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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา อาทิ เศรษฐกิจมหาภาค นโยบายประเทศไทย 4.0  การ
พัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ อย่างก้าวกระโดด การแข่งขันในอุตสาหกรรมประกันภัยของแต่ละประเทศที่มีแนวโน้ม
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และจากการที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ส่งผลให้ทุกหน่วยงานรัฐ รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
จะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดแรงผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์องค์กร เป็นกรอบการกำหนดทิศทางและนำมา
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์องค์กรที่มีความ
เหมาะสม จะส่งผลให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร 

 เพื่อให้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจำเป็นต้องกำหนด
ทิศทางการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความชัดเจน พร้อมผลักดันให้ผู้บริหารกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตระหนักและเห็นความสำคัญกับการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทั ลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนกลยุทธ์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางกรอบกลยุทธ์และ
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการดำเนินงาน จึงเห็นควรให้มีการจ้างผู้มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มา
ดำเนินการทบทวนและจัดทำ แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงรายละเอียดแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี 2566 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก สถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี ่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึง
วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ SWOT  Analysis (จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส อุปสรรค) PESTEL Analysis เป็นต้น วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Vision Mission Goals and Strategic Issues) รวมถึงกำหนด
กลยุทธ์ในการพัฒนากองทุน (Strategics) แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานระยะยาว 5 ปี และ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 (Action Plan) งบประมาณท่ีต้องใช้ในแต่ละแผนงานโครงการ 

2. เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และ
จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 แผน
ยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

3. เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 พร้อมทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทั้งในส่วนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. เพื่อกำหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 พร้อมทั้งวิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์ค่างาน กรอบอัตรากำลังของ
กองทุนฯ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กำหนดสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) กำหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้มีความเหมาะสมและมีความพร้อมด้านบุคลากร รองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

5. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการกำหนด
ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
รวมถึงการพัฒนาระบบงาน และวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล กำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการ 
รายละเอียดการดำเนินโครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ทิศทางการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แก่พนักงาน
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสำนักงาน คปภ.  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ 

1. เสนอแผนและกรอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการ (Gantt Chart) อย่างละเอียด โดยกำหนดกิจกรรม
และจุดประสงค์เบื ้องต้นของกิจกรรมนั้น ๆ เพื ่อให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทราบแนวทางในการ
ดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน รวมถึง การจัดให้มีการ
ประชุมเริ่มงาน (Kick off Meeting) เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยพิจารณาก่อน
การดำเนินงานจริง จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่เก่ียวข้อง 
2.1 การทบทวนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ผ่านมา เศรษฐกิจมหาภาค แนวโน้มของระบบประกันภัย 

ผลกระทบของทิศทางโลกและการเปลี ่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส ่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทิศทางการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน การส่งเสริมความ
ยั่งยืนของธุรกิจประกันภัย (Sustainability of Insurance Industry) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและมี
ธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)  เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอ่ืนๆ ที่จำเป็น 

2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั ้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก สถานการณ์ต่างๆ ทั ้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี ่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมทั้ง
วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ SWOT Analysis (จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส อุปสรรค) PESTEL Analysis เป็นต้น วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Vision Mission Goals and Strategic Issues) กำหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนากองทุน (Strategics) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี  
(พ.ศ 2566-2570) และแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้มีทิศทางที ่ช ัดเจนสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 และแผนงานที่เกี่ยวข้อง โดย
มุ่งเน้นให้มาจากการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย รวมทั้งวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุน (Sustainable) สถานภาพของเงินกองทุน สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข และเสนอแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน 
(Sustain Investing) ให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

3. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนนโยบาย ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยในปัจจุบัน พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่องานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก สถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แนวโน้ม
เทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trend) รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม อาทิ SWOT Analysis (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) PESTEL Analysis เป็นต้น วิเคราะห์
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Vision Mission 
Goals and Strategic Issues) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามภารกิจหลักขององค์กร ภายใต้มิติมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

4. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนนโยบายประเมินผล ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยในปัจจุบัน พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่องานด้านทรัพยากรบุคคล 
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก สถานการณ์ต่างๆ ทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงศักยภาพ
ของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ SWOT  Analysis (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) 
PESTEL Analysis เป็นต้น วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Vision Mission Goals and Strategic Issues) เพื ่อจัดทำแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2566 รวมทั้งวิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์ค่างาน กรอบอัตรากำลังของกองทุน สวัสดิการและ
สิทธ ิประโยชน์ กำหนดสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) สิทธ ิประโยชน์ กำหนดเส ้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้มีความเหมาะสมและมีความพร้อมด้านบุคลากร 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของทั้งสามแผน ให้แก่ผู ้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน 

6. จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยและผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน 

7. จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2566 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ 1) บทนำ 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
3) การวิเคราะห์สานการณ์ภายในองค์กร และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 4) การวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5) กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 6) แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย
แผนงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่รองรับครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

8. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี 2566 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ 1) บทนำ 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 3) การวิเคราะห์สานการณ์ภายในองค์กร และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 4) การวิเคราะห์
สถานะปัจจุบันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5) กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 6) แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ที่มีรายละเอียด
ประกอบด้วยแผนงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั ้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่รองรับครบทุกประเด็น สำหรับ
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การนำระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นระบบให้สามารถ
รองรับปริมาณงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี 2566 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ 1) บทนำ 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 3) การวิเคราะห์สานการณ์ภายในองค์กร และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 4) การวิเคราะห์
สถานะปัจจุบันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5) กรอบแนวคิดการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 6) แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ที่มี
รายละเอียดประกอบด้วยแผนงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั ้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่รองรับครบทุกประเด็น 
รวมทั้งวิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์ค่างาน กรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กำหนดสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ให้มีความเหมาะสมและมีความพร้อมด้านบุคลากร 

10. นำเสนอผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมทั้งรายละเอียดแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของทั้งสามแผน ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

11. จัดประชุมเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้กับผู้บริหารสำนักงาน  คปภ. 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สายกลยุทธ์องค์กร สายกฎหมาย
และคดี สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ฝ่าย
ตรวจสอบกิจการภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานโครงสร้างระบบและความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานสำนักเลขาธิการ รวมถึงสำนักงาน คปภ. ภาค จังหวัด และเขต เข้าร่วมรับฟังการ
สื่อสารและถ่ายทอดแผนฯ จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน 

12. นำส่งแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) ในรูปแบบเล่ม อย่างน้อย 2 ชุด และในรูปแบบ Soft File ที่บรรจุไฟล์งานในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างน้อย 2 ชุด 

13. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้คณะทำงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยประชุมในรูปแบบ Online หรือ On-Site (ตามที่ คปภ. กำหนด) 
รวมถึงจัดทำและนำส่งบันทึกรายงานการประชุมภายหลังจากการประชุมไม่เกิน 7 วันทำการ) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 
2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนและกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการ (Gantt Chart) 
 

 ทริส ขอเสนอแผนและกรอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการ (Gantt Chart) อย่างละเอียด โดยกำหนดกิจกรรมและจุดประสงค์เบื้องต้นของกิจกรรม 
จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมของกิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566  

กิจกรรมย่อย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
จุดประสงค์เบื้องต้นของ

กิจกรรม 
1 หารือร่วมกับกองทุนฯ เพื ่อกำหนดแผนการ

ดำเนินงาน และจัดทำแผนและกรอบแนวทางใน
การดำเนินงานโครงการ (Gantt Chart) อย่าง
ละเอียด โดยกำหนดกิจกรรมและจุดประสงค์
เบื้องต้นของกิจกรรม                                                         

เพื ่อกำหนดแผนการดำเนินงาน 
และจัดทำแผนและกรอบแนวทาง
ในการดำเนินงานโครงการ (Gantt 
Chart) อย่างละเอียด 

2 ส่งมอบงานงวดที ่  1 รายงานการเร ิ ่มงาน 
(Inception Report) และแผนปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น 
(Operation Plan or Action Plan) โดยจัดทำ
เป็นรายงานฉบับภาษาไทย จำนวน 10 ฉบับ 
พร้อมไฟล์ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง                                                         
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 
2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566  

กิจกรรมย่อย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
จุดประสงค์เบื้องต้นของ

กิจกรรม 
3 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และทบทวนยุทธศาสตร์ 

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ  รวมถึงการ
สัมภาษณ์และขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัย
ทั ้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที ่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ใน
อนาคต                                                         

เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทั ้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที ่มีผลกระทบต่อการ
ดำเน ินงานของกองท ุนฯ ใน
อนาคต 

4 ศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางของกองทุนฯ วิเคราะห์
สภาพแวดล ้อมการดำเนินงานครอบคลุม
ประเด็นที่สำคัญ                                                         

เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน
ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ 

5 ทบทวนการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ
องค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก 
(SWOT Analysis)                                                          

เพ่ือวิเคราะห์ SWOT 

6 จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ (Vision Mission Goals and Strategic 
Issues) 

                                                        

เพื ่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
( Vision Mission Goals and 
Strategic Issues) 

7 กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากองทุน (Strategics) 
เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการ
ดำเนินงานระยะ 5 ปี  (พ.ศ 2566-2570)                                                          

เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
กองทุน (Strategics) และจัดทำ
แ ผ น ย ุ ท ธ ศ าส ตร ์ / แ ผนกา ร
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 
2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566  

กิจกรรมย่อย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
จุดประสงค์เบื้องต้นของ

กิจกรรม 
ดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566-
2570) 

8 เป็นผู ้นำการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหารระดับสูง  

                                                        

นำ เ สนอกรอบท ิ ศท า งการ
ดำเน ินงานและกลย ุทธ ์ ในการ
พัฒนากองทุน (Strategics) ของ
แผนย ุ ทธศาสตร ์ / แผนการ
ดำเนินงานระยะ 5 ปี  (พ.ศ 2566-
2570) เพ ื ่ อพ ิ จารณาและขอ
ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบร ิหารและผ ู ้บร ิหาร
ระดับสูง 

9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นใน
การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของทั้ง                                                         

เพ ื ่อระดมความค ิดเห ็นในการ
ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 
5 ปี(พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติ
ก า ร ด ิ จ ิ ท ั ล กอ งท ุ น ทดแทน
ผ ู ้ประสบภ ัยระยะ 5 ป ี  (พ.ศ. 
2566-2570) แผนการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทน
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 
2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566  

กิจกรรมย่อย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
จุดประสงค์เบื้องต้นของ

กิจกรรม 
สามแผน ให ้แก ่ผ ู ้บร ิหารสำน ักงาน คปภ. 
ผู ้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ผ ู ้ประสบภ ัยระยะ 5 ป ี  (พ.ศ. 
2566-2570) แ ล ะ แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของทั้ง
สามแผน ให้แก่ผู้บริหารสำนักงาน 
คปภ. ผู้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผ ู ้ประสบภ ัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

10 ส่งมอบงานงวดที่ 2 รายงานตามขอบเขตงานข้อ 
6.2-6.5 และ 6.13โดยจัดทำเป็นรายงานฉบับ
ภาษาไทย จำนวน 2 ฉบับ พร้อมไฟล์ ภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที ่ลงนามใน
สัญญาจ้าง                                                        

 

11 เข้าหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการปรับปรุงร่างแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) ร่างแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี 

                                                       

เพ ื ่ อหาร ื อรายละเอ ี ยดการ
ดำเนินงานร่วมกับเจ้าของแผนงาน 
สำหร ับร ่ างแผนย ุทธศาสตร์
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ร่าง
แผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัลกองทุน
ทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 
2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566  

กิจกรรมย่อย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
จุดประสงค์เบื้องต้นของ

กิจกรรม 
(พ.ศ. 2566-2570) และร่างแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2566 ของทั้งสามแผน 

(พ.ศ. 2566-2570) ร่างแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน
ทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) และร่าง
แผนการปฏ ิบ ัต ิ งานประจำปี  
2566 ของทั้งสามแผน 

12 จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัย แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและ
ผ ู ้บร ิหารกองท ุนทดแทนผ ู ้ประสบภ ัยและ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
30 คน 

                                                        

นำเสนอรายละเอียดการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองท ุ นทดแทนผ ู ้ ประสบภั ย 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยและ
ผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
และผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

13 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี                                                         

เพื ่อจัดทำรายละเอียดของแผน
ย ุทธศาสตร ์ กองท ุนทดแทน
ผ ู ้ประสบภ ัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 
2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566  

กิจกรรมย่อย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
จุดประสงค์เบื้องต้นของ

กิจกรรม 
(พ.ศ. 2566-2570)  แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570)  และแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2566 ของทั้งสามแผน 

2566-2570) แผนปฏิบ ัต ิการ
ดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และ
แผนการปฏ ิบ ัต ิ งานประจำปี  
2566 ของทั้งสามแผน 

14 เข้าหารือกับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องถึงการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏ ิบ ัต ิการด ิจ ิทัล
กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566- 2570) 

                                                        

เพื่อนำเสนอรายละเอียดและหารือ
กับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องถึงการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผ ู ้ประสบภ ัยระยะ 5 ป ี  (พ.ศ. 
2566-2570)  แผนปฏิบ ัต ิการ
ดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 
2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566  

กิจกรรมย่อย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
จุดประสงค์เบื้องต้นของ

กิจกรรม 
15 นำเสนอผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุน

ทดแทนผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
พร้อมทั้งรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปี 
2566 ของทั้งสามแผน ต่อคณะอนุกรรมการที่
เก ี ่ยวข ้องและคณะกรรมการบร ิหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

                                                        

นำเสนอรายละเอ ียดของแผน
ย ุทธศาสตร ์ กองท ุ นทดแทน
ผ ู ้ประสบภ ัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) แผนปฏ ิบ ัต ิการ
ดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พร้อม
ทั้งรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2566 ของทั้งสามแผน 
เพื่อพิจารณาและรับข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง 

16 ส่งมอบงานงวดที่ 3 รายงานตามขอบเขตงานข้อ 
6.6-6.10 และ 6.13 โดยจัดทำเป็นรายงานฉบับ
ภาษาไทย จำนวน 2 ฉบับ พร้อมไฟล์ ภายใน
ระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที ่ลงนามใน
สัญญาจ้าง                                                           
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 
2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566  

