
แผนปฏิบัติการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2565 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
1.1 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจา่ย
ค่าเสียหายเบื้องต้นและ
การไล่เบี้ยเรียกคืนของ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยแบบครบ
วงจร (โครงการ
ต่อเนื่องปี 2565-
2566) 

1. เพื่อให้การบรกิารแก่ผู้ประสบภัย
จากรถ/ทายาทโดยธรรม ทีย่ื่นขอรับ
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้จากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยได้สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ  
โดยสามารถรับบริการครบถ้วน
ตั้งแต่เริ่มตน้จนจบการขอรับ
ค่าเสียหาย ผ่านช่องทางเดยีว 
(One-stop-service) 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ในการพจิารณาจ่ายค่าเสยีหาย
เบ้ืองต้น และการติดตามไล่เบีย้
เรียกคนืของกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภัย ไดอ้ย่างสะดวก  
และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการทำงาน
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน และทำให้ระบบ
สารสนเทศมมีาตรฐาน มีความ
มั่นคงปลอดภยั และจดัเก็บข้อมูล 
ได้อย่างมรีะบบ รวมถึงสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลในทุกภาคสว่น 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กองทุนฯ 
 
 

1. จัดทำขอบเขตงานและขออนุมัติหลักการ 
[ม.ค.-ก.พ. 65] 
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [มี.ค.-พ.ค. 65] 
3. ผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารแผนการดําเนินงาน 
(Gantt Chart) และเอกสารสรุปความต้องการและ
บทวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
(Requirement Summary and Analysis)  
[มิ.ย.-ก.ย. 65] 
4. ออกแบบระบบ (Software Detailed 
Design) และติดต้ังระบบสารสนเทศที่
พัฒนาข้ึน พร้อมให้ผู้ใช้งานทดสอบระบบ
สารสนเทศเพื่อการยอมรับระบบ (User 
Acceptance Test : UAT)  
[ต.ค. 65 - มี.ค. 66]  
4. รายงานความคืบหน้าต่อเลขาธิการ  
[ธ.ค.65] 
5. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ ทดสอบระบบและ
ส่งมอบเอกสาร/ชุดคำสั่ง (Source Code) 
และจัดทำคู่มือ หรือสื่อสำหรับสอนการใช้งาน 
[เม.ย.-พ.ค. 66] 
6. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 
ต่อเลขาธิการ [มิ.ย. 66] 

 
 

18 เดือน 
 
 

1. ช่องทางการ
ให้บริการ One-stop-
service ด้านการจ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ 
2. ระบบพิจารณา
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้แบบ
ครบวงจร (ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธภิาพ) 
3. ระบบติดตามไล่เบ้ีย
เรียกคนื 

1. ร้อยละของการจา่ย
ค่าเสียหายเบื้องต้นตาม
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด 
 
2. คะแนนการประเมิน 
ผลการดำเนินงานของ
กองทุนฯ เพ่ิมขึ้น 
 
 
3. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการด้านการ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
 
 
4. การดำเนนิงาน
ติดตามลูกหนี้ 

1. ร้อยละของการจา่ย
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
ตามระยะเวลา 
ท่ีกฎหมายกำหนด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9o 
2. คะแนนการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ 
เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 
0.1 คะแนน 
3. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการด้านการ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
ไม่น้อยกว่า 4.7 
คะแนน 
4. การดำเนนิงาน
ติดตามลูกหนี้ อยู่ใน
ระดับ 4 หรือมากกว่า 

 3,000,000 
 
 

 
หมายเหตุ: 
ปี 2566 
เบิกจ่ายอกี 
7,000,000 
บาท 

กลุ่มระบบคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ  
 
/ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่สาร 



โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

1.2 
แผนงานปรับปรุง
กฎระเบียบเกีย่วกับ 
การยึดอายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน
ของลูกหนี้กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
รวมถึงการดำเนินการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
สถานท่ีจัดเก็บทรัพยส์ิน
ท่ียึด ฯลฯ * 
 
* สามารถนำผล
การศกึษาจากโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำงาน 
เพื่อรองรับการเป็น 
Smart OIC (Business 
Process 
Improvement)  
ของสำนักงาน คปภ. 
(ดำเนินการปี 2564) 
มาใช้สนับสนนุการ
ดำเนนิงานในโครงการนี ้

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนงานการยึด
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
มีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยเชื่อมโยง
และบูรณาการการทำงานรว่มกับ
กรมบังคับคดี และหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง สามารถสร้างสภาพคลอ่ง
ต่อการบริหารจัดการทุนหมนุเวียน 
ด้านการจ่ายค่าเสยีหายเบ้ืองตน้ 
และการไล่เบี้ยเรยีกคืน 
2. เพื่อประยกุต์ใช้แนวคิด 
Regulatory Guillotine ในการ
ปฏิรูปกฎหมาย/กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ ของกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภัย ให้มีความทันสมยั  
ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำให้การ
ปฏิบัติงานของผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 
ทั้งภายในและภายนอกของกองทนุ
ทดแทนผู้ประสบภัย มีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลมากยิ่งขึน้ 

1. รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูล ประเด็น/
อุปสรรคในการดำเนินการยึดอายดัและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สนิของลกูหนีก้องทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงการ
ดำเนนิการทีเ่กีย่วข้อง [ม.ค.-ก.พ. 65] 
2. ศึกษากฎระเบียบของหน่วยงานอื่น  
ที่มกีารกำหนดขั้นตอนการดำเนนิการยึด
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ [ม.ค.-เม.ย. 65] 
3. จัดทำร่างกฎระเบียบ เสนอต่อ
คณะอนกุรรมการไล่เบี้ยฯ และเสนอ 
ร่างกฎระเบียบต่อคณะอนุกรรมการ
กฎหมายฯ และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตลอดจน
เสนอเลขาธิการลงนามในกฎระเบียบ  
[พ.ค.-พ.ย. 65] 
4. เผยแพรก่ฎระเบียบ และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานพนัธมติรที่เกี่ยวข้อง 
กับกระบวนงานการยึดอายัดและ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ [ธ.ค. 65] 
 
 

12 เดือน กฎระเบียบเกีย่วกับ 
การยึดอายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิของ
ลูกหนีก้องทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย รวมถึง 
การดำเนนิการที่
เกีย่วขอ้ง ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ระดับความสำเร็จของ
การปรับปรุงกฎระเบียบ
และกระบวนงานด้าน
การไล่เบี้ยเรียกคืน 

กฎระเบียบการยึดอายัด
และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของลูกหนี้
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย รวมถึงการ
ดำเนินการท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้รับความเห็นชอบ 
และเผยแพร่กฎระเบียบ 
และบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตร 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 -  
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ่มระบบคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 



โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

1.3 
แผนงานเชื่อมโยง 
และบูรณาการระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงาน คปภ. เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
ส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค 

เพื่อเชือ่มโยงและแลกเปลี่ยน  
บูรณาการการใช้งานระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการเข้าถึง
ฐานขอ้มูลในฝ่าย หรือสายงานต่างๆ 
ของสำนักงาน คปภ. เพือ่ช่วยให้
กองทุนฯ สามารถใช้ประโยชน์  
และเพิม่ประสทิธิภาพ ให้กับการ
ปฏิบัติงาน หรือการบริหารจดัการ
กองทุนฯ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง
ส่งเสริมและเพิ่มศกัยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและลูกจ้าง
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค 

1. หารือกับฝ่าย/สายงาน ต่าง  ๆภายในสำนักงาน 
คปภ. เพื่อการขอเชื่อมโยงและบูรณาการระบบ
สารสนเทศ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ หรือการบริหารจัดการ
กองทุนฯ เพื่อสรุปความต้องการเข้าใช้ระบบ/
เชื่อมโยงข้อมูลกบัฝ่าย/สายงานต่างๆ
(Requirement) [ม.ค.-เม.ย. 65/66] 
1.1) การบูรณาการการใช้งานแพลตฟอร์ม 

HRIS ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน คปภ. [ระยะ ท่ี  1]  

1.2) การเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการระบบ
กำกับธุรกิจประกันภัย (ผลิตภัณฑ์
ประกันภัย (SERFF)) ของด้านกำกับ 
สำนักงาน คปภ. [ระยะ ท่ี  1] 

1.3) การบูรณาการการใช้งานแพลตฟอร์ม
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกฎหมาย
ด้านประกันภัย (ยกร่าง และประกาศ
กฎหมาย ทบทวนกฎหมาย ให้คำปรึกษา
ด้านกฎหมาย ดำเนินคดี) ของด้าน
กฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
สำนักงาน คปภ. [ระยะ ท่ี  2] 

2. หารือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฝ่าย/สายงานที่เกี่ยวข้องการสื่อสาร ในการ
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศ หรือการขอดึงข้อมูล
จากระบบสารสนเทศของฝ่าย/สายงานต่างๆ 
ของสำนักงาน คปภ. มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ [พ.ค.-มิ.ย. 65/
พ.ค.-มิ.ย. 66] 
3. ดำเนินการเชื่อมเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระบบสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. 
[ก.ค.-พ.ย. 65/ก.ค.-พ.ย. 66] 
4. สรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นระยะ 
[ธ.ค. 65/ธ.ค. 66] 
 
(หมายเหตุ: การดำเนินงานในระยะที่ 1-2  
มีกิจกรรมเหมือนกัน) 

ระยะที่ 1  
(ปี 2565) 
12 เดือน 

 
ระยะที่ 2  
(ปี 2566) 
12 เดือน 

 

แผนงานเชือ่มโยงและ
บูรณาการระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงาน คปภ. 

ระดับความสำเรจ็ของ
แผนงานเชือ่มโยงและ
บูรณาการระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงาน คปภ. 

