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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำป ี2565 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วดั

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระดบั   

ความสำคญั ม.
ค . ก.พ . มี.
ค . เม.
ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เพ่ิมประสิทธภิาพและศักยภาพด้านดิจิทัล ภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั (Digital Platform) 
1.โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
การจ่าย
ค่าเสียหาย
เบื้องต้นและการ
ไล่เบี้ยเรียกคืน
ของกองทุนแทน
ผู้ประสบภัยแบบ
ครบวงจร1,2,3 

เป้าหมาย: 
มีระบบงาน
ให้บริการ
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี สำหรับ
การจ่าย
ค่าเสียหาย
เบื้องต้นและการ
ไล่เบี้ยเรียกคืน 

1.  เพื่ออํานวย
ความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าท่ี
สํานักงาน 
คปภ.ท้ัง
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ใน
การพิจารณา
จ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นและ
และ
กระบวนการ
ติดตามไล่เบี้ย
เรียกคืนของ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย  
ได้อย่างสะดวก
และมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้การ
บริการแก่
ผู้ประสบภัย
จากรถที่ยื่น
ขอรับ
ค่าเสียหาย
เบื้องต้นจาก

1. จัดทำขอบเขตงาน
และขออนุมัติหลักการ 
2.ดำเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง 
3. ผู้รับจ้างส่งมอบ
เอกสารแผนการ
ดําเนินงาน (Gantt 
Chart) และเอกสาร
สรุปความต้องการและ
บทวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
(Requirement 
Summary and 
Analysis) 
4. ผู้รับจ้างส่งมอบ
เอกสารการออกแบบ
ระบบ (Software 
Detailed Design)  
5. รายงานความ
คืบหน้าต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

            ระดับ
ความสำเร็จ

ของการ
บำรุงรักษา

ระบบ
สารสนเทศ 

เพื่อ
สนับสนุน

การ
ปฏิบัติงาน

การ
พิจารณา

ค่าเสียหาย
เบื้อง

ต้นแบบครบ
วงจร 

 

สามารถ
ดำเนินการได้
ร้อยละ100 

ของแผนงานท่ี
กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2565 
3,000,000 

ปี 2566 
7,000,000  

 
 

กลุ่มระบบ
คุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ 
 

มีความ
ต้องการใช้
งานอย่าง
เร่งด่วน 
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วดั

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระดบั   

ความสำคญั ม.
ค . ก.พ . มี.
ค . เม.
ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย . ธ.ค
. 

กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้
สะดวก รวดเร็ว 
และมี
ประสิทธิภาพ 

 

2. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบรายงาน
ข้อมูลประกันภัย
รถภาคบังคับ1 
เป้าหมาย: 
ระบบรายงาน
ข้อมูลประกันภัย
รถภาคบังคับมี
ความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และ
พร้อมรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูล
จากทั้งหน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

1. เพื่อวิเคราะห์
ออกแบบ และ 
ปรับปรุงระบบ
รายงานข้อมูล
ประกันภัยรถ
ภาคบังคับให้
สอดคล้องกับ
ประกาศกำหนด
ทำงานได้อย่าง
รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และ 
รองรับนโยบาย
และกลยุทธ์ใน
การดำเนินธุรกิจ
ประกันภัย 
2. เพื่อวิเคราะห์
ออกแบบ 
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบด้าน
การนำเข้าและ

1.ทดสอบระบบด้าน
การปฏิบัติงาน และ
ฝึกอบรมผู้ใช้งาน 
2. ส่งมอบและติดตั้ง
ระบบสารสนเทศ ท่ีปรับปรุง 
พัฒนาเพิ่มเติม รวมท้ัง
เอกสาร ระบบงาน  
ผลการดำเนินงาน  
และอื่น ๆ ท่ีเหลือ
ท้ังหมด             
3. ตรวจรับงาน
โครงการ 
4. สรุปผลรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

            ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
พัฒนาระบบ
รายงาน
ข้อมูล
ประกันภัย
รถภาค
บังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งานและ
รายงานความ
คืบหน้าต่อ
เลขาธิการ 

 

ปี 2565 
3,000,000 

กลุ่มระบบ
คุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจาก
รถ 
 

มีความ
ต้องการใช้
งานอย่าง
เร่งด่วน 
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วดั

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระดบั   

ความสำคญั ม.
ค . ก.พ . มี.
ค . เม.
ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย . ธ.ค
. 

เชื่อมโยงข้อมูลท่ี
ครอบคลุมงาน
ด้านอุตสาหกรรม
ประกันภัยโดย
คำนึงถึงการใช้
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และสนับสนุน
ภารกิจของ
สำนักงานคปภ. 
3. เพื่อตรวจสอบ 
และแก้ไขรายการ
ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่
สำนักงาน คปภ. 
กำหนดออกไป
จากฐานข้อมูล
(Data 
Cleansing) 
4.เพื่อวิเคราะห์
ออกแบบ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
จัดทำรายงานท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้งานทุกระดับ 
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วดั

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระดบั   

ความสำคญั ม.
ค . ก.พ . มี.
ค . เม.
ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย . ธ.ค
. 