กิจกรรมย่อย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
จุดประสงค์เบื้องต้นของ

กิจกรรม 
17 จัดประชุมเพื ่อสื ่อสารแผนยุทธศาสตร์กองทุน

ทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้กับผู้บริหาร
สำนักงาน คปภ. ผู ้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                                                       

เพ่ือสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติ
การด ิ จ ิ ท ั ลกองท ุ นทดแทน
ผู ้ประสบภ ัย แผนการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทน
ผ ู ้ประสบภ ัยให ้ก ับผ ู ้บร ิหาร
สำนักงาน คปภ. ผู ้ปฏิบ ัต ิงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

18 จัดทำและนำส่งแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย 
ระยะ  5 ป ี (พ .ศ .  2566-2570) และและ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 ฉบับสมบูรณ์ 

                                                        

เพื ่อจัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ 
5 ปี  (พ .ศ .  2566-2570) 
แผนปฏิบัต ิการดิจ ิท ัลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) แผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) และและ
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566  

กิจกรรมย่อย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
จุดประสงค์เบื้องต้นของ

กิจกรรม 
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 
ฉบับสมบูรณ์ 

19 ส่งมอบงานงวดที่ 4 รายงานตามขอบเขตงาน
ข้อ 6.11-6.12 และ 6.13 โดยจ ัดทำเป็น
รายงานฉบับภาษาไทย จำนวน 2 ฉบับ พร้อม
ไฟล์ ภายในระยะเวลา 210 วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญาจ้าง                                
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การทบทวนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ผ่านมา 

สำนักงาน คปภ. ได้มีการทบทวนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัยในการจัดทำ
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 ซึ่งได้มีการระบุประเด็นการดำเนินการที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย โดยสรุปได้ดังนี้ 

 (๑) ธุรกิจประกันภัยกับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและข้อมูลด้านการประกันภัย 

โครงสร้างธุรกิจประกันภัยไทย ประกอบด้วย บริษัทประกันภัยขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การดำเนินธุรกิจยังมีต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการลด
ต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และต้นทุนที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืน
ให้แก่อุตสาหกรรม จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญ เช่น การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของต้นทุนการกำหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนต้นทุนและระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการป้องกัน
การฉ้อฉลประกันภัยแลการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลการฉ้อฉลประกันภัยไปใช้ การสนับสนุนให้บริษัทใช้เทคโนโลยี
ในการดำเนินธุรกิจ การสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาฐานข้อมูลที่จำเป็น การจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการประกันภัยแห่งชาติ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ การทำ Regulatory 
Guillotine การใช้ Regulatory Impact Assessment RA ในการออกกฎหมาย การมีมาตรการและเครื่องมือ 
(Policy tools) เพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ การปรับพอร์ตการรับประกันภัยให้มีความสมดุล การพัฒนา
กฎหมายให้มีความยืดหยุ ่นโดยใช้หลักการ Principle-based และ Principle of Proportionality การพัฒนา
กระบวนการกำกับดูแลแบบอัตโนมัติ (SupTech) เป็นต้น 

(๒) ประชาชนกับ Lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมสูงอายุ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น 

ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ประกันภัยเปลี ่ยนแปลงไป
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต้องตอบโจทย์ความต้องการและสภาพความเสี่ยงเฉพาะราย (Personalized Insurance) 
ได้อย่างครบถ้วนทั้งในเรื่องความคุ้มครองและราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ เทคโนโลยียังสามารถเข้ามาช่วยให้เกิด
การพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ในการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) 
ดังนั้น จึงกำหนดมาตรการสำคัญ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน 
เช่น ประกันภัย tailor-Made การผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชน การส่งเสริมความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นและตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น 
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long-Term Care) การศึกษาความ
เป็นไปได้ให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยภาคบังคับเพ่ิมเติม พัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย เช่น พ.ร.บ. การประกัน
สุขภาพ การสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การจัดทำเครื่องมือที่ช่วยวางแผนและเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย รองรับ Platform ช่องทางการเสนอขายผ่านออนไลน์หรือช่องทางการเข้าถึงการประกันภัย
รูปแบบใหม่ ๆ พัฒนากระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรองรับ Lifestyle ของประชาชน และพัฒนา
ฐานข้อมูลที่จำเป็น เป็นต้น 
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(๓) ประชาชนกับความรู ้ความเข้าใจด้านการประกันภัย การวางแผนทางการเงิน ความเชื่อมั่นและ
ข้อจำกัดทางด้านรายได้ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงประกันภัย 

การที่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย และการวางแผนทางการเงินไม่เพียงพอ การขาด
ความเชื่อมั่น เป็นปัญหาหลักท่ีเกิดขึ้นในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการเช่น เงื่อนไขความ
คุ้มครองที่เข้าใจยาก การมีประสบการณ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ดี และการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนของคนกลางประกันภัยที่ ส่งผลต่อความเชื่อม่ันของประชาชน ดังนั้น จึงมีการกำหนดมาตรการสำคัญ เช่น 
การปรับเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย นำเทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการใหม่ ๆ ในการให้
ความรู้ ผลักดันหลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัยเข้าสู่ระบบศึกษา จัดทำเครื่องมือที่ช่วยวางแผนและเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย พัฒนาช่องทางและ Platform ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงกระบวนการ
ตั้งแต่การซื้อจนถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปรับเปลี่ยนบทบาทของคนกลางประกันภัยเป็นผู้ให้ข้อมูลที่
ครบถ้วน การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเสนอขายของคนกลางประกันภัย และการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance) เป็นต้น 

(๔) คนกลางประกันภัยและช่องทางการเสนอขายที่เปลี่ยนแปลงไป 
ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมมากขึ้น มีช่องทางการเสนอขายใหม่ๆ ประชาชนมีความคุ้นชินกับ

การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาช่วยใน
การเสนอขายของคนกลางประกันภัย รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยให้แก่ประชาชน ดังนั้น จึงควร
ส่งเสริมการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของคนกลางประกันภัยและการพัฒนาช่องทางใหม่ให้เข้าถึงประชาชน
มากขึ้น ผ่านมาตรการสำคัญ เช่น พัฒนา Platform ช่องทางการเสนอขายผ่านออนไลน์หรือช่องทางการเข้าถึงการ
ประกันภัยรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาช่องทางและ Platform ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนบทบาท
ของคนกลางประกันภัยเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สนับสนุนให้คนกลางประกันภัยเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์การเงินและการประกันภัยได้อย่างหลากหลาย และการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการเสนอ
ขายของคนกลางประกันภัย เป็นต้น 

(๕) ความเสี่ยงใหม่ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ ภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ ้น การทำประกันภัย
ทรัพย์สินภาครัฐ และโอกาสในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 

ในปัจจุบันมีความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย ภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐยัง
มีการใช้ประกันภัยไม่มากนัก ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐได้มีการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่และโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ จึงเป็นโอกาสที่จะนำการประกันภัยเข้าไปช่วยในการบริหารความเสี่ยงของภาครัฐได้ ดังนั้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงใหม่ ทำให้ธุรกิจประกันภัยมีศักยภาพที่เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงจากภัย
พิบัติที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการสนับสนุนให้ภาครัฐนำประกันภัยไปใช้มากขึ้น สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยร่วม
ลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ โดยผ่านมาตรการสำคัญ เช่น ส่งเสริมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงทางไซเบอร์และความเสี่ยงใหม่ เสริมสร้างศักยภาพในการรับเสี่ยงภัยของประเทศ เช่น การศึกษาแนวทางของ
บริษัทประกันภัยต่อแห่งชาติ (National Reinsurer) สนับสนุนให้ภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น แนวทางการ
กำหนดการ 
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เศรษฐกิจมหภาค 

เศรษฐกิจมหภาค  
 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.2 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งตัวขึ้น
จากที่ขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อน (% 
YoY) และเมื่อปรับผลกระทบจากฤดูกาลออก 
(Seasonal Adjustment) แล้ว เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวจากไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ที่ร้อยละ 1.1 
(QoQ_SA) ปัจจัยสำคัญเกิดจากการลงทุน
ภาคเอกชนและการบริโภคภาคเอกชนที่เร่งตวัขึ้น 
โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 
2.9 และ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ตามลำดับ ขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้าชะลอตัวจากที่ขยายตัวร้อยละ 21.3 ในไตรมาสก่อน เหลือขยายตัวร้อยละ 
14.6 และการลงทุนภาครัฐหดตัวร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.7 
ในไตรมาสก่อน 
 

เศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 

- นโยบายการเงิน ช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้ที่
ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื ่อง โดย กนง. 
ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2565 - 2566 
มีแนวโน้มขยายตัวตามการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ใน
ประเทศและภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ไทย
ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในบางอุตสาหกรรม รวมถึงการปรับเพ่ิมขึ้นของ
ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจาก
สถานการณ์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่อาจยืดเยื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจในกลุ่มเปราะบางปรับตัวสูงขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในปี 2565 มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากราคา
พลังงานและการส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหาร และจะปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2566 นอกจากนี้  
เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทาน ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำ 
ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายการเงินของไทยสอดคล้องกับหลายประเทศในภูมิภาคที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้  
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ในระดับเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า เช่น ธนาคารกลางญี่ปุ่น จีน อินเดีย และมาเลเซีย ขณะที่ประเทศเศรษฐกิจหลัก
ดำเนินนโยบายการเงินในทิศทางที่เข้มงวดขึ้น เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ แคนาดา เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์  

- อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า โดยธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจคงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
(MLR) ไว้ที่เฉลี่ยร้อยละ 5.49 ร้อยละ 6.60 และร้อยละ 6.13 ต่อปีตามลำดับ และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ 12 เดือน ไว้ที่เฉลี่ยร้อยละ 0.45 ร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.93 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่แท้จริง ยังอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาสก่อน ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ที่แท้จริงเฉลี่ยลดลงตามการ
เพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟ้อในประเทศ 

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และประเทศในภูมิภาคตามการ
คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจเร็วมากกว่าที่คาดไว้ ท่ามกลางการเร่ง
ตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยอ้างอิง
อายุ 1 ปี อยู่ที ่ร้อยละ 0.53 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.51 ต่อปี จาก ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอ้างอิงอายุ 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 2.35 ต่อปี เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.90 ต่อปี ณ สิ้นไตร
มาสก่อนหน้า สำหรับการระดมทุนใหม่ผ่านตลาดตราสารหนี้มีมูลค่าทั้งสิ้น 425.2 พันล้านบาท เทียบกับ 286.1 
พันล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มเงินทุนและ
หลักทรัพย์ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 

- เศรษฐกิจโลก  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปีก่อนและฟื้นตัว
ช้ากว่าที่คาดไว้เดิม เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซี ยและยูเครนและมาตรการ 
คว่ำบาตรที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์เร่งตัวขึ้น จนก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อ
อัตราเงินเฟ้อ และมีแนวโน้มที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและการบริโภคภายในของประเทศต่างๆ 
การดำเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลัก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้ม
ที่จะเผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดที่มุ่งเน้น
ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศ (Zero-tolerance covid-19 policy) ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในกิจกรรมการ
ผลิตและการขนส่งของจีน และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงทางการ
ผลิตและพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศกับจีนในสัดส่วนที่สูง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกในภาพรวมยังมีแนวโน้มที่จะ
ยังคงขยายตัวได้ตามการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและภาคบริการเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาด ภายหลังหลายประเทศปรับนโยบายในการอยู่ร่วมกับโควิดมากขึ้น (Living with Covid) อาทิ 
สหรัฐฯ ยูโรโซน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ประกอบกับความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่าง ต่อเนื่อง  
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ซึ่งส่งผลให้อาการจากการติดเชื้อไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับการระบาดระลอกก่อน แม้จะเผชิญกับจำนวนผู้ติดเชื้อราย
ใหม่สูงขึ้นมากในหลายประเทศ 
 

 
- เศรษฐกิจไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 

2.5 – 3.5 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 3.0) ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.5 ในปี 2564 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 
7.3 การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ 3.9 และ ร้อยละ 3.5 ตามลำดับ ขณะที่การ
ลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.4 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.2 – 5.2 และดุลบัญชี
เดินสะพัดมีแนวโน้มขาดดุลร้อยละ 1.5 ของ GDP สำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.2 - 5.2 
เทียบกับร้อยละ 1.2 ในปี 2564 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ 

 
1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 

ภายหลังจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับความคืบหน้าใน
การกระจายวัคซีนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศมี
แนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของฐานรายได้ของครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจตามภาคการผลิตอุตสาหกรรมและภาคการส่งออก รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงาน 
โดยอัตราการว่างงานในไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ลดลงจากร้อยละ 1.6 ในไตรมาส
ก่อนหน้า และเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 8 ไตรมาส ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการส่งออก และอัตราการใช้กำลังการผลิต
ที่สูงขึ้น 
 

2) การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยการ
ยกเลิกมาตรการ Test & Go ที่อนุญาตให้กลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้วไม่ต้องกักตัวนับตั้งแต่
วันที ่ 1 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งการเปิดด่านชายแดนกับประเทศเพื ่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง



 
 

  
 

 20 
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มาเลเซียและลาว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และ 1 มีนาคม 2565 ตามลำดับ ส่งผลให้จำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในช่วงวันที่ 1 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม อยู่ที่ 221,402 คน หรือ
เฉลี่ยวันละ 20,127 คน สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเฉลี่ยวันละ 6,211 คนในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดให้มีการเดินทางจากประเทศต้นทางนักท่องเที่ยวและการผ่อน
ปรนมาตรการกักตัวของผู้ที่เดินทางกลับเข้าประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ทั้งนี้ คาดว่า
ในช่วงที่เหลือของปี หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ 
สอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ที่คาดว่าจำนวน
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะขยายตัวได้ร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 78 ในปี 2565 

 

3) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก เนื่องจากการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนเศรษฐกิจในกลุ่มเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการส่งออกเป็นหลักให้ขยายตัวได้ นอกจากนี้ การส่งออก
สินค้าของไทยยังจะได้ประโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเริ่มมี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและลดข้อจำกัดในการส่งออก
สินค้าของไทยไปยังประเทศคู่ค้าในภูมิภาคได้มากข้ึน 