แผนงานเชือ่มโยงและ
บูรณาการระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงาน คปภ.  
แล้วเสร็จ 

 - 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ่มระบบคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
/ ด้านกำกับ 
ด้านกฎหมาย 
คดี และคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ 
สายส่งเสริม 
และประกันภยั
ภูมิภาค  
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล  
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่สาร 



โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

1.5 
โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
รายงานข้อมูล
ประกันภัยรถภาคบังคบั 
(โครงการต่อเนือ่งปี 
2563-2565) 

1. เพื่อให้ระบบทำงานไดอ้ย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ และสามารถรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหนว่ยงานภายใน
และภายนอก 
2. เพื่อให้การสืบค้นข้อมลูเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยการทำ Cleansing 
Data ขอ้มูล 
3. เพื่อปรับปรุงรายงานสำหรับ
ผู้บริหารให้มีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ 

1. ทดสอบระบบฯ และฝึกอบรมผู้ใช้งาน 
[ม.ค.-ก.พ. 65] 
2. ส่งมอบและติดตั้งระบบสารสนเทศ  
ที่ปรับปรุง พัฒนา เพิม่เตมิ รวมทั้งเอกสาร
ระบบงานผลการดำเนนิงานและอื่นๆ  
ที่เหลือทั้งหมด [มี.ค. 65] 
3. ตรวจรับงานโครงการ [เม.ย.-พ.ค. 65] 
4. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับ 
การรายงานขอ้มูลประกนัภัยรถภาคบังคับ 
[มิ.ย.-พ.ย. 65] 
5. สรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  
[ธ.ค. 65] 

12 เดือน 1. ระบบรายงานข้อมูล
ประกนัภัยรถภาคบังคับ 
2. ข้อมูลประกันภยั 
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  
ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ตอ่การ
วางแผนและการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกองทุนฯ ได้ 

ระดับความสำเรจ็ของ
โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพระบบ
รายงานขอ้มูลประกนัภัย
รถภาคบังคับ 

ดำเนนิโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบ
รายงานขอ้มูลประกนัภัย
รถภาคบังคับแล้วเสรจ็ 

 3,395,000 กลุ่มระบบคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
 
/ หนว่ยงาน
ภายนอก เชน่ 
กรมการขนส่งทาง
บก สมาคมประกนั
วินาศภยัไทย 

1.6 
โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก 
เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหรอืสายงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำ
ทรัพยากรทีต่้องใชก้ับการ
ดำเนนิงานด้านดังกล่าวไปใช้กับ 
การดำเนนิงานด้านอืน่ๆ 

1. ดำเนนิการจ้างเหมาบรกิารบุคลากร
ภายนอก เพื่อช่วยสนับสนนุการดำเนนิ
กระบวนการไล่เบีย้เรยีกคืนเงินค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น ซ่ึงได้มีการจ่ายค่าเสยีหาย
เบ้ืองต้นไป และต้องมีกระบวนการในการ
ทำหนังสอืทวงถาม หนังสือเตอืนให้ชดใช้
เงิน รวมไปถึงการสืบหาทรัพย์สินของ
ลูกหนีก้องทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
[ม.ค.-ต.ค. 65] 
2. ประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายนอก รวมถึงงานส่วนกระบวนการ 
ไล่เบี้ยเรยีกคืนเงินค่าเสยีหายเบ้ืองตน้  
ที่เหลืออยู่ เพื่อประเมินความเหมาะสม 
ในการจ้างเหมาในปีถัดไป [พ.ย.-ธ.ค. 65] 
3. รายงานผลการดำเนนิงานตาม
โครงการฯ ตอ่เลขาธกิาร [พ.ย.-ธ.ค. 65] 
 
 

12 เดือน แผนสนับสนุนการ
ดำเนนิงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

1.ระดับความสำเรจ็ของ
โครงการจ้างเหมาบรกิาร
บุคคลภายนอก เพื่อชว่ย
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
2. การดำเนนิงาน
ติดตามลูกหนี้ 

1. ดำเนนิโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล 
ภายนอก เพื่อช่วย
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยแล้วเสร็จ 
2. การดำเนนิงาน
ติดตามลูกหนี้ อยู่ใน
ระดับ 4 หรือมากกว่า 

 2,607,000 กลุ่มระบบคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 



โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

1.7 
โครงการจัดจ้าง 
ท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำ 
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย  
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และ
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
 
[เป็นแผนงาน/โครงการ
ที่ดำเนินการเป็นประจำ
ทุกปี] 

1. เพ่ือตดิตามผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ และแผนการปฏิบตัิงาน
ฯ ประจำปี 2565 พร้อมจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั และ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2566 
2. เพ่ือกําหนดแผนและแนวทางการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั พร้อมทั้งใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
ทั้งในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และบคุลากรที่เก่ียวขอ้งกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เพ่ือใหม้ีแผนและแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ตลอดจนกรอบอัตรากำลังและมีแผนที่นำทาง 
(Roadmap) การพัฒนาบคุลากรให้สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
4. เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนักงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ได้รับทราบและมีส่วน
ร่วมในการกำหนดทิศทางและนโยบายการ
ขับเคลือ่นการดำเนินงานของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั ในระยะ 3 ปีขา้งหน้า ทั้งเชิง 
กลยุทธ์ เชิงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
เชิงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมไปถึงได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทาง
ในการจัดทําโครงการ รายละเอยีดการ 
ดําเนินการโครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาระบบงานเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานของ กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
ไปสู่การปฏิบัติไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

