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ประจำปี 2565 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2565 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
ด้านการบริหาร 
อัตรากำลัง และการ
พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายวิชาชีพ   
 

กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัมีทิศ
ทางการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลที่
ชัดเจนและมีกรอบ
อัตรากำลังและ
โครงสร้างของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยัที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

การวิเคราะห์กรอบ
โครงสร้างอัตรากำลัง
ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
ฝ่ายสำนักนายทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถและผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 
 
งบประมาณ 
 1,500,000 บาท 

1. ศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไป
ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัเพื่อจัดเตรยีม 
ข้อมูลให้บริษัทที่ปรึกษา
เตรียมการจดัทำแผนทรัพยากร
บุคลกองทุนฯและการวเิคราะห์
โครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง 
และค่างาน 
2. จัดจ้าง/จัดหาผู้เช่ียวชาญ 
ในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อร่วม
ศึกษาวิเคราะหโ์ครงสร้าง 
กรอบอัตรากำลัง และค่างาน 
ของกองทุนฯ  
3. ดำเนินการจัดทำโครงสร้าง 
กรอบอัตรากำลัง และค่างาน 
ของกองทุนฯ  
และทำแผนการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ  
4. นำเสนอโครงสร้าง กรอบ
อัตรากำลัง และค่างาน ของ
กองทุนฯ และแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ต่อ

ม.ค. - มี.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 
 
 
 
 

เม.ย. - ต.ค. 
 
 
 
 

ก.ย.-ต.ค. 
 
 
 
 

กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภยัสามารถ
ดำเนินการตาม
แผนงานได้ ร้อยละ 
100 และมีแนว
ทางการบริหารจัดการ
อัตรากำลังที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัสอดรับ
การเปลีย่น 
แปลงในอนาคต    
 

: ตัวช้ีวัด 
ระดับความสำเร็จ 
ของการดำเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีกำหนด 
  
: เกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไป
ติดตามและประเมินผล
ได้จริงระดับ 4 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2565 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

คณะอนุกรรมการการ
บริหารงานบุคคลฯ 
5. นำเสนอโครงสร้าง กรอบ
อัตรากำลัง และค่างาน ของ
กองทุนฯ และแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ   

 
 

ก.ย.-ต.ค. 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2565 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
ด้านการบริหาร 
อัตรากำลัง และการ
พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายวิชาชีพ   
 
 

กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภยั 
มีการบรหิารจดัการ                        
อัตรากำลังที่ม ี
ประสิทธิภาพ                          
 
 
 

1. การพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ และสร้างความ
มั่นคงยั่งยืน 
 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
ฝ่ายสำนักนายทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถและผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 
 
 
งบประมาณ 
-    

 
 

1. ศึกษาการพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และรายละเอียดลักษณะ
งาน ของสำนักงาน คปภ. 
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์การพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และรายละเอียด
ลักษณะงานให้เหมาะสมกับ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 3.เสนอหลักการการพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และรายละเอียด
ลักษณะงาน ต่อ
คณะอนุกรรมการการ
บริหารงานบุคคลฯ 
4. เสนอร่างกฎระเบียบการ
พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และรายละเอียดลักษณะ
งาน ต่อคณะอนุกรรมการ
กฎหมายและกฎระเบียบฯ 

ม.ค. - มี.ค. 
 
 
 
 

เม.ย.-มิ.ย. 
 
 
 
 

ก.ค. - ธ.ค. 
 
 
 
 
 

ก.ค. - ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 

กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภยัมี
กฎระเบียบเกี่ยวกับ 
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  
 
 
 

: ตัวช้ีวัด 
ระดับความสำเร็จ 
ของการดำเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีกำหนด 
  
: เกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไป
ติดตามและ
ประเมินผลไดจ้ริง
ระดับ 4 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2565 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

5. นำเสนอร่างกฎระเบียบ
การพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และรายละเอียดลักษณะต่อ
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ 

ธ.ค. 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2565 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

ด้านที่ 2 
ด้านการวัดและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภยัมีกรอบ 
การประเมินผล 
การปฏิบัติงานลูกจ้าง 
กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภยัที่ชัดเจน 
 

การพัฒนาศักยภาพ 
ระบบบรหิารผลการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุง
ระบบสมรรถนะ 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
ฝ่ายสำนักนายทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถและผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 
 
งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

1. ประสานสายงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ศึกษา รวบรวมเพื่อ
กำหนดตัวช้ีวัดและแนว
ทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานลูกจา้งกองทุนฯ 
3. จัดทำหลักเกณฑ์แนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานประจำป ี
4. นำหลักเกณฑ์ทีไ่ด้ใช้ใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
กองทุนฯ 
5. นำเสนอผลการดำเนิน 
งานต่อเลขาธิการ และ 
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ 

ม.ค. - ก.พ. 
 
 

ม.ค. - ม.ีค. 
 
 
 

เม.ย. - พ.ค.  
 
 

มิ.ย. - พ.ย. 
 

 
 

ธ.ค. 

1. กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัมีกรอบ
หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างกองทุนฯ  
ทีส่อดคล้องตาม
ภารกิจงานของ
กองทุนฯ และสอดรับ
กับตัวช้ีวัดของทาง
กรมบัญชีกลางอย่าง
เป็นระบบ 
2. กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยันำข้อมูลที่
ได้จากการประเมินผล
มาวิเคราะห์เพื่อใช้ใน
การกำหนดวิธีการ
พัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างกองทุนฯ
รายบุคคล  

: ตัวช้ีวัด 
ระดับความสำเร็จการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ลูกจ้างกองทุน 
ทดแทน 
 
: เกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไป
ติดตามและ
ประเมินผลไดจ้ริง
ระดับ 4 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2565 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

ด้านที่ 3 
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรกองทุน 
ทดแทนผู้ประสบภยั 
ได้รับการพัฒนาขีด
สมรรถนะ ความรู้  
ทักษะต่างๆ ส่งผลให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาและการ
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั ปี 2564  
 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
ฝ่ายสำนักนายทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถและผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 
 
งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
 
 
 
 

การพัฒนาความรู้และทกัษะ
ต่างๆ 
1. รวมบรวมผลการประเมิน
และสำรวจความต้องการ 
ในการเข้ารับอบรมหลักสูตร
ต ่ างๆ ของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งาน
กองทุนฯ ในระดับพนักงาน  
2. พิจารณาสรุปวิเคราะห์
ความต้องการหลักสูตรการ
อบรม พร้อมศึกษาหาข้อมูล
ของหน่วยงานที ่พนักงาน
สนใจ 
3. กำหนดกรอบและ 
แนวทางการดำเนินการ
พัฒนาอบรม 
4. ดำเนินการพัฒนาอบรม
เพิม่ประสิทธิภาพให้แก่
พนักงาน ให้เป็นไปตาม
กรอบและแนวทางทีก่ำหนด 
5. สรปุรายงานผลการอบรม
เสนอต่อเลขาธิการ และ
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ 

 
 

ม.ค. - ก.พ. 
 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 
 
 
 
 

มี.ค. - เม.ย. 
 

 
พ.ค.-ธ.ค. 

 
 

 
ธ.ค. 

บุคลากรของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 
ได้รับการอบรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจำนวนพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 
ทั้งหมด 
  
 

: ตัวช้ีวัด 
ระดับความสำเร็จ 
ของการพัฒนา 
บุคลากรกองทุนทด 
แทนผู้ประสบภยั 
 ปี 2564  
 
: เกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไป
ติดตามและ
ประเมินผลไดจ้ริง
ระดับ 4 
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