 อย่างไรก็ตาม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังชี้ให้เห็นว่ายังคงมีข้อจำกัดและ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าการคาดการณ์ ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนในตลาดการเงินโลก ที่อาจส่งผลต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย โดยมีเงื่อนไขความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่จะต้อง
ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย (1) ความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนและมาตรการคว่ำบาตรที่ทำให้ราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น 
และสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึน ประกอบกับส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเฉพาะจากการ
ขาดแคลนสินค้าวัตถุดิบสำคัญที่รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกหลักทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเกษตร รวมทั้งความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่พึ่งพิงการนำเข้า
พลังงานจากรัสเซีย (2) ความผันผวนในตลาดการเงินโลกและการเคลื ่อนย้ายเงินทุนลงทุนระหว่าง
ประเทศ ท่ามกลางการปรับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
หลักและประเทศต่างๆ โดยธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน สหราช
อาณาจักร และแคนาดา มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นโดยการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ
และแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติมตามราคาพลังงานที่เร่งตัวขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย
และยูเครน ขณะที่ธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ อาทิ ญี่ปุ่น จีน และหลายประเทศในกลุ่ม
ประเทศกำลังพัฒนา อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์รวมทั้งไทย ยังคงดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายและคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิม ซึ่งภายใต้แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินและ
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อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศกำลังพัฒนาและ
ประเทศรายได้น้อยที่มีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศสูงจนอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ และ (3) แนวโน้ม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากการกลับมาดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเพ่ือมุ่งเน้น
ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศ (Zero-tolerance Covid-19 Policy) ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักใน
กิจกรรมการผลิตและการขนส่งของจีนในหลายพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญที่เป็นฐานการผลิตในหลายอุตสาหกรรม
และท่าเรือและอาจซ้ำเติมปัญหาการหยุดชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลกและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัว
ของภาคการผลิตและการส่งออกของไทย รวมทั้งเป็นความเสี่ยงที่จะสร้างแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตต่อเนื่อง 
 

2) ภาคครัวเรือนและธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ท่ามกลางแรง
กดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่ตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยใน
ภาคธุรกิจสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) และสัดส่วนสินเชื่อจัดชั้น
กล่าวถึงพิเศษ (Special Mention Loans: SMLs) ต่อสินเชื่อรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 7.5 กับร้อยละ 11.7 สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.5 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ตามลำดับ เช่นเดียวกับสัดส่วนหนี้
ครัวเรือนต่อ GDP ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 90.1 เทียบกับร้อยละ 79.9 ในไตรมาส
เดียวกันของปี 2562 ทั้งนี้ ภาระหนี้สินของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงจะเป็นข้อจำกัด
ต่อการฟื้นตัวทั้งของอุปสงค์ภายในประเทศและความสามารถในการชำระหนี้ภายใต้อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น
ในระยะต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SMEs และครัวเรือนรายได้น้อย ขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานยังไม่
ฟื้นตัวเต็มที่เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาด สะท้อนจากอัตราการว่างงานในไตรมาสแรกของปี 2565 
อยู่ที่ร้อยละ 1.53 แม้จะลดลงจากร้อยละ 1.64 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังคงสูงกว่าร้อยละ 0.92 ในไตรมาส
แรกของปี 2562 นอกจากนี้ พบว่าการว่างงานยังสูงในสาขาเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจำกัดในการฟ้ืนตัว ได้แก่ 
กิจกรรมโรงแรมและการบริการด้านอาหาร และกิจกรรมด้านการสื่อสาร ขณะเดียวกันจำนวนผู้ว่างงานต่ำ
ระดับและผู้เสมือนว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง 
 

3) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากแนวโน้มการกลายพันธุ์ของเชื้อ
ไวรัส แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศจะผ่านพ้นจุดสูงไปแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงจากการ
กลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่อาจจะนำไปสู่การแพร่ระบาดระลอกใหม่ โดยข้อมูลขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พบว่ามีการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน  
(Sub Variant) BA.4 และ BA.5 แล้วใน 16 และ 17 ประเทศ ตามลำดับ โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกา 
ซึ่งเป็นภูมิภาคเดียวกับที ่มีการค้นพบสายพันธุ์โอมิครอนในเดือนพฤศจิกายน 2564 และมีสัดส่วน
ประชากรที่ได้รับวัคซีนในระดับที่ต่ำเพียงร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งยังถือเป็นความ
เสี่ยงที่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้ในระยะต่อไป 
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566 

สำหร ับแนวโน ้ม เศรษฐก ิจ ไทยปี  
2566 ในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทย
คาดว ่า เศรษฐกิจไทยย ังคงม ีการขยายตัว
ต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ
และภาคการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน แต่จะไม่
กระทบแนวโน้มการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจไทย
โดยรวม เนื่องจากผลกระทบหลักจะถูกส่งผ่าน
เงินเฟ้อทั้งราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ 
สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีความเสี่ยงที่อาจสูง
กว่ากรณีฐานจากราคาน้ำมันที่มีโอกาสสูงกวา่ที่
ป ระ เม ิ น ไว ้ และการส ่ งผ ่ านต ้นท ุ น ของ
ผู้ประกอบการที่อาจมากกว่าคาด โดยอัตราเงิน
เฟ้อทั ่วไปเฉลี ่ยปี 2565 จะปรับสูงขึ ้นเกิน
กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานเป็นหลัก โดยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2565 ก่อนทยอย
ลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 จากราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้น
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นผลจากแรงกดดันด้านอุปทานเป็นหลัก ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์
ยังอยู่ในระดับต่ำตามรายได้ที่เพ่ิงเริ่มฟ้ืนตัว 
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แนวโน้มของระบบประกันภัย 

สภาพแวดล้อมของระบบประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยง
กันมากขึ ้น เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราต่ำกว่าศักยภาพจากการเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างประชากรอีกด้วย เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึง
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้างจากการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงทำให้
แนวโน้มของระบบประกันภัยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

ดังนั้นแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 จึงกำหนดทิศทางและแนวโน้มของระบบประกันภัยของไทย 
รวมถึงเป้าหมายและความคาดหวังต่อระบบประกันภัยไว้แต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมใหม ่โดยกำหนดเป้าหมายคือ ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ บริษัทประกันภัยทุกบริษัทใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและความต้องการของลูกค้า เพ่ือนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีระบบงานที่เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ
ในการให้บริการ ตั้งแต่การเสนอขายจนถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการออก
ใบอนุญาตรูปแบบใหม่ เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทประกัน
วินาศภัยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภท Tailor-made เป็นที่แพร่หลายสามารถแข่งขันได้กับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
พื้นฐาน (Traditional Product) รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการประกันภัยที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ในการวางแผน
ธุรกิจ รวมถึงมีฐานข้อมูลการฉ้อฉลประกันภัย (Fraud Database)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยให้ประชาชนและภาคเอกชน  
โดยกำหนดเป้าหมายคือ การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการวางแผน
ทางการเงินของประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ ประชาชน
มีการใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินและการประกันภัย รวมถึงเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ประกันภัยอย่างแพร่หลาย บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึง
บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานที่สำนักงาน คปภ. กำหนดให้บริการแก่ประชาชนและมีฐานข้อมูลค่าสินไหมทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
โดยกำหนดเป้าหมายคือ ระบบประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งภายใต้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อรองรับเกษตรกร ผู้มี
รายได้น้อย ผู้สูงอายุ กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และความเสี่ยงภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการ
และเครื่องมือ (Policy Tools) ในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย การลงทุน และเงินกองทุน เพื่อรองรับรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจใหม่ และปรับพอร์ตการรับประกันภัยให้มีความสมดุล รวมถึงบริษัทประกันภัยทุกบริษัทมีการลงทุนที่
สะท้อนถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพ่ือส่งเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย โดย
กำหนดเป้าหมายคือ มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัยและรูปแบบในการกำกับดูแลที่รองรับการดำเนินธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ มีฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย และ
มีแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางด้านการประกันภัย มีแพลตฟอร์มกลาง OIC Gateway เพื่อเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงแอปพลิเคชันที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการ
ประกันภัย มีกฎเกณฑ์การกำกับดูแลเอื้อให้ผู ้ประกอบการและคนกลางประกันภัยสามารถพัฒนาธุรกิจและ
นวัตกรรมได้เท่ากันการเปลี ่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ และมีการใช้ SupTech ในการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบ เช่น Automated Reporting การนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัย เป็นต้น  

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่คาดหวังภายใต้แผนพัฒนาระบบประกันภัย ฉบับที่ 4 ได้แก่  

ด้านประชาชน จะเกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยมากขึ้น มีการวางแผนชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครอง
ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงการ
ประกันภัยผ่านช่องทางที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สะดวกมากขึ้น  

ด้านธุรกิจประกันภัยและคนกลางประกันภัย จะมีความยั่งยืนและธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารจัดการ
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คนกลางประกันภัยมีคุณภาพและมีบทบาทสำคัญในการ
ให้บริการ การให้ความรู้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และให้คำแนะนำการวางแผนทางการเงินแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ด้านระบบเศรษฐกิจและสังคม ระบบประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างให้เศรษฐกิจและสังคมมี
ความมั่นคง พร้อมรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สนับสนุนและให้ความ
คุ้มครองแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
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ผลกระทบของทิศทางโลกและการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถือเป็นสิ่ง

สำคัญ เพราะเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงย่อมสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นได้เป็นอย่างมาก และยัง
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผู้ที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้อีกด้วย แตอี่กประเด็นทีส่ำคัญคือการเข้ามาของเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่นั้น มักมาพร้อมกับการทดแทนผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแบบเดิม และทำให้เกิดการหยุดชะงัก ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแบบเดิมนั้นหายไป (Disrupt) ในโลกของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แม้ว่าการ 
Disrupt จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ แต่หากธุรกิจหรือองค์กรใดก็ตามที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ก็จะได้รับ
ผลกระทบที่น้อยกว่า และสามารถดำเนินการในอุตสาหกรรมนั้นไดอ้ย่างแน่นอน 

เช่นเดียวกับการเข้ามาของ FinTech และ InsurTech ที่ทำให้ธุรกิจประกันภัยมีการตื่นตัวอย่างมาก  
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนำเทคโนโลยีมาเข้ามาผสมผสานทั้งการให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ส่งผลให้
บริษัทประกันภัยสามารถเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการบริการและผลิตภัณฑ์
ประกันภัยได้อย่างทั่วถึง ซึ่งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลจะต้องมีการปรับตัวให้สอดรับ
กับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนำไปสู่พัฒนาการด้านเทคโนโลยีอีกระดับ อันเป็นที่มาของ 
Regulatory Technology (RegTech) และ RegTech for Supervisors หรือ SupTech SupTech  

สำหรับ Regulatory Technology หรือ 
RegTech เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ยกระดับและเพิ ่มศ ักยภาพในการปฏิบัต ิตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลของภาค
ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล รวมถึงการ
บร ิหารจ ัดการความเสี่ ยง โดยไม ่สร ้างภาระ
ค่าใช้จ่ายที ่เพิ ่มมากขึ ้น เช่น การพัฒนาระบบ 
Dynamic Compliance ซึ่งเป็นระบบที่มีการติดตามและอัพเดตกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลต่างๆ 
ทั้งในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค รวมถึงมีกระบวนการในการติดตามและวิเคราะห์การดำเนินการภายในเพ่ือ
ป้องกันหรือตรวจจับพฤติกรรมที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล รวมถึงให้คำแนะนำเพ่ือ
เพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล นอกจากนี้ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำ KYC/CDD (Know Your Customer/Customer Due Diligent) ตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ  
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงป้องกันการฉ้อฉล นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลความเสี่ยงที่รวบรวมมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้
ในการวิเคราะห์และวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีการกำหนดระบบการแจ้งเตือนถึงกรณีที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง และการพัฒนาระบบในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานแบบอัตโนมัติ จะเป็นการ
ใช้ระบบอัตโนมัติในการกรองข้อมูล จัดแบ่งประเภท และนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำในรูปแบบรายงานตามที่
หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของธุรกิจในการจัดทำงานงานนำส่งต่อหน่วยงานกำกับดูแล 
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นอกจาก RegTech จะเป็นเครื่องมือ
ของภาคธุรกิจในการควบคุมการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบแล้ว สำหรับหน่วยงานกำกับก็เริ่ม
ที ่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื ่อการกำกับดูแล
เช่นกัน เรียกว่า RegTech for Supervisors 
หรือ SupTech ซึ ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมา
ช่วยหน่วยงานกำกับในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกำกับดูแลภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์โดยอาศัยระบบอัตโนมัติหรือ AI หรือการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในการประสานงานกับภาคธุรกิจ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการใช้มาตรการใน
การกำกับดูแล  

นอกจากการนำ RegTech และ SupTech มาใช้ในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยี 
Blockchain มาประยุกต์ใช้ในธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจประกันภัยได้ด้วย เพราะเทคโนโลยีของ 
Blockchain ทำให้ทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก Online และ Offline สามารถกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของได้ 
และสามารถโอนส่งต่อถึงกันได้ด้วย ส่งผลให้กระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัย
ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การออกโมเดลด้านการประกันภัยใหม่ๆ เรียกว่า Parametric Insurance ในสหรัฐฯ เป็นการ
ประกันภัยที่จะจ่ายเงินให้ผู้ทำประกันเมื่อเกิดเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ การใช้ Blockchain ในการทำ 
Smart Contract จะเป็นการกำหนดข้อตกลงของสัญญาไว้ใน Code คอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามท่ีกำหนด
ไว้เป็นเงื่อนไขของสัญญาแล้ว Code จะดำเนินการตามข้อตกลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งหากโมเดลดังกล่าว บริษัทให้ความ
สนใจก็จะทำให้ธุรกิจประกันภัยมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น บริษัทสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้
อีกมากมาย และทำให้ธุรกิจประกันภัยเข้าสู ่ระบบดิจิทัลแบบครบวงจรได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม  การนำ
เทคโนโลยีมาใช้งาน ย่อมมีความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีตามมาด้วย โดยเฉพาะความเสี่ยงจากภัยคุกคาม และการ
ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์  