1. ศึกษาสภาพแวดล้อมทัว่ไปของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อจัดเตรียม ขอ้มูล
ให้บริษัทที่ปรกึษาเตรียมการจัดทำแผน 
กลยทุธก์องทุนฯ [ม.ค. 65] 
2. จัดจ้าง/จัดหาผู้เชีย่วชาญ ในการเป็น 
ที่ปรึกษาเพื่อร่วมศกึษา และดำเนิน
โครงการฯ [ม.ค.-มี.ค. 65] 
3. ดำเนนิการติดตามผลการดำเนนิงาน
ตามแผนยทุธศาสตร์ฯ และแผนการ
ปฏิบัติงานฯ ฉบับเดมิ [เม.ย.-ต.ค. 65] 
4. ปรับปรุงและจัดทำแผนฉบับต่างๆ (แผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ แผนการปฏิบัติงานฯ 
ประจำปี 2566 แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภัย) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การประเมินอัตรา
กำลังคน การประเมินทกัษะบุคลากร
กองทุนฯ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ฯลฯ) [เม.ย.-ต.ค. 65] 
5.นำเสนอรา่งแผนฯ ตอ่คณะอนกุรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
[ก.ย.-ต.ค. 65] 
6. ประชุมสือ่สารแผนฯ แก่บุคลากรและ
ลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
รวมถึงบุคลากรที่เกีย่วขอ้ง [พ.ย. 65] 
7. รายงานผลการดำเนนิงานตาม
โครงการฯ ตอ่เลขาธกิาร [ธ.ค. 65] 
 

ข้อสังเกต: ในปี 2566-2567 จะเป็น
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จัดทำขึน้ 

12 เดือน 
(โครงการฯ 
ดำเนนิการ  
8 เดือน) 

1. แผนยุทธศาสตร์
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และ
แผนการปฏิบัติงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ประจำปี 
2566 
2. แผนปฏิบัตกิารดจิิทัล
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
3. แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทนุ
ทดแทนผู้ประสบภัย 
4. ผลการศกึษาและ 
ผลการดำเนนิงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1.ระดับความสำเรจ็ของ
การจดัจ้างที่ปรกึษาและ
จัดทำแผนฯ 
2. คะแนนการประเมิน 
ผลการดำเนินงานของ
กองทุนฯ เพ่ิมขึ้น 
 
3. มีแผนยทุธศาสตร์
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และ
รายละเอยีดแผนการ
ปฏิบัติงานกองทนุ
ทดแทนผู้ประสบภัย 
ประจำปี 2566 
 
4. มีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
 
 
5. มีแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทนุ
ทดแทนผู้ประสบภัย 
 

1. ดำเนนิการจัดจ้าง 
ที่ปรกึษาและจัดทำแผนฯ 
แล้วเสรจ็ 
2. คะแนนการประเมินผล
การดำเนินงานของกองทุน
ฯ เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 
0.1 คะแนน 
3. แผนยทุธศาสตรก์องทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั และ
รายละเอยีดแผนการ
ปฏิบัติงานกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภยั ประจำปี 
2566 ได้รับความเห็นชอบ
และนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
4. แผนปฏิบัตกิารดิจทิัล
กองทนุทดแทนผู้ประสบภยั 
ได้รับความเห็นชอบและ
นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทนุ
ทดแทนผู้ประสบภยั ได้รับ
ความเห็นชอบและนำมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

 10,000,000 กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

 



โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรและลกูจ้างของกองทุนฯ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 
2.1 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย  
ปี 2565 
 
[เป็นแผนงาน/โครงการ
ที่ดำเนินการเป็นประจำ
ทุกปี] 

1. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภัย ให้สามารถปฏิบัติงาน
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
และงานที่เกีย่วขอ้งได้อย่างถกูต้อง 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
สำนักงาน คปภ. กำหนด 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของปฏิบัติงานของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพือ่นำ
ความรูท้ี่ได้รับจากการอบรมไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่
ให้มีประสิทธภิาพ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 การจัดส่งบุคลากรฯ เข้าร่วมอบรม/
พัฒนาศักยภาพ 
1.1 สำรวจความต้องการในการเข้ารับอบรม
หลักสูตรต่าง  ๆของผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ  
[ม.ค.-ก.พ. 65] 
1.2 พิจารณาสรุปวิเคราะห์ความต้องการการ
อบรม พร้อมศึกษาหาข้อมูลของหน่วยงานที่สนใจ 
[ก.พ.-มี.ค. 65] 
1.3 กำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการ
พัฒนาอบรม รวมทั้งหารือกับทางฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ของสำนักงาน คปภ. [มี.ค.-เม.ย. 65] 
1.4 ดำเนินการส่งบุคลากรกองทุนฯ เข้ารับการ
พัฒนาอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นไปตามกรอบ
และแนวทางที่กำหนด [พ.ค.-ธ.ค. 65] 
1.5 สรุปรายงานผลการอบรมเสนอต่อเลขาธิการ 
และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ [ธ.ค. 65] 
ส่วนที่ 2 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้แก่ลูกจ้าง
กองทุนฯ 
2.1 สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของ
ลูกจ้างกองทุนฯ [ม.ค.-มี.ค. 65] 
2.2 วิเคราะห์ความต้องการและทักษะที่จำเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานกองทุนฯ [มี.ค.-พ.ค. 65] 
2.3 กำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการ
พัฒนาอบรม/สัมมนา [มิ.ย.-ต.ค. 65] 
2.4 ดำเนินการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้และ
ทักษะต่าง  ๆในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
[ต.ค.-พ.ย. 65] 
2.5 สรุปรายงานผลการอบรมเสนอต่อเลขาธิการ
และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ [ธ.ค. 65] 

12 เดือน บุคลากรและลูกจ้างของ
กองทุนฯ ได้รับการ
พัฒนาและมีทกัษะและ
สมรรถนะด้านดจิิทัล
และด้านที่เกีย่วขอ้ง 

1. บุคลากรและลูกจา้ง
ของกองทุนฯ ทุกคน 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลและด้านท่ีจำเปน็
ต่อการปฏิบัติงาน 
 
2. ระดับทักษะดิจิทัล
และด้านท่ีจำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรและลกูจ้าง
ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

1. บุคลากรและลูกจา้ง
ของกองทุนฯ ได้รับการ
พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะด้านดิจิทัล
และด้านท่ีจำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานร้อยละ 
100  
2. ระดับทักษะดิจิทัล
และด้านท่ีจำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรและลกูจ้าง
ของกองทุนฯ  
อยู่ในเกณฑ์ดี (4 ขึ้นไป 
จาก 5) 

 1,000,000 กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
 
/ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 



โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

2.2 
แผนงานปรับปรุงและ
เพ่ิมค่าตอบแทน/
สวัสดิการ ทั้งใน
รูปแบบของตัวเงินและ
ท่ีมิใช่ตัวเงิน  
แก่บุคลากรและ 
ลูกจ้างกองทุนฯ 

เพื่อสรา้งขวญักำลังใจให้แก ่
บุคลากรและลูกจ้างของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามภารกิจ
ของกองทุนฯ นำไปสู่การเพิ่มขึ้น
ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานในระยะยาว 

1. ศึกษาขอ้มูลเพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ค่าตอบแทน/สวัสดิการ ทั้งในรูปแบบของ
ตัวเงินและที่มิใช่ตวัเงิน [ม.ค.-มี.ค. 65] 
2. ร่างหลักการเกีย่วกับปรับปรุงและ 
เพิ่มค่าตอบแทน/สวัสดิการฯ เสนอต่อ
อนกุรรมการการบริหารงานบุคคล  
[เม.ย.-มิ.ย. 65] 
3. เสนอคณะกรรมการกฎหมาย 
กฎระเบียบ และการบริหารกองทนุ
ทดแทนผู้ประสบภัย [ก.ค.-ก.ย. 65] 
4. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทนุ
ทดแทนผู้ประสบภัย [ต.ค.-พ.ย. 65] 
5. เผยแพรข่้อกำหนดที่ได้รับความ
เห็นชอบจากเลขาธกิาร [ธ.ค. 65] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 เดือน 1. แผนงานปรับปรุงและ
เพิ่มค่าตอบแทน/
สวัสดิการ 
2. กองทุนฯ มกีลไกเพือ่
เพิ่มประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิลของบุคลากร
และลูกจ้างของกองทุนฯ 

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อองคก์รของบุคลากร
และลูกจ้างของ 
กองทุนฯ 
 
2. มีการจัดทำกลไก 
ท่ีจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้แก่
บุคลากรและลกูจ้าง
ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

1. คะแนนความพึง
พอใจโดยรวมของ
บุคลากรและลูกจ้างของ
กองทุนฯ ต่อกองทนุฯ 
ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน 
2. หลักการเกี่ยวกับ
ปรับปรุงและเพ่ิม
ค่าตอบแทน/สวัสดิการฯ 
ได้รับความเห็นชอบ 

 -  
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

 



โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักถึง และส่งเสริมให้ประชาชนทำประกนัภัย พ.ร.บ. 
3.1 
โครงการรณรงค์เชิงรุก
ในพ้ืนที่นำร่องเพ่ือ
ส่งเสริมการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 
อย่างยั่งยืน **,*** 
 
