัมมนา/
เสวนา
ระดับ 5

เกณฑ์การให้คะแนน
1

ไตรมาส 1
1 2 3

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
งบ
ผู้รับ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

4

5

ไม่ สา
เร็จ

-

-

สา
เร็จ

จนท.
งบ
แผนงาน ดาเนินงาน
และจนท. 50,000
กปช.
บาท

(1) (2) (3) (4) (5)

คณะ
งบ
ทางานฯ ดาเนินงาน
50,000
บาท
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มาตรการหลักที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ (น้าหนักร้อยละ 30)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

4.1 การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และ
เชี่ยวชาญในการทางาน 4.1.1 ฝึกอบรม
- ความสาเร็จในการเข้ารับการ
ความรู้งานใน หน้าที่ ฝึกอบรมของผู้จัดการฯ และ
และที่เกี่ยวข้องหรือ พนักงานไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/คน
เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงาน

4.1.2 จัดฝึกอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม
ให้กับบุคลากร
กองทุนประกันชีวิต

- ความสาเร็จในการจัดอบรม/
สัมมนา/กิจกรรมให้กับบุคลากร
กองทุนประกันชีวิต ไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1

5

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 1
1

2

3

ไตรมาส 2
4 5

6

7

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

8

10 11 12

9

งบ
ผู้รับ
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)

2

3

4

3

ความ ไม่ สาเร็จ สา
ในการเข้า เร็จ
รับการ
ฝึกอบรม
จานวนไม่
น้อยกว่า
4 ครั้ง
ต่อคน

-

- สา
เร็จ

จนท.
งบ
บริหาร ดาเนินงาน
งาน 240,000
ทั่วไป
บาท

2

ความ ไม่ สาเร็จ สา
ในการจัด เร็จ
ฝึกอบรม/
สัมมนา/
กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง

-

- สา
เร็จ

จนท.
งบ
แผน ดาเนินงาน
งาน 100,000
และ
บาท
พัฒนา

20
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กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
4.2 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

4.2.1 ทบทวน หรือจัด - ระดับความสาเร็จในการทบทวนหรือ
ให้มีแผนยุทธศาสตร์ จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
กองทุนฯ
(1) มีการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวน
แผนกลยุทธ์กองทุนฯ
(2) ทบทวนหรือจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ เสนอต่อผู้จัดการกองทุนฯ
(3) เสนอแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ภายใน ธ.ค. 2561
(4) เสนอแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ภายใน พ.ย. 2561
(5) ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ภายใน ธ.ค. 2561
4.2.2 จัดทาแผน - ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผน
งบประมาณ ประจาปี งบประมาณประจา ปี 2562 ในระยะเวลา
2562
ที่กาหนด
(1) มีการประชุมจัดทาแผนงบประมาณ
กองทุนฯ ประจาปี 2562
(2) จัดทาแผนงบประมาณกองทุนฯ
สาหรับปี 2562 เสนอต่อผู้จัดการฯ
(3) เสนอแผนงบประมาณฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารฯ ภายใน ธ.ค. 2561
(4) เสนอแผนงบประมาณฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารฯ ภายใน พ.ย. 2561
(5) ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารฯ ภายใน ธ.ค. 2561

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

3

1 2 3 4 5
ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

3

ระดับ 5

(1) (2) (3) (4) (5)

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 1
1

2

3

ไตรมาส 2
4 5

6

7

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

8

10 11 12

9

งบ
ผู้รับ
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
จนท.
งบ
แผนงาน ดาเนินงาน
และ 30,000
พัฒนา / บาท
จนท.
กปช.

จนท.
งบ
บัญชี ดาเนินงาน
และจนท. 5,000
กปช.
บาท

หน้าที่ 18/21

กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 1

4.2.3 จัดทาแผน - ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผน
ปฏิบัติการกองทุนฯ ปฏิบัตกิ ารกองทุนฯ ประจาปี 2562
ประจาปี 2562
ในระยะเวลาที่กาหนด
(1) มีการประชุมการจัดทาแผนปฏิบัติ
การกองทุนฯ ประจาปี 2562
(2) จัดทาแผนปฏิบัติการกองทุนฯ
ประจาปี 2562 เสนอต่อผู้จัดการฯ
(3) เสนอแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ต่อ
คณะกรรมการฯ ภายใน ธ.ค. 2561
(4) เสนอแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ต่อ
คณะกรรมการฯ ภายใน พ.ย. 2561
(5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ภายใน ธ.ค. 2561