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ต้องให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อม 
พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความสมบูรณ์  ทันสมัย โดยการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยให้มีศักยภาพ พร้อมต่อการเปิดเสรีในอนาคต 
สิ ่งสำคัญที่ต ้องคำนึงถึงอยู ่เสมอ คือ การกำหนดแนวนโยบาย การพัฒนาระบบงานต่างๆ และการพัฒนา
กฎระเบียบที่รองรับและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล  ควบคู่ไปกับการตระหนักถึง
ความต้องการจากท้ังภาคธุรกิจและสังคมอย่างรอบด้าน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมประกันภัยในยุค
ดิจิทัล ให้มีความทันสมัย สอดรับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เกิดการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ และ
ประชาชนจะมั่นใจได้ว่าการทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทประกันภัยจะได้รับการดูแลให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และ
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 
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ทิศทางการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน 

ประเทศไทยได้จัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน
ของไทย รวมถึงเป็นกลไกทำให้ระบบธุรกิจมีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
จัดทำร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 ปี 2565-2570 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
ได้ให้ความเห็นชอบทิศทางของร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565 – 2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ตลาดทุนเพ่ือการพลิกฟ้ืนทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรง” มีพันธกิจครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ (1) ตลาดทุน
เพ่ือการแข่งขันได้ (2) ตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (3) ตลาดทุนดิจิทัล (4) ตลาดทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน และ 
(5) ตลาดทุนที่ทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์/เข้าถึงได้ รวมทั้งมียุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมแนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลก (Mega Trends) ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการกำกับดูแล
และพัฒนาภาคตลาดทุนของประเทศในอนาคต อันจะนำไปสู่การมีแผนพัฒนาตลาดทุนในระยะต่อไป ที่จะเข้ามามี
บทบาทพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพใน 5 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทยและ
ระบบเศรษฐกิจ (Competitiveness) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตลาดทุนที่เอ้ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม ประยุกต์ และใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในตลาดทุน (Digitalization) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ตลาดทุนไทยส่งเสริมความยั ่งยืนของทุกภาคส่วนที่ เกี ่ยวข้องและระบบเศรษฐกิจ 

ในระยะยาว (Sustainable Capital Market) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่ดี รวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ โดยมีความเสี่ยง

อย่างเหมาะสม (Financial well-being) 
 

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุนไทย 
ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ปี 2565 – 2567 ซึ่งได้เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับรองต่างๆ Megatrends แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยมีการกำหนดเป้าหมาย (Key 
Result) แนวทางการดำเนินการโครงการสำคัญ (Key Initiative) ดังนี้  

Key Result 1: ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไทยให้เข้มแข็งการส่งเสริมความรู้ และการเข้าถึงบริการ แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ สร้างระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของประเทศ อาทิ กลุ่ม New S-curve 
และ กลุ่ม BCG เป็นต้น 

Key Result 2: การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื ่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ แนวทางการ
ดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับ
ดูแลตลาดทุน (Tech-led Supervision) และกำกับดูแลความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 
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Key Result 3: การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื ่อความยั ่งย ืน (Sustainable Capital Market)  
แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

Key Result 4: ตลาดทุนมีระบบนิเวศที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อเอื้ออำนวยต่อ
การพัฒนาและกำกับดูแลให้สอดรับกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล  
แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาและกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดรับ
และเท่าทันกับฉากทัศน์ (Landscape) ที่เปลี่ยนไป เช่น ศึกษา Landscape ธุรกิจหลักทรัพย์ “Landscape of 
Thai Securities Businesses after Covid-19 And Under Digital Disruption” ยกระดับการตรวจสอบความ
เสี่ยง (Risk Based Supervision: RBA) ของผู้ประกอบธุรกิจ สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial 
Action Task Force (FATF)) และ 2) ร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้ามกัน (Cross-Border Products) เพ่ือส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ 

Key Result 5: ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ
ได้แก่ สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ตามความ
ต้องการ เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (Financial Literacy) ทั้งในมิติของความรู้เพื่อการลงทุน ป้องกันตนเอง
จากการถูกหลอก (Scam & Fraud/Cyber-Crime) รวมถึงทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้
บริการด้านตลาดทุน (Digital Literacy) 

ขณะที่เป้าหมายคือ แผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ปี 2565 – 2567 นำไปสู่การเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึน ใน 5 ด้าน คือ 

1) ตลาดทุนจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง โครงสร้างระบบนิเวศ  
ที่เอ ื ้อต่อการระดมทุนของธุรกิจในกลุ ่มเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะกลุ ่ม BCG กลุ ่ม 12 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ New S-curve และ SMEs รวมทั้ง Startups 

2) การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 3 มิติ 
มิติที่ 1 คือ การพัฒนาระบบนิเวศ และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการปรับปรุง

ฉากทัศน์ การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุน ขณะเดียวกัน
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้วย นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้จัดทำแผนกำกับดูแล Virtual 
Capital ในเรื่องของ Metaverse ด้วย 

มิติที่ 2 คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมตลาดทุน เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล การนำดิจิทัลเข้า
มาบังคับใช้กฎหมาย และยกระดับการติดตาม เฝ้าระวังความเสี่ยงในการระดมทุน 

มิติที่ 3 คือ การยกระดับดูแลความเสี่ยงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ และภัยของข้อมูลในตลาดทุน 
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3) การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน โดยการยกระดับการส่งเสริม ESG ให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล ผลักดันปัจจัย ESG ให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการทำงานของ
ผู้ประกอบธุรกิจ 

4) สร้างตลาดทุนให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เอ้ืออำนวยต่อการ
พัฒนาและกำกับดูแลให้สอดรับกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล 

5) ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี เช่น การให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดทุนเพ่ือ
สะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการที่ดีได้ การเสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน 
และเทคโนโลยีที่ให้บริการด้านตลาดทุน 
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การส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจประกันภัย (Sustainability of Insurance Industry) ที่คำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคมและมีธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) 

ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ 
Governance ปัจจุบัน ESG ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุนใช้
ประกอบการพิจารณาลงทุน โดยจะให้ความสำคัญ
กับการทำธุรกิจ ที ่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 
ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล 
โดย Environment เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงใน
ด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ ่งแวดล้อม 
Social เป็นหลักเกณฑ์ที ่ใช ้ว ัดว ่าบริษัทมีการ
จัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร กับ ลูกจ้าง suppliers ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 
อย่างไร และ Governance เป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล
อย่างไร เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้แนวคิด ESG 
ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ
การนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

E = Environment (สิ่งแวดล้อม) คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรักษา
และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ 

S = Social (สังคม) คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึง
สภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพของพนักงาน ไปจนถึงลูกค้า ชุมชน และผู้ที่ทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) 

G = Governance (ธรรมาภิบาล) คือ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  ต่อต้านการ
ทุจริต มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทอย่างเป็นธรรม 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) 
ได้เข้ามามีอิทธิพลกับปัจจัยเสี่ยงที่ธุรกิจประกันภัย
ประสบอยู ่เดิม และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อความอยู ่รอดในอุตสาหกรรม ทำให้
อุตสาหกรรมประกันภัยต้องหันมาให้ความสำคัญกับ
การจัดการความเสี่ยงภัยในระยะยาว และในเชิง
องค์รวม ที ่ซ ึ ่งประเด็น ESG ถูกนำมาพิจารณา
ประกอบ 
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ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานความริเริ่มด้านการเงินภายใต้สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNEPFI) ได้ประกาศ “หลักการประกันภัยที่ยั่งยืน” (The Principles for Sustainable Insurance: PSI) ในเวที
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อปี พ.ศ.2555 เพื่อใช้เป็นกรอบสากลสำหรับอุตสาหกรรม
ประกันภัยในการเผชิญกับโอกาสและความเสี่ยงด้าน ESG 

การประกันภัยที่ยั่งยืน เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ ที่ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย 
รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินไปอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงการมองไปข้างหน้า ( Forward-
looking) ด้วยการระบุ การประเมิน การจัดการ การเฝ้าสังเกตโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวโยงกับประเด็น ESG 
การประกันภัยที่ยั่งยืน มุ่งไปที่การลดความเสี่ยง พัฒนาทางเลือกที่เป็นนวัตกรรม ปรับปรุงผลประกอบการทางธุรกิจ 
และช่วยให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 4 
หลักการสำคัญ ได้แก่ 

หลักการที่ 1: การผนวกประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจประกันภัย 
เข้าไว้ในกระบวนการตัดสินใจ 

หลักการที่ 2: การทำงานร่วมกับลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ ในการยกระดับการรับรู้ที่มีต่อประเด็นทาง
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงภัย และการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 

หลักการที่ 3: การทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสี ยหลักอื่นๆ 
ในการส่งเสริมการดำเนินงานในประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างกว้างขวาง 

หลักการที่ 4: การแสดงให้เห็นถึงความสำนึกรับผิดชอบและความโปร่งใสในการเปิดเผยความคืบหน้าของ
การนำหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ แก่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ 

ตัวอย่างข้อปฏิบัติในด้านกลยุทธ์องค์กร ได้แก่ การจัดทำกลยุทธ์องค์กรที่คณะกรรมการบริษัทและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมีส่วนเกี่ยวข้องในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามประเด็น ESG ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ 
การหารือกับเจ้าของกิจการในเรื่องความเกี่ยวเนื่องของประเด็น ESG กับกลยุทธ์องค์กร และการผนวกประเด็น 
ESG เข้ากับแผนการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม และการสานสัมพันธ์กับพนักงาน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี ๔ 

ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 4 

วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบประกันภัยไทย มีความ
มั่นคง ยั่งยืน และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนเข้าถึง การประกันภัยและใช้ประโยชน์ในการรองรับความเสี่ยง” โดยมียุทธศาสตร์รองรับ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับ  
สภาพแวดล้อมใหม่ เพ่ือให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ โดย  

๑)  พัฒนาและ ส่งเสริมขีดความสามารถของธุรกิจประกันภัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนนิธุรกิจ 
รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น InsurTech Hub เชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคธุรกิจ Startup และTech Firms  

๒)  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทาง รูปแบบ วิธีการ และผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนแต่ละกลุ ่มเข้าถึงการ
ประกันภัยได้โดยง่าย สะดวก ทุกเวลา ด้วยการพัฒนา 2 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนและความเสี่ยงเฉพาะราย 

๓)  ส่งเสริมความสามารถ ในการแข่งขัน การลดต้นทุน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทประกันภัยด้วย
การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยน รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึง
กำหนดแนวทางในการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้ประชาชนและภาคเอกชน 
เพื่อให้การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงิน
ของประชาชนและภาคเอกชน โดย  

๑)  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการ  
ประกันภัย และใช้การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ  

๒)  พัฒนากลไกการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านการประกันภัย โดยเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของการเสนอ
ขายและการบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ประชาชนตั้งแต่การเสนอขายไป
จนถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งยกระดับ พฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct) และ
เสริมสร้างศักยภาพคนกลางประกันภัยให้มีคุณภาพและให้ความรู้และ คำแนะนำเก่ียวกับการวางแผนทาง
การเงินและการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับ  ประชาชนและ
ภาคเอกชน  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ระบบประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย  

๑)  สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและ การดำเนินนโยบายภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการนำการประกันภัยเข้าไป
ช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินนโยบายภาครัฐต่างๆ  

๒)  เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยให้สามารถรับความเสี่ยงได้มากข้ึน   

๓)   ผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมโดยรวมมีความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและมี
ธรรมมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) และเพ่ือให้ระบบประกันภัยเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย 
เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัยและรูปแบบในการกำกับดูแลที่รองรับการดำเนินธุรกิจประกันภัย โดย  

๑)  พัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลให้ทันสมัยและมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ  

๒)  สร้างเสริมศักยภาพ และความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรประกันภัยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  

๓)  พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยศึกษา  
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือรับ-ส่งข้อมูลภายในองค์กร 
หน่วยงาน ภายนอกและผู้บริโภค ระบบงานกลาง และฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมประกันภัย เพ่ือให้
เกิดประโยชน์จากข้อมูลและระบบงานร่วมกัน  

๔)  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานกำกับดูแลสู่ SMART OIC โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการ ทำงานและนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทั้งในแง่ของกระบวนการทำงานภายในและการกำกับดูแล (SupTech) เพื่อให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

จากภาพรวมของยุทธศาสตร์ที ่ระบุในแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่  4 สามารถสรุปประเด็นที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ คปภ. ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับ  
สภาพแวดล้อมใหม่ 

ความคาดหวังของยุทธศาสตร์ 

ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ ้น ทั ้งกระบวนการภายใน รวมถึงการรองรับ
พฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป จากการที่ประชาชนเริ่มมีแนวโน้มในการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ 
หรือ Platform ในช่องทางต่างๆ มากขึ้น โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงในทุกกระบวนการ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวอย่างกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีระบุในยุทธศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

• ปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การส่ง
มอบกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันภัยในรูปแบบของ e-Policy การใช้เทคโนโลยี Blockchain ในกระบวนการ
เก็บข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการทำงาน เป็นต้น  
เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงาน 

• พัฒนาช่องทาง เครื่องมือ และ Platform ที่เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการใช้เทคโนโลยี 

• พัฒนาฐานข้อมูลการฉ้อฉลประกันภัย 

ประเด็นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถนำไปดำเนินการต่อ 

กองทุนฯ สามารถใช้เทคโนโลยีเพี่อพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจและการให้บริการประชาชน ที่จะช่วย
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และลดกระบวนการทำงานของบริษัท เช่น กระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และกระบวนการ
ไล่เบี้ยเรียกคืน โดยเน้นกระบวนการดำเนินงานให้เป็นระบบดิจิทัลให้มากขึ้น ตั้งแต่เริ ่มกระบวนการจนจบ
กระบวนการ (End to  End Process) 

รวมถึงการส่งเสริมให้มีช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการซื้อ และ/หรือ การต่ออายุ พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย ในช่องทางที่มีความหลากหลายและสะดวกในการเข้าถึง นอกจากนั้นต้องมีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงรูปแบบของ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยให้ตรงต่อความต้องการ เช่น 
เป็นการต่ออายุ พรบ. ระยะยาว เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้ประชาชนและภาคเอกชน 

ความคาดหวังของยุทธศาสตร์ 

การสร้างความตระหนักให้ประชาชนและภาคธุรกิจเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย และสร้างความ
เชื่อมั่นของกลไกการประกันภัย รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนบริษัทประกันภัยในการเสนอขายและ
บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