** พื้นทีน่ำรอ่ง เชน่  
นิคมอุตสาหกรรม  
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ 
ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ  
โดยจะขึน้อยู่กับแนวทาง
และการหารอืรว่มกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น จัดทำเป็น 
Sandbox จัดทำชุมชน
ต้นแบบ  
*** เป็นโครงการที่มี
ผลผลิตและผลลัพธ์ 
ครอบคลุมทั้ง
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 และ 4  

เพื ่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญ ร ับร ู ้ถึง
ประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ที ่จะได้ร ับจากการประกันภัยรถ 
ภาคบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วย
คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ และ
เพื ่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ร ับร ู ้ถ ึงบทบาทและภารก ิจของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในการ
ด ู แลและช ่ วย เหล ื อประชาชน 
ที่ประสบภัยจากรถ รวมถึงเพื่อให้
ประชาชนตระหนักถึงหน้าที ่และ
ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ต ่ อ ต น เ อ ง 
ครอบคร ัว และส ่วนรวมในการ
จัดทำประกันภัยรถภาคบังคับตาม
พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญ ั ต ิ ค ุ ้ ม ค ร อ ง
ผ ู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
และรับรู ้ถึงผลเสียและบทลงโทษ
จ าก ก า ร ไม ่ ท ำป ร ะ ก ั น ภ ั ย ร ถ 
ภาคบังคับ อาทิ อัตราค่าปรับจาก
การไม่ทำประกันภัยรถภาคบังคับ 
การไล ่ เบ ี ้ยเร ียกค ืนเง ินกองทุน
ทดแทน ผู้ประสบภัย เป็นต้น  

1. จัดทำขอบเขตของงานและขออนุมตัิ
หลักการการจัดทำโครงการ  
[ม.ค.-ก.พ. 65/ 66/67] 
2. จัดจ้างผู้ดำเนนิโครงการ  
[มี.ค.-เม.ย. 65/66/67] 
3. ประสานความรว่มมอืกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายในการ
ดำเนนิกจิกรรม และสรุปพื้นที่นำร่อง 
รูปแบบของการดำเนนิงาน เพือ่ส่งเสริม
การจดัทำประกนัภยั พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และสรา้งความรู ้
ความเข้าใจถึงบทบาทและภารกิจของ
กองทุนฯ  
[พ.ค.-มิ.ย. 65/66/67] 
4. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม  
แบ่งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
[พ.ค.-มิ.ย. 65/66/67] 
5. เตรยีมการ และดำเนนิกจิกรรมใน 
แต่ละพื้นทีน่ำรอ่ง  
[มิ.ย.-พ.ย. 65/66/67] 
6. รายงานผลการดำเนนิโครงการต่อ
เลขาธกิาร  
[ธ.ค. 65/66/67] 
 
(หมายเหตุ: การดำเนนิงานในระยะที่ 1-3 
มีกิจกรรมเหมือนกนั) 

ระยะที่ 1  
(ปี 2565) 
12 เดือน 

 
ระยะที่ 2  
(ปี 2566) 
12 เดือน 

 
ระยะที่ 3 
(ปี 2567) 
12 เดือน 

 

1. รถที่ทำประกนัภยั
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  
เพิ่มมากขึน้ 
2. เจ้าของรถมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การทำประกันภยัรถ 
ภาคบังคับ รวมถึง 
เห็นถึงความสำคัญของ
การทำประกันภยัรถ 
ภาคบังคับ 
3. ประชาชนทั่วไปรูจ้ัก
และทราบถึงบทบาท
หน้าที่และบรกิารของ
กองทุนฯ 

1. ร้อยละความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกองทุนฯ 
(บทบาทหน้าที่ บริการ 
ฯลฯ)  
 
2. ร้อยละของการทำ
ประกันภัยรถยนต์ภาค
บังคับ 
 
3. ร้อยละความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำ
ประกันภัยรถยนต ์
ภาค บังคับของ
ประชาชนท่ัวไป 
 
4. จำนวนพ้ืนที่นำร่อง 

1. ร้อยละความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกองทุนฯ 
(บทบาทหน้าที่ บริการ 
ฯลฯ) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
2. ร้อยละของการทำ
ประกันภัยรถยนต ์
ภาคบังคับ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
3. ร้อยละความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำ
ประกันภัยรถยนต ์
ภาคบังคับของ
ประชาชนท่ัวไป ไม่น้อย
กว่า 
ร้อยละ 80 
4. จำนวนพ้ืนที่นำร่อง 
ไม่น้อยกว่า 3 พ้ืนที ่
 

 12,000,000 กลุ่มระบบคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
 
/ สายส่งเสรมิ
และประกันภยั
ภูมิภาค  
ฝ่ายสำนกันาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ  
รวมถึงหน่วยงาน
ภายนอก เช่น 
กรมการปกครอง, 
นิคม
อุตสาหกรรม, 
มหาวิทยาลัย, 
กรมการขนสง่
ทางบก, บริษัท 
กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจาก
รถ จำกัด, ฯลฯ 



โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

3.2 
โครงการสำรวจ 
ความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสยีของ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย  
ปี 2565 
 
[เป็นแผนงาน/โครงการ
ที่ดำเนินการเป็นประจำ
ทุกปี] 

1. เพื่อศกึษาระดับความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการประกันภยัรถ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
2. เพื่อศกึษาระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิารทีม่ีต่อการให้บรกิาร
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
3. เพื่อศกึษาระดับความรู ้
ความเข้าใจของผู้ที่ตอ้งจ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้คืนกองทนุฯ 
และสิทธิประโยชน์ของกองทนุ
ทดแทนผู้ประสบภัย 
4. เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผน
และกำหนดมาตรการในการสร้าง
ความตระหนกัและทัศนคตทิี่ดีตอ่
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดทำขอบเขตงานและขออนุมตัิ
หลักการ [ม.ค.-ก.พ. 65] 
2. ดำเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง  
[ก.พ.-มี.ค. 65] 
3. กำหนดรูปแบบของแบบสำรวจ 
ในโครงการ [เม.ย. 65] 
4. ดำเนนิการสำรวจความคิดเห็นฯ  
[เม.ย.-ธ.ค. 65] 
5. รายงานผลตอ่เลขาธิการ [ธ.ค. 65] 

12 เดือน 1. ผลการสำรวจความ
คิดเห็นของผู้มีสว่นได้
เสียของกองทุนฯ  

1. ระดับความสำเรจ็
ของการสำรวจความ
คิดเห็นของผู้มีสว่น 
ได้เสียของกองทุนฯ  
ปี 2565 

1. ดำเนนิโครงการ
สำรวจความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียของ
กองทุนฯ ปี 2565  
แล้วเสร็จ  
 

 -  
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ ่มสำน ักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย  
/ สายส ่ ง เสริ ม
และประก ันภัย
ภ ู ม ิ ภ า ค  ส า ย
ค ุ ้ มครองส ิทธิ
ประโยชน์  ฝ่าย
สำนักนายทะเบยีน
ค ุ ้ ม ค ร อ ง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
 

 



โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง Ecosystem ที่ส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านความร่วมมือกับพันธมติรในเชิงรุก 
4.1 
แผนงานหารือหรือทำ
ข้อตกลงร่วม MOU  
กับหน่วยงานพันธมิตร 
เพ่ือการบังคับใช้
กฎหมาย เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
คุ้มครองสิทธิประชาชน 
และส่งเสริมการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 
 
 

เพื่อจัดทำความร่วมมอืกับหนว่ยงาน
พันธมิตร และหน่วยงานเครอืข่ายที่
มีส่วนเกีย่วขอ้งกับการปฏิบัติงาน
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการดำเนินงาน
ร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลให้กับการคุ้มครองสทิธิ
ของผู้ประสบภัย และการส่งเสรมิ
สร้างความตระหนักรู้ และการให้
ความสำคัญกับการทำประกนัภยั 
พ.ร.บ. แก่ประชาชน 

1. ประสานงานเพือ่หารอืร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรเพือ่หาข้อสรุปของการ
สร้างความร่วมมือระหว่างแต่ละฝ่าย  
เพื่อสรา้ง Ecosystem ที่ส่งเสริมการทำ
ประกนัภัย พ.ร.บ. เช่น สำนกังานตำรวจ
แห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการ
ปกครอง ฯลฯ [ม.ค.-ก.พ. 65/66/67] 
2. จัดทำแผนงาน/แนวทางความร่วมมอื 
หรือหากต้องมกีารจัดทำขอ้ตกลงร่วม  
ให้ทำการร่างขอ้ตกลงรว่ม (MOU) พรอ้ม
จัดส่งให้นิตกิรพิจารณาให้ขอ้คิดเหน็ กอ่น
นำมาปรับปรุงและนำเสนอตอ่เลขาธิการ 
และผู้บริหารกองทนุทดแทนผู้ประสบภัย 
[มี.ค.-ก.ค. 65/66/67] 
3. จัดทำหรือปรับปรุงกฎระเบียบ  
หรือหลักเกณฑ์ กระบวนการ ขัน้ตอน  
ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ให้ดำเนนิการตาม 
ความร่วมมอื หรอื MOU ได้  
[ก.ค.-ต.ค. 65/66/67] 
4. สร้างความร่วมมือ หรือลงนามข้อตกลง
ร่วม (MOU) ระหว่างกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กับหน่วยงานพันธมิตร โดย
เรียนเชิญเลขาธกิาร และผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย เข้าร่วม  
[พ.ย.-ธ.ค. 65/66/67] 
 
(หมายเหตุ: การดำเนนิงานในระยะที่ 1-3 
มีกิจกรรมเหมือนกนั) 

ระยะที่ 1  
(ปี 2565) 
12 เดือน 

 
ระยะที่ 2  
(ปี 2566) 
12 เดือน 

 
ระยะที่ 3 
(ปี 2567) 
12 เดือน 

1. ความรว่มมอืระหว่าง 
กองทุนฯ และหน่วยงาน
พันธมิตร เช่น สตช. 
กรมการปกครอง 
กรมการขนสง่ทางบก 
บริษัท กลางฯ 
2. แผนงาน/แนวทาง
ความร่วมมอื เพือ่การ
บังคับใช้กฎหมาย  
เพิ่มประสทิธิภาพการ
คุ้มครองสทิธิประชาชน 
และส่งเสริมการทำ
ประกนัภัย พ.ร.บ. 

1. มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ หรือ
จัดทำข้อตกลงร่วม 
(MOU) กับหน่วยงาน
พันธมิตร 

1. สร้างความร่วมมือ 
หรือลงนามข้อตกลง
ร่วม (MOU) ระหว่าง
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กับ
หน่วยงานพันธมิตร 
โดยเฉพาะหน่วยงาน 
ท่ีสนับสนุนให้เกิดการ
บังคับใช้กฎหมายกบั
ผู้กระทำความผิด  
หรือผู้ไม่ทำประกันภัย 
พ.ร.บ. รวมไปถึง
หน่วยงานท่ีสนับสนุน
ให้เกิดความตระหนักถึง
ความสำคัญของการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 
ตลอดจนความตระหนัก
รู้ในด้านอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

 - 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ่มระบบคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
 
/ หนว่ยงาน
ภายนอก เชน่ 
กรมการปกครอง, 
นิคมอุตสาหกรรม, 
กรมการขนส่งทาง
บก, สำนกังาน
ตำรวจแห่งชาติ, 
สมาคมประกนั
วินาศภยัไทย, 
บริษัท กลาง
คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
จำกดั, บริษัท
ประกันภยั, ฯลฯ 



โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

4.2 
แผนงานเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานท่ีปฏบิัติงาน
ร่วมกับกองทุนฯ เช่น 
โรงพยาบาล สตช. ฯลฯ 
 
[เป็นแผนงาน/โครงการ
ที่ดำเนินการเป็นประจำ
ทุกปี] 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานเครือข่าย/หน่วยงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ที่เกี่ยวขอ้งกับ
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และการปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

1. ประสานงานเพือ่พูดคยุหารือ และ
สัมภาษณ์ผู้แทนจากหนว่ยงานเครือข่าย 
ถึงประเดน็ปัญหา หรือสิ่งที่กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยต้องเตรยีมการ 
เพื่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวขอ้งกับ 
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ 
การปฏิบัติงานกองทนุทดแทนผู้ประสบภัย 
[ม.ค.-ก.พ. 65]  
2. กำหนดแนวทางการส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจให้กับหน่วยงานเครอืข่าย
เกีย่วขอ้ง [มี.ค.-เม.ย. 65] 
3. ประสานความรว่มมอืเพือ่จัดหรือ 
เรียนเชิญเข้ารว่มกจิกรรมกับหนว่ยงาน
เครือข่ายที่เกีย่วขอ้ง [มี.ค.-เม.ย. 65] 
4. เตรยีมกิจกรรม พร้อมจัดเตรยีม
เอกสาร และสือ่เผยแพร่สำหรับการดำเนนิ
กิจกรรม [พ.ค.-มิ.ย. 65] 
5. ดำเนนิกจิกรรม หรอืเข้าร่วมการ
ส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานเครือข่ายเกีย่วขอ้งกับการ  
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและการ
ปฏิบัติงานกองทนุทดแทนผู้ประสบภัย 
[ก.ค.-พ.ย. 65] 
6. ขอความร่วมมอืเพือ่ประเมินผลความรู้
ความเข้าใจของตัวผู้แทนหน่วยงาน
เครือข่าย [พ.ย. 65] 
7. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ 
จัดเตรียมแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาเพือ่ให้การส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจฯ ในอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และรายงานผลต่อเลขาธกิาร [ธ.ค. 65] 

12 เดือน 1. บุคลากร/เจ้าหน้าที่
ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ที่
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ร ่ ว ม กั บ
ก อ งท ุ น ฯ  ม ี ค ว า ม รู้  
ความเข้าใจเก ี ่ยวข ้อง 
ก ั บ ก า ร ค ุ ้ ม ค ร อ ง
ผู้ประสบภัยจากรถและ
การปฏิบัต ิงานร่วมกับ
กองทุนฯ เพิ่มขึ้น 
2. เอกสารคู ่มือสำหรับ
การคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถและแนวทางการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ร ่ ว ม กั บ
กองทุนฯ 

1. ร้อยละความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนฯ  
ของบุคลากร/ 
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานพันธมิตร  

1. ร้อยละความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนฯ  
ของบุคลากร/ 
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานพันธมิตร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

 - 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
 
/หน่วยงาน
ภายนอก เชน่ 
สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ, 
โรงพยาบาล,  
บริษัท กลาง
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจาก
รถ จำกัด, บริษัท
ประกนัภัย, ฯลฯ 

รวม  32,002,000  
 