3

1 2 3 4 5 1
ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

4.2.4 จัดทาการประเมิน - ระดับความสาเร็จในการจัดทาการ
ความเสี่ยงกองทุนฯ ประเมินความเสี่ยงกองทุน ประจาปี
ประจาปี 2561
2561
(1) มีการค้นหาความเสี่ยงกองทุนฯ
(2) มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง
กองทุนฯ
(3) ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงความเสี่ยง
ระดับรุนแรง
(4) รายงานผลและจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงกองทุนต่อผู้จัดการกองทุนฯ
(5) รายงานผลการประเมินความเสีย่ งของ
กองทุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

3

ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

2

3

ไตรมาส 2
4 5

6

7

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

8

10 11 12

9

งบ
ผู้รับ
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
จนท.
งบ
แผนงาน ดาเนินงาน
และ
5,000
พัฒนา/ บาท
จนท.
กปช.

คณะ
งบ
ทางาน ดาเนินงาน
บริหาร 5,000
ความเสีย่ ง บาท
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กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
4.2.5 จัดกิจกรรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงาน หรือสมาคม
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social
Responsibility)

4.3 การพัฒนา
ด้านระบบข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ระดับความสาเร็จในการ
จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการรับผิดชอบต่อสังคมไทย
(1) ศึกษา หรือสารวจกิจกรรม
โครงการรับผิดชอบ
(2) เสนอขออนุมัติโครงการฯ ต่อ
ผู้จัดการกองทุนและได้รับการอนุมัติ
(3) ติดต่อหน่วยงานที่จะเข้าไปจัด
หรือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
(4) ทาหนังสือเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่
กองทุนฯ ทราบ
(5) จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการฯ

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด
3

เกณฑ์การให้คะแนน

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 1

1 2 3 4 5 1
ระดับ 5 (1) (2) (3) (4) (5)

2

3

ไตรมาส 2
4 5

6

7

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

8

10 11 12

9

งบ
ผู้รับ
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
จนท.
งบ
คุ้ม ดาเนินงาน
ครอง 200,000
สิทธิ์
บาท
และ
จนท.
กปช.

3
4.3.1 จัดทาระบบ
Back office พื้นฐาน
โดยใช้โปรแกรม MS
Access เพื่อให้มีระบบ
Back office สนับสนุน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ความสาเร็จในการจัดทาระบบ
Back office พื้นฐานสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

3

ความ ไม่ สาเร็จ สา
ในการมี เร็จ
ระบบ Back
office
ที่มี
ประสิทธิภาพและ
สะดวก
รวดเร็ว

-

-

สา
เร็จ

จนท.
ไม่ใช้
สาร งบประมาณ
สนเทศ
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กองทุนประกันชีวติ ปี 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
4.4 ประสาน
ความสัมพันธ์กับ
กองทุนคุ้มครอง
ผู้เอาประกันชีวิต
หรือองค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1

ปี 2561/ไตรมาส/เดือน
ไตรมาส 1
1

2

3

ไตรมาส 2
4 5

6

7

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

8

10 11 12

9

งบ
ผู้รับ
ประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)

2

3

4

5

ไม่ สา
เร็จ

-

-

สา
เร็จ

ผจก.
งบ
และ ดาเนินงาน
จนท. 500,000
กปช.
บาท

(1) - (2)

-

(3)

ผจก.
ไม่ใช้
และ
งบ
จนท. ประมาณ
กปช.

7

4.4.1 จัดหรือเข้าร่วม ความสาเร็จในการจัดหรือเข้าร่วม
การประชุมนานาชาติ การประชุมนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความรู้ และประสบการณ์
และประสบการณ์

3

4.4.2 ศึกษาพัฒนาการ
ด้านการคุม้ ครองสิทธิ
ประโยชน์ แก่ผเู้ อาประกันภัยขององค์กร
ในต่างประเทศ

4

- ความสาเร็จในการพัฒนาการ
ด้านคุ้มครองฯ
(1) ศึกษาข้อมูลด้านการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์แก่ผเู้ อาประกันภัย
ในต่างประเทศพอสังเขป
(2) สรุปประเด็นหรือสาระสาคัญ
ทีอ่ าจจะนามาพัฒนาการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
(3) นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ปีละ 1 ครั้ง

ความ
สาเร็จ
ในการจัด
หรือเข้าร่วม
การ
ประชุม
นานาชาติ
ระดับ 3
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