ตัวอย่างกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีระบุในยุทธศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

• จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและ การเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน รวมถึงมี
การจัดทำแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติประชาชน  ให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการ
ประกันภัย 

• นำเทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการใหม่ๆ ในการให้ความรู้สู่ประชาชนและภาคเอกชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง 

• สร้างความเข้าใจในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ ครบถ้วน 
และเข้าใจได้ง่าย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ประเด็นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถนำไปดำเนินการต่อ 

การสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และได้
รับทราบถึงความสำคัญของการมี พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่ยังไม่มี พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย โดยกองทุนฯ ต้องใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตร และหน่วยงานอื่นทั้งในส่วนกลางและใน
ระดับท้องถิ่น เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้สัดส่วนการทำประกันภัยภาคบังคับเพิ่มขึ้น
จากที่ผ่านมา และให้ครอบคลุมทั่วประเทศและในทุกกลุ่มที่มีการใช้ยานพาหนะ ดังนั้น กองทุนจึงจำเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน รวมถึงมีการ
จัดทำแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติประชาชนให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการประกันภัย 
รวมถึงการกำหนดและวิเคราะห์แนวทางในการสร้างความตระหนักและการรับรู้สู่แต่ละกลุ่มเป้าหมายและพันธมิตร
ที่จำเป็น ต้องมีแนวทางในการสร้างความตระหนักที่แตกต่างกัน นอกจากนี้จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อระบบประกันภัยของประชาชนควบคู่กันไปด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ความคาดหวังของยุทธศาสตร์ 

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ระบบประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ทนทาน พร้อมรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลักดันให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที ่จำเป็นและมีความหลากหลาย และให้ความคุ ้มครองกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
ประชาชน 

ตัวอย่างกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีระบุในยุทธศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
เช่น การลงทุนในโครงการที่มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ การลงทุนในกองทุนที่ได้รับการจัด 
Morningstar Sustainability Rating เป็นต้น 

ประเด็นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถนำไปดำเนินการต่อ 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ (Cross-Sectoral Cooperation) 
เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงนำแนวคิดของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบในด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG เป็นปัจจัยที่ทั่วโลก
ต่างให้ความสำคัญและเป็นเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นที่การลงทุนในบริษัทท่ีมีความยั่งยืน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย 

ความคาดหวังของยุทธศาสตร์ 

ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย อาทิ กฎหมายกฎระเบียบ บุคลากร
ประกันภัย ศูนย์ข้อมูลด้านการประกันภัย และแพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนจากการดำเนินงาน 
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ร่วมกับการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนในธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบให้มีความคล่องตัวในการดำเนินการและสอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป 
นอกจากนั้น ยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรประกันภัยให้มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพทั้งด้านความรู้และมีธรรมาภิบาล 
ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ตัวอย่างกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีระบุในยุทธศาสตร์ 

• ผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• พัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ  มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Core Principles: ICPs) 

• สนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือผลิตบุคลากร ด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีการให้คำแนะนำนักเรียน/
นักศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

• พัฒนาฐานข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม ประกันภัย เช่น ระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 
(Insurance Bureau System : IBS) ฐานข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Database) เป็นต้น 

ประเด็นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถนำไปดำเนินการต่อ 

ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบให้คล่องตัวต่อการดำเนินการ และผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบต่างๆ จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles : ICPs) นอกจากนั้น ต้องมีการพัฒนา
บุคลากรในกองทุนฯ เพื่อให้รองรับกับทิศทางในอนาคต และมีทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็น รวมถึงการจัดทำและ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลของกองทุนฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการจัดทำเป็นฐานข้อมู ลกลางร่วมกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและเชื่อมโยงสู่แผน Smart-OIC ของ คปภ. 
ที่มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลแบบอัตโนมัติ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการกำกับดูแลและการตรวจสอบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงาน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนยุทธศาสตร์ คปภ 

ความเชื่อมโยงของทิศทางของแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 

วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“สำนักงาน คปภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่สร้างเสริมระบบประกันภัยให้เข้าถึงโดยง่าย เป็นธรรมและยั่งยืน”  โดยมี
ยุทธศาสตร์รองรับ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล 

เป้าหมายที่คาดหวังท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่สะท้อนแนวคิดด้าน ESG 

ประเด็นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถนำไปดำเนินการต่อ 

กำหนดนโยบายการลงทุนโดยลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธุรกิจที่
มีความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝัง ค่านิยมด้านการประกันภัย ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย 
และกลไกที่เป็นธรรม 

เป้าหมายที่คาดหวังท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
• มีแนวทางและช่องทางหลากหลายในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ

ประกันภัย 
• ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยได้ง่ายขึ้น ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
• ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ ต่อให้การบริการด้านการประกันภัย 

ประเด็นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถนำไปดำเนินการต่อ 

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีประกันภัยภาคบังคับ และมีเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงการซื้อ พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถให้มีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบระยะเวลาการ
หมดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย และสามารถต่อกรมธรรม์ประกันภัยได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้น 
มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อเพ่ิมระดับความพึงพอใจของประชาชนทั้งกรณีที่กองทุนต้องจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น ตามระยะเวลาที่กำหนด (7 วันทำการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย ปรับตัวให้ทันกับความก้าวล ้ำของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมภายใต้ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมและ การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น 

เป้าหมายที่คาดหวังท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
• มีฐานข้อมูลกลางด้านการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย (IBS) 
• บุคลากรในธุรกิจประกันภัยมีความรอบรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบอาชีพ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ประเด็นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถนำไปดำเนินการต่อ 

 การพัฒนาฐานข้อมูลในการตัดสินใจทั้งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เพ่ือดำเนินการเชิงรุก
ถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการใน
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สนับสนุนต่อการไร่เบี้ยเรียกคืน เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้แก่ กรมที่ดิน 
กรมการขนส่ง กรมบังคับคดี เป็นต้น นอกจากนั้นควรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ ทั้งที่เป็น
บุคลากรที่มาจาก คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงลูกจ้างที่สังกัดท้ังส่วนกลางและภูมิภาคด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัยและความสามารถ ในการรับความเสี่ยงภัย
ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

เป้าหมายที่คาดหวังท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
• มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ เช่น Tailor-made 
• มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็น รองรับความเสี่ยง และความต้องการที่หลากหลาย โดยเฉพาะ

กลุ่มฐานราก 

ประเด็นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถนำไปดำเนินการต่อ 

จากการที่กองทุนฯ ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที ่ไม่มี พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และได้กำหนด
มาตรการในการเข้าถึง หนึ่งในมาตรการที่ควรมีการวิเคราะห์และประสานงานเพิ่มเติมคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที ่ตรงกับความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย โดยถึงแม้จะไม่ใช่บทบาทของกองทุนฯ แต่ต้อง มีการ
ดำเนินงานประสานกับ คปภ. เพื่อเสนอข้อมูลและวางแผนงานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการ
ทำงานมีความคล่องตัว และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เป้าหมายที่คาดหวังท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
• พนักงานทุกระดับมีศักยภาพ สมรรถนะ และวัฒนธรรม ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
• มีกระบวนการและรูปแบบการทำงานใหม่ ที่มีความคล่องตัว มีส่วนร่วมในการทำงาน และมีการประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีในการดำเนินงานมากขึ้น 

ประเด็นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถนำไปดำเนินการต่อ 

วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุก
กระบวนการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รองรับการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ชั้นนำ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก สถานการณ์ต่างๆ  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

➢ กรณีศึกษาจากหน่วยงานต่างประเทศ 

กรณีศึกษาในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

Motor Insurers’ Bureau of Hong Kong เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2523 บริษัทประกันภัย
รถยนต์ได้ร่วมกันลงนามใน 'ข้อตกลง' กับรัฐบาล โดยมีการตกลงที่จะจัดตั้งสำนักประกันรถยนต์แห่งฮ่องกง (MIB) 
และการลงนามในข้อตกลงกองทุนแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งถือเป็นการก่อตั้ง M.I.B. อย่างเป็น
ทางการ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของ MIB คือ เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของ
การเรียกร้องชดเชยของผู้บาดเจ็บหรือผู้อยู่ในอุปการะในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ
ทางร่างกาย อันเนื่องมาจากการใช้ยานยนต์บนท้องถนน เมื่อมีการใช้ยานพาหนะจะต้องได้รับความคุ้มครองตาม 
พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ (ความเสี่ยงบุคคลที่สาม) ซึ่งภายใต้กฎหมายประกันภัยรถยนต์ (ความเสี่ยงของบุคคลที่สาม) 
ยานพาหนะ ทุกคันต้องได้รับการประกันจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายของ
บุคคลที่สามซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถบนถนน เช่น กรณีที่ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถชดใช้
ค่าเสียหายให้กับเจ้าของหรือผู้ขับขี่รถยนต์ได้เนื่องจากขาดการประกันภัยที่ถูกต้องหรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขนโยบาย
บางประการ อาจทำให้ผู้ประกันตนปฏิเสธความรับผิดของตนได้ นอกจากนี้ ยังมีข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้ประกันตนในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้นโยบายของตนเนื่องจากการล้มละลาย 

ทั้งนี้ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัยจ่ายสบทบในอัตราร้อยละ 0.50 ของเบี้ยประกันภัยในระยะเริ่มแรก 
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้อยที่สุด โดยยังไม่มีการกำหนดอัตราสูงสุดไว้ แต่การเพิ่มจะต้องได้รับการ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ (Legislative Council) เสียก่อน อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการปรับให้บริษัทประกันภัย
เป็นอัตราร้อยละ 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ Motor Insurers’ Bureau of Hong Kong 

1. มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วยเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี การดำเนินการ
ระดมความคิดเห็น รวบรวมข้อเสนอแนะ และสร้างความชอบธรรม ในการสมทบเงินเข้ากองทุน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีการคำนึงถึงดุลยภาพระหว่างจำนวนเงินที่ให้ความคุ้มครองกับภาระ
ต้นทุนที่จะเกิดกับบริษัทประกันภัยด้วย เช่น หากให้ความคุ้มครองสูง ก็จะต้อง มีเงินสมทบใน
อัตราที่สูงตามไปด้วย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2564 ของ Motor Insurers’ Bureau of Hong Kong 

  

ประเด็นที่สำคัญ รายละเอียด 
วิสัยทัศน์ - 

สินทรัพย์รวม (Total Assets) 4,177,644,994 บาท 
หนี้สิ้นรวม ( Total Liabilities) 2,127,733,893 บาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Equity 2,049,911,100 บาท 

รายได้รวม 167,607,112 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม 120,570,889 บาท 

ROA 2.29% 
ROE 1.13% 

ค่าสินไหมทดแทน  
(Net Paid Claims) 

31,624,514 บาท 

โครงสร้างองค์กร  
(Organization chart) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กรณีศึกษาในประเทศสิงคโปร์ 

Motor Insurers’ Bureau of Singapore ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1975 โดยกฎระเบียบกำหนดให้บริษัท
ประกันภัยทุกแห่งในประเทศสิงคโปร์ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร และให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ทาง
องค์กรเพื่อใช้จ่ายตามจุดประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทางด้านร่างกายและชวีิต
จากอุบัติเหตุทางจราจร กรณีที่ผู้ก่อเหตุมิได้ทำประกันภัย (Uninsured) และไม่สามารถติดตามผู้กระทำผิดได้ 
(Untraced) 

MIB ของสิงคโปร์ดำเนินการผ่านกองทุนกลาง เช่นเดียวกับ MIB ของอังกฤษ บริษัทประกันรถยนต์ที่ได้รับ
อนุญาตทั้งหมดจะต้องบริจาคเงินให้กับกองทุน รายได้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ประจำปีของผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้ง MIBS ในปี 2518 ถึงธันวาคม 2540 MIBS ได้เบิกจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 512.91 ล้านบาท โดยเกี่ยวข้องกับการ
เรียกร้อง 558 รายการ โดยมีการคงค้างค่าสินไหมชดเชย 56 รายการ โดยประมาณที่ 271.50 ล้านบาท ซึ่งการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส่วนใหญ่จะเป็นกรณีไม่สามารถติดตามผู ้กระทำผิดได้ (Untraced) และมีเพียง 38 
รายการเท่านั้นที่เป็นกรณีท่ีผู้ก่อเหตุมิได้ทำประกันภัย (Uninsured) นอกเหนือจากการเรียกร้องที่เบิกจ่ายโดยตรง
จาก MIBS แล้ว บริษัทประกันที่เกี่ยวข้องได้มีการเบิกจ่ายรวม 254.99  ล้านบาท ในช่วง 22 ปีที่ผ่านมาและ
จัดสรรเงิน 53.93 ล้านบาท สำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ค้างชำระ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ Motor Insurers’ Bureau of Singapore 

1. มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วยเสียและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ให้สนับสนุนทางด้าน
การเงินแก่หน่วยงาน 

2. รองรับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่มิได้ทำประกันภัย หรือไม่สามารถติดตามผู้กระทำผิดได้  ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือจากการประสบภัย 

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2564 ของ Motor Insurers’ Bureau of Singapore 

 

  

ประเด็นที่สำคัญ รายละเอียด 
วิสัยทัศน์ - 

สินทรัพย์รวม (Total Assets) 82,427,941 บาท 
หนี้สิ้นรวม ( Total Liabilities) 81,264,900 บาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Equity 1,163,040 บาท 

รายได้รวม n/a 
ค่าใช้จ่ายรวม 27,150,644 บาท 

ROA n/a 
ROE n/a 

ค่าสินไหมทดแทน  
(Net Paid Claims) 

13,299,711 บาท 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กรณีศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย 

ระบบประกันอุบัติเหตุในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะมีกองทุนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อรวบรวมการช่วยเหลือ
เจ้าของรถและการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมผู ้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางการจราจร โดยมีบริษัท Jasa 
Raharja เป็นบริษัทประกันภัยที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ทำหน้าที่ในการบริหาร จัดการและรับผิดชอบกองทุนอุบัติเหตุ
ทางถนนนี้ 

กองทุนอุบัติเหตุทางถนนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะเป็นการรวบรวมเม็ดเงินที่ได้จากการเก็บเงินแบบ
ภาคบังคับจากเจ้าของรถเพื่อส่งเข้ามาสมทบในกองทุน  เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายของผู้ประสบภัยจาก
อุบัติเหตุจราจร โดยจำนวนเงินชดเชยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้  

- เงินชดเชยสำหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในปัจจุบัน ประมาณ 25 ล้านรูเปียห์ (26,000 ดอลลาร์สหรัฐ)  

- เงินชดเชยสำหรับผู้เสียชีวิตอ่ืนๆ ประมาณ 12.5 ล้านรูเปียห์ (13,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยบริษัท Jasa Raharja ได้พยายามปกป้องประชาชน จากความสูญเสียใดๆ 
ที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรโดยกำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อการคุ้มครองประชาชนจากความสูญเสียที่เกิดจากอุบัตเิหตุ
จราจร โดยได้จัดเป็น 2 กลไก ได้แก่ 1) กลไกประการแรก คือ การบังคับใช้ระบบกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุภาคบังคับ 
(Compulsory Contribution of Accident Compulsory Insurance Fund System) ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
และ 2) กลไกประการที่สอง คือ การบังคับใช้ระบบกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุภาคบังคับ (Compulsory Contribution 
of Accident Compulsory Insurance Fund System) ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยได้ระบุว่านายจ้างหรือ
เจ้าของวิธีการขนส่งจราจรทางบก จะต้องส่งเงินช่วยเหลือภาคบังคับเป็นประจำทุกปีตามจำนวนเงินที่กำหนดโดย
กฎระเบียบของรัฐบาล และมีการควบคุมการส่งเงินสมทบภาคบังคับที่จากเจ้าของรถ  โดยการชำระเงินสามารถ
ทำได้ผ่านสำนักงานทะเบียน ยานพาหนะ (Vehicle Registration Office) เช่น เมื่อเจ้าของรถต่ออายุใบขับขี่รถยนต์
หรือผ่านบริษัท  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ Jasa Raharja 

1. เน้นกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นบทบาทของการวิเคราะห์ความเพียงพอของ
กระบวนการควบคุมภายใน และบ่งชี้จุดเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ โดยดำเนินงานตามแนว
ทางการกำกับดูแลที่ดี รวมถึง การยอมรับวัฒนธรรมการรับรู้ความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง 
และการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเชิงรุก 

2. มุ่งสู่นวัตกรรมการให้บริการกับกลุ่มลูกค้า 

3. บูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงาน 

4. จัดสรรทรัพยากรในการลงทุนที่เหมาะสมและคุ้มค่า 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

 

 

 

 
 
 

  

ประเด็นที่สำคัญ รายละเอียด 
วิสัยทัศน์ To Be a Reliable Company in Providing Basic Protection 

towards Accident Risks with the Best Service 
สินทรัพย์รวม (Total Assets)   42,334,000,000 บาท 

ส่วนของทุน ( Equity)     28,279,000,000 บาท 
รายได้รวม    15,365,000,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายรวม   11,674,000,000 บาท 
ค่าสินไหมทดแทน  

(Net Paid Claims) 
6,224,000,000 บาท 

โครงสร้างองค์กร 
(Organization chart) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กรณีศึกษาของ Motor Insurers’ Bureau (MIB) ประเทศอังกฤษ 

• MIB ก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2489 โดยเป็นบริษัทเอกชน  ทำหน้าที่รับประกันและเป็น
กลไกในสหราชอาณาจักร ซึ่งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ที ่ตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่มี
ประกันและไม่ได้รับการติดตาม ซึ่งค่าชดเชยความเสียหายมาจากเงินสมทบจากเบี้ยประกันภัยของรถยนต์ 

• MIB ช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนซึ่งผู้ก่อเหตุไม่มีการทำประกันภัย โดยองค์กรจะมีการ
พิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของรถยนต์และทรัพย์สิน ตลอดจนการ
บาดเจ็บที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากแหล่งอื่นได้ เช่น บริษัทประกันภัย  

• กลุ่มผู้ใช้บริการของ MIB ได้แก่ ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกัน  ผู้ประสบภัยจากรถที่ก่อเหตุแล้วมีการ
หลบหนี รวมถึงผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุกับยานพาหนะที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะในสหราชอาณาจักรหรือที่อ่ืน ๆ ในยุโรป 

• MIB มีฐานข้อมูลกลางทั้งหมดของยานพาหนะที่ทำประกันภัยทั้งหมดในสหราชอาณาจักร และถูกใช้โดย
ตำรวจและหน่วยงานออกใบอนุญาตขับขี่และยานพาหนะ (DVLA) เพื่อบังคับใช้กฎหมายประกันภัย
รถยนต์ รวมถึง MID ได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุยานพาหนะที่ไม่มีประกันภายใต้ครงการการบังคับ
ใช้การประกันภัยต่อเนื่อง (CIE) Continuous Insurance Enforcement (CIE) scheme 

• ยุทธศาสตร์ในอนาคตขององค์กร คือเพิ่มศักยภาพของกระบวนการบริการ โดยจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป และการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการดำเนินการ ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีการยกระดับ
ในการบริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับ
ระบบการประกันภัย (Data Ecosystem) 

• จากการที่องค์กรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการฐานข้อมูล ส่งผลให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
การประกันภัย ผ่าน Motor Insurance Database (MIS) ที่เป็นฐานข้อมูลกลางระดับประเทศ รวมถึงมี
การจัดตั้งหน่วยงานที่เพิ่มศักยภาพในการจ่ายคืนค่าสินไหม ผ่านหน่วยงาน CUE (The Claims and 
Underwriting Exchange (CUE) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ MIB 

1. ต้องการลดจำนวนและผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถ ซึ่งเป็นเหตุจากคนขับขี่ไม่มีประกัน รวมถึง
กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดตามผู้ขับขี่ได้ 

2. การชดเชยผู้เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่มีประกันรวมถึงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่
สามารถติดตามผู้ขับข่ีได้อย่างเป็นธรรมและทันท่วงที 

3. ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้ และมีความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูล โดยข้อมูลดังกล่าวต้องผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการโดยต้องเป็นการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งอุตสาหกรรมการประกันภัย 

4. ยกระดับความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยการให้บริการและคำแนะนำที่สามารถทำให้ลูกค้า
และประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน 

5. เน้นด้านการวิจัยและพัฒนาที่สามารถต่อยอดในการพัฒนา กรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่มีประกัน
รวมถึงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดตามผู้ขับข่ีได้ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

 

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2563 ของ Motor Insurers’ Bureau (MIB) 

 

 

ประเด็นที่สำคัญ รายละเอียด 
วิสัยทัศน์ To operate as a centre of excellence in order to 

• Significantly reduce the levels and impact of uninsured 
and untraced driving in the UK 

• Compensate victims of uninsured and untraced drivers 
fairly and promptly 

• Deliver first-class, secure, data asset management and 
analytical services on behalf of our Members and the 
industry 

สินทรัพย์รวม (Total Assets)  130,426,759,000 บาท 
หนี้สินหมุนเวียน  

(Current Liabilities)   
19,988,679,000 บาท 

หนี้สินระยะยาว  
(Current Liabilities)   

110,438,080,000 บาท 

รายได้รวม  Thousand  Pound 21,954,398,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม  

 Thousand Pound 
18,179,641,000 บาท 

ค่าสินไหมทดแทน  
(Net Paid Claims) 

12,204,779,000 บาท 

โครงสร้างองค์กร  
(Organization chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
 

 46 

โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กรณีศึกษาในประเทศสวีเดน 

Swedish Motor Insurers (TFF) หน่วยงานความร่วมมือสำหรับบริษัทประกันภัยรถยนต์ในสวีเดน 
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบประกันภัยรถยนต์ของสวีเดน หน้าที่หลักคือการเก็บค่าธรรมเนียมประกันภัยรถยนต์
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำประกันรถของตนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ใดที่เป็นเจ้าของรถยนต์ต้องทำประกันภัยรถยนต์ตั้งแต่
วันแรกที่เป็นเจ้าของรถยนต์ การประกันภัยจะชดเชยความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากรถในการจราจร อย่างไรก็ตามผู้
ที่ไม่ทำประกันรถของตนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ TFF  

TFF จะให้ค่าชดเชยแก่ผู้ใดก็ตามที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีสิ่งของที่ถูกทำลายโดยยานพาหนะที่ไม่มีประกัน
หากยานพาหนะดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายและไม่มีบริษัทประกันภัยที่สามารถจ่ายค่าชดเชยได้ เงินที่ได้รับ
จากค่าธรรมเนียมประกันภัยรถยนต์จะนำไปชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม มีรถยนต์ที่ไม่มีประกัน
ประมาณ 50,000 คัน ในสวีเดน ได้สร้างความเสียหายให้กับผู้คนและทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทต่อปี 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ Swedish Motor Insurers (TFF)   

1. เพื่อลดสัดส่วนของรถยนต์ที่ไม่มีประกันในประเทศซึ่งเป็นวิธีที่ดำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต์ในสวีเดน ทั้งนี้ ยังมีผลบังคับใช้ในประเทศในยุโรปภายใต้ระบบกรีนการ์ด ซึ่งทำให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศและประสบอุบัติเหตุ  ในการจราจร ซึ่งหมายความว่า 
การประกันภัย และรับผิดต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับยานยนต์นั้น มีการบังคับใช้ข้ามพรมแดนของประเทศ 
และผู้ใดที่ได้รับความเสียหายจากยานพาหนะต่างประเทศ จะได้รับการค่าประกันการชดเชย 

  

ประเด็นที่สำคัญ รายละเอียด 
วิสัยทัศน์ - 

สินทรัพย์รวม (Total Assets) 9,945,988,000 บาท 
หนี้สิ้นรวม ( Total Liabilities) 601,335,000 บาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Equity 9,317,247,000 บาท 

รายได้รวม 2,128,322,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม 3,543,800,000 บาท 

ROA -8.02% 
ROE -7.51% 

ค่าสินไหมทดแทน  
(Net Paid Claims) 

2,732,038,000 บาท 

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2564 ของ Swedish Motor Insurers (TFF) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กรณีศึกษาในประเทศบัลแกเรีย 

NATIONAL BUREAU OF BULGARIAN MOTOR INSURERS  สำนักงานประกันรถยนต์แห่งชาติ
บัลแกเรีย - NBBMI: มีบทบาทบริหารจัดการ ควบคุม และออกใบรับรองระหว่างประเทศสำหรับการประกันภัย
รถยนต์ที่เรียกว่าใบรับรองกรีนการ์ด เช่นเดียวกับสัญญาประกันภัยชายแดนซึ่งทำข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงาน
ประกันแห่งชาติ หน่วยงานชดเชย และกองทุนประกันของประเทศสมาชิกท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัยความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกทางรถยนต์โดยมีผู ้บาดเจ็บและได้รับความเสียหาย ซึ ่งเกิดขึ ้นในดินแดนของสาธารณรัฐ
บัลแกเรียและยานยนต์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหรือประเทศที่สามที่มีการช่วยเหลือในการชำระหนี้โดย
สมาชิกของสำนัก ซึ่งการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นการชำระเงินค่าสินไหมทดแทนของ
หน่วยงานชดเชยในกรณีท่ีกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายประกันภัยและในข้อบังคับของ NBBMI  

NBBMI ในฐานะหน่วยงานชดเชยจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายซึ่งพำนักอยู่ในบัลแกเรีย 
ในกรณีต่อไปนี้  

• ผู้ประกันตนของผู้ขับขี่ที่รับผิดชอบหรือตัวแทนเรียกร้องที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
ภายในระยะเวลาสามเดือน 

• ผู้ประกันตนของผู้ขับขี่ที่รับผิดชอบไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพ่ือยุติการเรียกร้องในสาธารณรัฐบัลแกเรีย 
• ไม่สามารถระบุยานยนต์ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ประกันภัยในประเทศสมาชิก หรือสาธารณรัฐบัลแกเรียได้ 
• ไม่มีการระบุผู้ประกันตนของผู้ขับขี่ที่รับผิดชอบภายในสองเดือนนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในประเทศ

สมาชิกหรือสาธารณรัฐบัลแกเรีย 
• อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดข้ึนที่อาณาเขตของสาธารณรัฐบัลแกเรีย และเกิดจากยานยนต์ที่ไม่มีการประกันภัย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทางรถยนต์ที่ถูกต้อง 
 

  

ประเด็นที่สำคัญ รายละเอียด 
วิสัยทัศน์ - 

สินทรัพย์รวม (Total Assets) 1,369,806,000 บาท 
หนี้สิ้นรวม ( Total Liabilities) 82,726,000 บาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Equity 146,423,000 บาท 

รายได้รวม 15,147,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม 17,484,000 บาท 

ROA -1.60% 
ROE -1.71% 

ค่าสินไหมทดแทน  
(Net Paid Claims) 

40,693,000 บาท 

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2561 ของ NATIONAL BUREAU OF BULGARIAN MOTOR INSURERS 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กรณีศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

Dutch Motor Insurers’ Bureau or Green Card Bureau  เป็นสมาคมที่บริษัทประกันภัยรถยนต์
ทั ้งหมดที ่ดำเนินงานในเนเธอร์แลนด์เป็นสมาชิกซึ ่งจะให้เงินสนับสนุนงานผ่านเงินสมทบ  ซึ ่งกำหนดโดย
คณะกรรมการและคำนวณตามรถยนต์ที่เอาประกันภัย Dutch Bureau จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากยานยนต์
ต่างประเทศในเนเธอร์แลนด์โดยรับรองว่าจะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ หาก
รถยนต์ของเนเธอร์แลนด์สร้างความเสียหายในประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบกรีนการ์ด โดยกรณีดังกล่าว 
Dutch Bureau จะรับประกันการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ สำนักงานเนเธอร์แลนด์  
ยังได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ข้อมูลซึ่งสามารถให้ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เกี ่ยวกับบริษัทประกันรถยนต์
ต่างประเทศและตัวแทนที่เก่ียวข้องในเนเธอร์แลนด์  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ Dutch Motor Insurers’ Bureau 

1. กลยุทธ์ของ Dutch Bureau มุ่งเน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูล 
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการ สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องฯ เพ่ือดำเนินการทางกฎหมายและข้อบังคับ งานหลักของศูนย์ข้อมูลคือการรวบรวมข้อมูลการ
ประกันภัยยานยนต์ต่างประเทศสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บชาวดัตช์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวแทนที่เกี ่ยวข้องในเนเธอร์แลนด์ รวมถึงผู้บาดเจ็บจากต่างประเทศในการขอข้อมูลการประกันภัย
รถยนต์ของเนเธอร์แลนด์  