เช่นรายงาน
วิเคราะห์ข้อมูล
การรับประกันภัย
รายงานภาพรวม
ของธุรกิจ
ประกันภัย และ 
รายงานสถิติการ
รบัประกันภัย  
เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการ
รับคำร้องขอรับ
ค่าเสียหาย
เบื้องต้น  
ท่ีจะช่วยอำนวย
ความสะดวก
ให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง
ฯ มากยิ่งขึ้น และ
มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการ
ของกองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย
สูงสุด    
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วดั

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระดบั   

ความสำคญั ม.
ค . ก.พ . มี.
ค . เม.
ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย . ธ.ค
. 

3. แผนงานศึกษา
และวิเคราะห์
ระบบบัญชี 
งบประมาณและ
การเงินของ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย1,3 

เป้าหมาย :  
สามารถกำหนด
ขอบเขตของงาน 
เพื่อใช้ในการ
จัดทำระบบระบบ
บัญชี 
งบประมาณและ
การเงินของ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

เป็นการ
ทบทวน
กระบวนในการ
ทำงาน ลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
นำไปใช้ในการ
กำหนด
ขอบเขตของ
งาน เพื่อใช้ใน
การจัดซ้ือจัด
จ้าง 

1.สอบถามความ
ต้องการพัฒนาระบบ
จากผู้ใช้งาน 
2. ศึกษาวิเคราะห์
ระบบบัญชี งบประมาณ
และการเงินของ
หน่วยงานอื่น             
3. จัดทำขั้นตอนการ
ทำงาน (Work Flow) 
4. กำหนดร่างขอบเขต
ของงานฯ 
5. สรุปผลรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

            ระดับ
ความสำเร็จ
ของแผนงาน
ศึกษาและ
วิเคราะห์
ระบบบัญชี 
งบประมาณ
และการเงิน
ของกองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย 

ดำเนินการตาม
แผนงานท่ีตั้งไว้
ได้ร้อยละ 100 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน 

ผู้ประสบภัย 
 

มีความ
ต้องการใช้
งานอย่าง
เร่งด่วน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรกองทนุทดแทนผู้ประสบภยั (Digital Workforce) 

4. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย ปี 
25653  
เป้าหมาย :  
บุคลากรกองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย 
ได้รับการพัฒนา 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจและเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย   

1. รวบรวมผลการ
ประเมินและสำรวจ
ความต้องการในการเข้า
รบัอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ฯ ในระดับพนักงาน  
2. พิจารณาสรุป
วิเคราะห์ความต้องการ
หลักสูตรการอบรม 
พร้อมศึกษาหาข้อมูล

 

 

 
 

         ระดับ
ความสำเร็จ

ของการ
พัฒนา

ศักยภาพ
ด้าน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน

กองทุน

กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
ดำเนินการ
จัดส่ง 
ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย  
ในระดับ
พนักงาน  
เข้ารับการ

1,000,000  
 
 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน 

ผู้ประสบภัย 
 

มีความ
ต้องการใช้
งานอย่าง
เร่งด่วน 
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วดั

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระดบั   

ความสำคญั ม.
ค . ก.พ . มี.
ค . เม.
ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานใน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผล
ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ของหน่วยงานท่ี
พนักงานสนใจ 
3. กำหนดกรอบและ 
แนวทางการดำเนิน 
การพัฒนาอบรม 
4. ดำเนินการพัฒนา
อบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
ให้แก่พนักงาน ให้
เป็นไปตามกรอบและ
แนวทางท่ีกำหนด 
5. สรุปรายงานผลการ
อบรมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ทดแทน
ผู้ประสบภัย 

อบรม  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
ของจำนวน
พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนฯ 
ท้ังหมด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ปกป้องคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล 
5. โครงการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
จัดการกองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย1  
เป้าหมาย :  
เพื่อเป็นการ
ปรับปรุง
ระบบงานต่างๆ
ของกองทุนดูแลมี
ความพร้อมต่อ
การใช้งานและใช้
ในการบริหาร

ปรับปรุง
ระบบงานต่างๆ
ของกองทุน
ดูแลมีความ
พร้อมต่อการใช้
งานและใช้ใน
การบริหาร
จดัการข้อมูล 
และบำรุงรักษา
ระบบงานต่างๆ
ของกองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัยให้
อยู่ในสภาพ

1.จัดทำขอบเขตงาน 
ขออนุมัติหลักการและ
ทำการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2. จัดทำแผนการ
ดำเนินโครงการ             
3. รายงานความ
คืบหน้า การปรับปรุง
ระบบงาน 
4. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน
ระบบ 
5. สรุปผลรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
         ระดบั

ความสำเร็จ
ของ

โครงการ
ปรับปรุง

ประสิทธิภา
พระบบการ

บริหาร
จัดการ
กองทุน
ทดแทน

ผู้ประสบภัย 

ดำเนินการตาม
แผนงานท่ีตั้งไว้
ได้ร้อยละ 100 

ปี 2565 
1,150,000 

 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน 

ผู้ประสบภัย 
 

มีความ
ต้องการใช้
งานอย่าง
เร่งด่วน 
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วดั

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วดั 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระดบั   

ความสำคญั ม.
ค . ก.พ . มี.
ค . เม.
ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย . ธ.ค
. 

จัดการข้อมูล 
และบำรุงรักษา
ระบบงานต่างๆ
ของกองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัยให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลา 

พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

หมายเหตุ   1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  3 : โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมนุเวียน
                    2 : โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความตอ้งการ                 4 : โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมนุเวียน 