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2563 ของ Dutch Motor Insurers’ Bureau 

 

 

  

ประเด็นที่สำคัญ รายละเอียด 
วิสัยทัศน์ - 

สินทรัพย์รวม (Total Assets) 513,232,000 บาท 
หนี้สิ้นรวม ( Total Liabilities) n/a 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Equity 276,085,000 บาท 

รายได้รวม 43,018,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม 100,152,000 บาท 

ROA -16.22% 
ROE -8.72% 

ค่าสินไหมทดแทน  
(Net Paid Claims) 

34,257,000 บาท 



 
 

  
 

 49 

โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กรณีศึกษาในประเทศฝรั่งเศส 

Fonds de Garantie des Victimes (FGAO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 เพื่อชดเชยผู้ประสบอุบัติเหตุ
จราจรที่เกิดจากบุคคลที่ไม่มีประกันหรือไม่ปรากฎชื่อ (ผู้ขับขี่ที่หลบหนี) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระด้านการเงิน และอยู่
ภายใต้การควบคุมของกระทรวงเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดอัตราเงินสมทบตามความต้องการของ
กองทุน ภารกิจหลักของ FGAO คือ การชดเชยเมื ่อเกิดการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายทางวัตถุที่
ผ ู ้ประสบภัยหรือผู ้อยู ่ในอุปการะได้ร ับจากอุบัต ิเหตุจราจรที ่เก ิดจากผู ้ข ับขี ่ยานพาหนะทางบก (รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ไซโคล ฯลฯ) ที่ไม่มีประกัน หรือไม่ปรากฎชื่อ ทั้งนี้ ยังรับผิดชอบด้านการเงินแทนบริษัทประกันภัยที่
ต้องชำระค่าชดเชยของผู ้ถือกรมธรรม์ในความรับผิดทางแพ่งรถยนต์และความเสียหายต่อสิ่งของ โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู ้ประกันตนที่จ่ายให้กับผู ้ที ่ตกเป็นเหยื ่อของอุบัติเหตุจราจร 
นอกจากนั้น FGAO ยังให้เงินสนับสนุนเพ่ือป้องกันการไม่ทำประกันภัยรถยนต์ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ Fonds de Garantie des Victimes  (FGAO) 

กลยุทธ์ของกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์หลัก กล่าวถึงความเป็นเลิศในการให้บริการผู้ประสบภัย โดยมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศ 4 ประการ ได้แก่  

• การพัฒนาคุณภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยหลักความเป็นธรรม  

• เสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานและเศรษฐกิจของกองทุนฯ 

• พัฒนาอย่างเป็นมืออาชีพสำหรับผู้ประสบภัยโดยผสานความยุติธรรมและเมตตา รวมถึงพัฒนานวัตกรรม
ของกองทุนอย่างต่อเนื่อง 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานภายในกองทุนฯ  

นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีภารกิจฟื้นฟูซึ่งภารกิจนี้ประกอบด้วยการดำเนินการกับบุคคลที่รับผิดชอบต่อ
อุบัติเหตุหรืออาชญากรรมเพ่ือเรียกเงินที่ต้องจ่ายให้ผู้ประสบภัย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2563 ของ Fonds de Garantie des Victimes  (FGAO)  

ประเด็นที่สำคัญ รายละเอียด 
พันธกิจ ภารกิจหลักของ FGAO คือการชดเชยสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความ

เสียหายทางวัตถุที่ประสบโดยผู้ที ่ตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุจราจรหรือผู้รับ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่มีประกันหรือไม่ปรากฎชื่อ (ผู้ขับขี่ที่หลบหนี) 
ยานพาหนะทางบกที่มีเครื่องยนต์ (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน เป็นต้น) 

สินทรัพย์รวม (Total Assets) 92,482,000,000 บาท 
หนี้สิ้นรวม ( Total Liabilities) 92,482,000,000 บาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Equity 6,474,000,000 บาท 

รายได้รวม 7,414,000,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม 10,791,000,000 บาท 

ROA -3.65% 
ROE -3.65% 

ค่าสินไหมทดแทน  
(Net Paid Claims) 

5,534,000,000 บาท 

โครงสร้างองค์กร  
(Organization chart) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กรณีศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศลิกเตนสไตน์ 

SWISS NATIONAL BUREAU OF INSURANCE (NBI) และ SWISS NATIONAL GUARANTEE FUND (NGF) 
NBI มีภารกิจหลักทำหน้าที่ดูแลความเสียหายผู้ประสบภัยที่เกิดจากรถยนต์ต่างประเทศในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ 
และยังทำหน้าที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลและประสานงานข้อมูลและนโยบายประกันภัยชายแดน ทั้งนี้ NGF จะทำหน้าที่
ดูแลความเสียหายผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์จากรถยนต์ รถพ่วง จักรยาน ที่ไม่ปรากฎชื่อหรือไม่มีประกัน 
และยังคุ้มครองและชดเชยผู้ประสบภัยจากบริษัทกรณีล้มละลาย ซึ่งทั้ง NBI และ NGF ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากเงินสมทบรายปีจากผู้ที่ครอบครองรถยนต์ทุกคันเพ่ือนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

บริษัทประกันภัยต่างๆ จะต้องเข้าเป็นสมาชิกของ NBI และ NGF เพ่ือดำเนินธุรกิจประกันภัยและคุ้มครอง
ต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับยานยนต์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและการได้รับการอนุญาตจาก Swiss Financial Market 
Supervisory Authority ทั้งนี้ NBI และ NGF จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล โดยจะมีบริษัทประกันชีวิต 
ที่ได้รับหน้าที่จัดการประกันภัยด้านเทคนิค คือ Zurich Insurance Company ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่ของสมาชิก 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร และผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย ผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ 

งานหลักของ NVB & NGF นั้นรวมถึงการประมวลผลความรับผิดที่ต้องมีการชดเชยค่าสินไหมในการจราจร 
ทางถนนข้ามพรมแดนที่เกิดอุบัติเหตุจากยานยนต์ที่ไม่ปรากฎชื่อหรือไม่มีประกันภัย ในบริบทนี้ข้อคำนึงหลัก คือ
ความถูกต้องและยุติธรรมในการชำระค่าสินไหมชดเชยในด้านการคุ้มครองผู้ประสบภัยทางถนนและผลประโยชน์ของ
ผู้ประสบภัย 

ที ่มา : ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2562 ของ SWISS NATIONAL BUREAU OF INSURANCE (NBI) และ SWISS 
NATIONAL GUARANTEE FUND (NGF) 

 
 

  

ประเด็นที่สำคัญ รายละเอียด 
NBI NGF 

วิสัยทัศน์ - - 
สินทรัพย์รวม (Total Assets) 1,937,000,000 บาท 5,943,000,000 บาท 
หนี้สิ้นรวม ( Total Liabilities) 8,0000,0000 บาท 1,048,996,148 บาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Equity 1,992,438,294 บาท 5,089,665,413บาท 

รายได้รวม 156,000,000 บาท 907,000,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม 97,000,000 บาท 893,000,000 บาท 

ROA 3.73% 0.04% 
ROE 3.73% 0.05% 

ค่าสินไหมทดแทน  
(Net Paid Claims) 

9,000,000 บาท 856,000,000 บาท 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจำเป็น 

(1) หลักการและแนวคิดการประเมินผลตามแบบจำลอง Balanced Scorecard (BSC) 

หลักการประเมินผลของ Balanced Scorecard (BSC) ของ Kaplan & Norton เป็นแบบจำลองที ่เป ็นที่
ยอมรับและแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแบบจำลองและหลักการที่มีจุดเด่นของการให้ความสำคัญต่อการ
ประเมินผลที่สมดุล ครอบคลุมครบด้าน และเน้นการถ่ายทอด/รองรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ (วัตถุประสงค์) และกลยุทธ์ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมต่อการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน โดยที่แบบจำลองและหลักการ
พ้ืนฐานของ BSC นั้น ประกอบด้วยการประเมินผลที่สมดุลโดยครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก ่
▪ ด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านการเงิน จะพิจารณาการตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร/ทุน 

ด้านการเงิน ซึ่งโดยทั่วไปองค์กรที่แสวงหากำไร มุมมองด้านการเงินจะต้องตอบสนองใน 2 ประเด็น ได้แก่  
การทำกำไรสูงสุด หรือการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นสูงสุด 

▪ ด้านลูกค้า (Customer Perspective) พิจารณามุมมองด้านลูกค้าขององค์กร/ทุนทั้งการรักษาลูกค้าเดิม 
รวมถึงการแสวงหาลูกค้าใหม่ โดยองค์กรจะต้องสามารถตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ครบถ้วนเพ่ือให้
เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 

▪ ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มุ ่งเน้นให้องค์กร/ทุนมีการจัดการด้าน
กระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้น และมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
ทั้งนี้เพ่ือสามารถตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เพื่อเสริมสร้างองค์กร/ทุน ให้มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาบุคลากรของ
องค์กร รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 มุมมองข้างต้น 

สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของมุมมองทั้ง 4 ด้าน ได้แสดงดังแผนภาพด้านล่าง  

แผนภาพหลักการประเมินผลของ Balanced Scorecard (BSC) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

โดยมีการความสัมพันธ์ของมุมมอง BSC กับการประเมินผลการดำเนินงานได้ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละมิติต้องสมดุลกันไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง แสดงดังแผนภาพด้านล่าง 

แผนภาพแสดงองค์ประกอบ/หลักการของ Balanced Scorecard 

 
 
 

Customer Perspective 
•Pricing Index Tier II Customers 
•Customer Ranking Survey 
•Customer Satisfaction Index 
•Market Share (Tier I, Key accounts) 

Internal Business Perspective 

 

Learning & Growth Perspective 
•% Revenue from New Services 
•Staff Attitude Survey 
•# of Employee Suggestions 
•Revenue per employee 

 

Financial Perspective 
•Return-on-Capital 

•Economic Value Added 

•Profit Forecast Reliability 

•Sales Backlog 

Source: Kaplan and Norton 

•Hours with Customers on New Work 
•Rework 
•Safety Incidence Index 
•Warranty Cost Reduction 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

การกำหนดตัวชี้วัด 
การจัดทำตัวชี ้ว ัดตามแนวทางของ BSC โดยเริ ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละมุมมอง  

โดยจะต้องพิจารณาว่าภายใต้วัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ อะไรคือตัวชี้วัดที่จะทำให้ทราบได้ว่าสามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าภายใต้มุมมองด้านกระบวนการภายใน ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ใน
เรื่องของกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่จะตอบได้ว่ากระบวนการวิจัยดังกล่าวมีคุณภาพหรือไม่ สามารถท่ี
จะเป็นจำนวนผลงานวิจัยเทียบกับวัตถุดิบหรือระยะเวลาที่ใช้ในการทำการวิจัย เป็นต้น ซึ่งการที่จะระบุได้ว่าอะไร
คือตัวชี้วัดที่จะทำให้ทราบได้ว่าสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ สามารถทำได้โดยอาศัย  
การจัดทำปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร (Key/Critical Success Factors: KSF หรือ CSF) ซึ่งจะกำหนดปัจจัย
แห่งความสำเร็จในการที่บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละด้านเพื่อนำไปสู่การกำหนดตัวชี้ วัดที่สอดคล้องกับปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จนั้นขึ้นมา โดยตัวชี้วัดที่จะกำหนดขึ้นมานั้นจะใช้วัดหรือประเมินว่าองค์กรสามารถบรรลุปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จนั้นได้หรือไม ่

แผนภาพการกำหนดตัวชี้วัดตามหลักการ BSC โดยการระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (KSF) 
 

 
 
 
 
 

ถ้าวิสัยทัศน์และ
ภารกิจสำเร็จจริง  
เราจะเป็น
อย่างไร  

ด้าน 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านการเงิน 

ด้าน 
ผลการ

ดำเนินงานด้าน
ปฏิบัติการ 

ด้าน 
ผลการดำเนินงาน

ส่วนผู้มีส่วนได้
เสีย 

ด้าน 
การบริหารพัฒนา

องค์กร 

 
อะไรคือปัจจัย
สำคัญของ
ความสำเร็จ  

    

- - - - 

 
อะไรคือตัวชี้วัดที่
สะท้อนความสำร็จ  

    
- - - - 

 เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ่องค์กรมีการจัดทำแผนในระดับต่างๆ แล้ว ก็สามารถจัดทำตัวชี ้ว ัดขึ ้นมา  

โดยพิจารณาว่าแผนแต่ละแผนงานนั้น ๆ มีผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Outcome or Output) อย่างไร จากนั้นจึง
กำหนดตัวชี้วัดขึ้นมาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของแผนงานนั้นๆ ก็เป็นได้  
  

วิสัยทัศน ์
 (หรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์) และภารกิจ/พันธกจิ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

การกำหนดตัวชี้วัดที่ดีเพ่ือให้ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานนั้น ได้สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐวิสาหกิจ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีแนวทางพิจารณาหลักการในการกำหนดตัวชี้วัดที่ดี ดังนี้   

1. มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร 
2. สอดคล้องกับ Key to Success 
3. สะท้อน Output/ Outcome 
4. สามารถบริหารจัดการได้ 
5. สื่อสารทำความเข้าใจได้ง่าย 
6. เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
7. สามารถเก็บรวมรวมข้อมูลได้ทันเวลาและประหยัด 
8. สามารถเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นได้ 
9. มีหน่วยวัดที่คงเส้นคงวา บิดเบือนยาก 
10. มีคุณสมบัติทั้ง Lead (เหตุ) / Lag (ผล) 
11. ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้  

• การกำหนดเป้าหมาย 

สำหรับการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานมีความสำคัญมากในระบบประเมินผลฯ วิธีกำหนดต่างๆ
ต่อไปนี้เป็นวิธีที่ได้นำมาใช้ หรือสามารถนำมาใช้ได้กับระบบประเมินผล ทั้งนี้การที่จะนำวิธีใดมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับ  
ความเหมาะสมจากปัจจัย สิ่งแวดล้อม และดุลยพินิจจากการวิเคราะห์เป็นกรณีๆไป ที่ปรึกษาจะได้นำวิธีการเหล่านี้
มาประกอบในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะต่อเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งวิธีการดังกล่าว ได้แก่ 

(1) กำหนดเป้าหมายโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงความเหมาะสมสำหรับการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเป้าหมายต้องทำให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจได้โดยง่ายไม่ซับซ้อนในการปฏิบัติ 

(2) กำหนดค่าจากการทำ Benchmarking หรือจากค่ามาตรฐานสากล มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ มาตรฐาน
ของธุรกิจ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม (ถ้ามี) เช่น ค่าปริมาณออกซิเจนของน้ำ (ดีโอ) อัตราการสูญเสีย
ของกระบวนการผลิต เป็นต้น 

(3) กำหนดจากการใช้ผลการดำเนินงานในอดีตเป็นฐาน หรือหลัก Self-improvement เพ่ือใช้วัดว่าตัวชี้วัด
นั้นสามารถทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เช่น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
1.02 เป็นร้อยละ 1.40 ซึ่งมักใช้ในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานอ่ืน หรือมาตรฐานอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผลงาน 
จึงต้องเปรียบเทียบกับผลงานเดิม 

(4) กำหนดจากค่าเฉลี่ยในอดีต 
(5) กำหนดจากแนวโน้มของผลการดำเนินงาน 
(6) กำหนดตามนโยบายรัฐบาล 
(7) กำหนดตามศักยภาพของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 
(8) กำหนดตามผลสัมฤทธิ์ในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน/โครงการ ที่มีระยะเวลาในการดำเนินการชัดเจน 
(9) กำหนดตามเงื่อนไข/สมมติฐานของปัจจัยภายใน/ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

• การกำหนดน้ำหนัก 
สำหรับการกำหนดน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดนั้น ที่ปรึกษามีแนวทางในการพิจารณาซึ่ง ได้แสดงดัง

แผนภาพข้างล่าง โดยตัวชี้วัดที่มีความน่าเชื่อถือ/เที่ยงตรง  (Validity and Reliability) สูง และมีผลกระทบ 
(Impact) สูง จึงควรได้รับน้ำหนักในการประเมินผลมากกว่าตัวชี้วัดที่มีความน่าเชื่อถือ/เที่ยงตรงน้อยหรือมี
ผลกระทบน้อย ซึ่งแสดงได้ตามแผนภาพด้านล่าง   

อย่างไรก็ตาม การกำหนดน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัด อาจขึ้นอยู่กับนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เช่น 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเจ้าสังกัด ฯลฯ 

แผนภาพแสดงเกณฑ์การให้น้ำหนักตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Validity & Reliability

Impact

ให้น ้ำหนักมำก

ให้น ้ำหนักน้อย

KPI1KPI1

KPI2KPI2

KPI3KPI3

KPI4KPI4

KPI5KPI5

KPI1KPI1

KPI2KPI2

KPI3KPI3

KPI4KPI4

KPI5KPI5
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

(2) หลักการและแนวคิดของการประเมินผลสำเร ็จการดำเน ินงานและการใช้งบประมาณ                 
(Performance Assessment Rating Tool ; PART) ของสำนักงบประมาณ 

การประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) 
ของสำนักงบประมาณ เป็นเครื่องมือประเมินผลที่ “มุ่งเน้นการวิเคราะห์เพื่อการประเมินระดับความสำเร็จของ
ผลผลิต/โครงการ” โดยการเชื ่อมโยงการวางแผนในแนวดิ ่ง (Cascading) จากการจำแนก ยุทธศาสตร์
ระดับประเทศลงมาที่ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ระดับกรม และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรม
ต่างๆ มาสู่ผลผลิต กิจกรรม และทรัพยากรของหน่วยงาน และย้อนกลับขึ้นไปประเมินผลผลิตเพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และประเมินผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรต่อไปอย่างเป็นระบบ 

แผนภาพการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพเครื่องมือการประเมิน PART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งการประเมินความสำเร็จโดยระบบ PART จะวัดระดับความสำเร็จใน 5 มิติ ประกอบด้วย 5 ชุดคำถาม 

รวม 30 ประเด็นคำถาม โดยใช้วิธีการให้คะแนน (Scoring) และนำคะแนนมาจัดระดับ (Rating) ในแต่ละมิติ ดังนี้ 
1. มิติจุดมุ่งหมายและรูปแบบ เพื่อตรวจสอบการกำหนดเป้าหมายขององค์กรว่า มีความสอดคล้องกับ

เป้าหมายระดับสูงอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และกระจายงานลงสู่การปฏิบัติ 

ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล

กำรเช่ือมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์และผลผลติ
รัฐธรรมนูญ

แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

แผนยุทธศำสตร์
ของกระทรวง

แผนกลยุทธ์ของ
กรม รัฐวสิำหกิจ 
องค์กำรอิสระ 
องค์กำรมหำชน

แผนยุทธศำสตร์
กลุ่มจังหวดั-จังหวดั

แผนยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำนอิสระตำม

รัฐธรรมนูญ

---------------------

แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำนย่อย

แผนยุทธศำสตร์
ของหน่วยงำนฝ่ำย

นิติบัญญัติ

-------------------

แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำนย่อย

ผลผลิต-ผลลัพธ์ ผลผลิต-ผลลัพธ์ ผลผลิต-ผลลัพธ์ ผลผลิต-ผลลัพธ์

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

กลยุทธ์ของแต่ละ
ยุทธศำสตร์ของ

จังหวดั
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

2. มิติการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบการแปลงเป้าหมายขององค์กรมาเป็นแผนกลยุทธ์ว่ามีความ
สอดคล้อง เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

3. มิติความเชื่อมโยงงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ว่ามีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันหรือไม่ 

4. มิติการบริหารจัดการ เพื่อตรวจสอบการนำแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติงานจริงว่า มีการใช้แผน
กลยุทธ์เป็นแนวทางในการดำเนินงานหรือไม่ 

5. มิติการประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ เพื่อวัดระดับความสำเร็จจากการดำเนินงานว่า เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรที่กำหนดหรือไม่ 

โดยมิติต่างๆ ข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพ และประเด็นหลักในการประเมินผลแต่ละมิติได้ดังนี้ ทั้งนี้ 
สามารถแสดงมิติต่างๆ ได้ดังนี้ 

แผนภาพประเด็นหลักในการประเมินผลของ PART 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

โดยในการประเมินผลนั ้นระบบ PART จะใช้แนวทางการประเมินแบบกระบวนการ (Formative 
Assessment) ของแต่ละผลผลิตของหน่วยงาน โดยกำหนดให้คะแนนเป็น Nominal Scale โดยเฉพาะ Discrete 
Number (0 = ไม่ใช่ และ 1 = ใช่) ใน 4 หมวดแรก และเป็น Ordinal Scale ในหมวดที่ 5 ซึ่งการประเมินผล
ทั้ง 5 มิติมีคะแนนเต็มที่ 100 คะแนน  

สำหรับระบบ PART นั้น เนื่องจากมีลักษณะเด่นในการเป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกำกับในระดับที่สูงขึ ้นไป จนถึง
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงงบประมาณและการบริหาร
จัดการ และการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ ให้บรรลุผลสำเร็จในการจัดการ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หลักการ
ประเมินผลตามระบบ PART จึงเหมาะสมกับการประยุกต์เพื่อประเมินผลทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะกลุ ่มทุน
หมุนเวียนที่ยังขาดระบบจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นระบบ รวมถึง

ก. จุดมุ่งหมำยและรูปแบบ
- ชดัเจน
- ช้ีแจง / อธิบายได้

6 ข้อ
ข. กำรวำงแผนกลยทุธ์

- เป้าหมายระยะยาวท่ีชดัเจน
- รายละเอียดแผนกลยทุธ์

7 ข้อ

ง. กำรบริหำรจัดกำร
- การบริหารหน่วยงาน
- การบริหารการเงิน       7 ข้อ
- การเพ่ิมขีดความสามารถ
- การเก็บรวบรวมขอ้มูล

จ. ผลผลติ/ ผลลพัธ์
- เปรียบเทียบแผนกบัผล
- การเพ่ิมประสิทธิภาพ   5 ข้อ
- การใชเ้งินอยา่งคุม้ค่า

Performance Assessment Rating Tool (PART)Performance Assessment Rating Tool (PART)

ค. กำรเช่ือมโยงงบประมำณ
- เป้าหมายประจ าปีท่ีชดัเจน
- รายละเอียดแผนกลยทุธ์
- ตน้ทนุแทจ้ริง

5 ข้อ

รวม 30
ข้อ
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ทุนหมุนเวียนที่ยังไม่สามารถระบุผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) และผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของตนเองได้อย่างชัดเจน   

อย่างไรก็ตามเนื่องจากแนวทางการประเมินผลของระบบ PART มุ่งเน้นการประเมินแบบกระบวนการ 
(Formative Assessment) ซึ่งผู้ประเมินตนเองต้องมีความเข้าใจในประเด็นคำถามทั้ง 30 ประเด็นหลัก และต้อง
สามารถเขียนบรรยายผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นคำถามได้อย่างสอดคล้อง เป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมอย่างละเอียดถึงการดำเนินงานในแต่ละการประเมิน แก่ผู้
ประเมิน ดังนั้นเพื่อลดความซับซ้อนในการประเมินดังกล่าว ในการประเมินผลทุนหมุนเวียน ที่ปรึกษา จึงจะนำ
เฉพาะหลักการ/แนวคิดของระบบ PART มาประยุกต์เข้ากับการประเมินผลตามหลักการของ BSC โดยกำหนดการ
ประเมินผลสำเร็จของการจัดการงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือนโยบายรัฐบาล เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการประเมินผลด้าน
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยการประเมินผลดังกล่าวต้องครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการ และการ
ดำเนินงานหลักของทุนหมุนเวียน ได้แก่  

- การจัดให้มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อการจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ 

- การจำแนกและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต และผลลัพธ์ ของทุนหมุนเวียนที่ครบถ้วนและเป็นรูปธรรม 
- การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

ที่ทุนหมุนเวียนได้รับมอบหมาย  
- การประเมินผลสำเร็จในการบรรลุได้ตามเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 

(Outcome) ตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนงานระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีของ ทุนหมุนเวียน  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

(3) แนวคิดและแบบจำลองการประเมินผลโดยใช้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public sector management quality award : PMQA) 

การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น เป็นหลักการและแนวคิดพื้นฐานสำหรับการประเมินการ
ดำเนินงานของทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในแต่ละประเทศ เนื่องจากเป็นหลักการที่สามารถสะท้อนถึงการใช้
ทรัพยากรเพ่ือการสร้างผลผลิต และผลลัพธ์ ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานที่องค์กร
นั้นกำหนดขึ้นได้อย่างไร จากความสำคัญดังกล่าวทำให้หลายหน่วยงานทั้งบริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานกำกับ
ดูแลและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น D. Scott Sink และ T. C. Tuttle  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เป็นต้น ได้กำหนดนิยามและความหมายของการประเมินตามหลักการประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไว้เพื่อเป็น
พ้ืนฐานสำหรับในการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามเพ่ือให้สามารถนำหลักการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับการประเมินผลทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่มีวัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และเป้าหมาย
การดำเนินงานที่ชัดเจน และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านการเงินและไม่ใช่การเงินจากรัฐเป็นสำคัญ โดยมี
สาระสำคัญดังนี้  

 
1) แนวคิดและแบบจำลองการประเมินผลโดยใช้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนภาพแนวคิดและแบบจำลองการประเมินผลโดยใช้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
ที่มา : http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153 

การพัฒนาค ุณภาพการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)   
เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการ
ประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุม 7 ด้าน 
หรือ 7 หมวด ได้แก่  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

1. การนำองค์การ เป็นการประเมินการดำเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม 
ความคาดหวังในผลการดำเนินการ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจายอำนาจ
การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การกำกับดูแลตนเองที่ดี และดำเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินวิธีการกำหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือนำไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ 

3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการประเมินการกำหนดความต้องการ 
ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการกำหนดปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ        

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ 
และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการดำเนินการ
ขององค์การ 

5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและ
แรงจูงใจของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ 

6. การจัดการกระบวนการ เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอ่ืนที่
ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์การ 

7. ผลลัพธ์การดำเนินการ เป็นการประเมินผลการดำเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้าน
ประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ 

2) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีหลักการและแนวคิด ดังนี้ 

(2.1) ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ เป็นการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด  
การจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทำงานที่ประหยัดทรัพยากร 

(2.2) ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการ
ปฏิบัติตามภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ว่าจะได้รับที่กำหนดไว้ก่อนดำเนินการหรือไม่ และประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ 

ซึ่งจากหลักการของทั้ง 2 สำนักงานข้างต้น สามารถสรุปเพื่อแสดงความแตกต่างของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในรูปของแผนภาพได้ดังนี้ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

แผนภาพ ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 

 
(3) แนวคิดและแบบจำลองที่ใช้ประเมินผลองค์การมหาชน (Public Organization)  

แผนภาพที่แนวคิดและแบบจำลองท่ีใช้ประเมินผลองค์การมหาชน 
 

 
 

  

ปัจจัยการผลิต 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ประสิทธผิล (Effectiveness) 
ต้นทุนการผลิต 
วัตถุประสงค์ 



 
 

  
 

 63 

โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กรอบการประเมินองค์การมหาชน จัดทำเพื่อแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าขององค์การ
มหาชน โดย ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินผลงานขององค์การมหาชนตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี โดยกรอบที่ใช้ประเมินผลแบ่งได้ออกเป็น 4 กรอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและพันธกิจหลัก
ขององค์การมหาชนว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เช่น ผลสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการในแต่ละปีงบประมาณ 

2. คุณภาพการให้บริการ พิจารณาจากการให้บริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ระดับความพึงพอใจ เป็นต้น 

3. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การลดต้นทุน
หรือค่าใช้จ่าย การบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนงาน การลดระยะเวลาการให้บริการ และความคุ้มค่า
ของการใช้เงิน เป็นต้น 

4. การพัฒนาองค์กร พิจารณาจากการบริหารจัดการองค์กรในเรื่อง เช่น บุคลากร และระบบสารสนเทศ 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เช่น บทบาทของคณะกรรมการบริห ารองค์การ
มหาชน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

ซึ่งจากหลักการ/แนวทางการประเมินผลของ BSC PART และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ดังกล่าวถึงข้างต้นนั้น ทริส จะนำมาประยุกต์ และพัฒนาเกณฑ์การประเมินผล ที่เป็นมาตรฐานและสอดรับกับการ
ดำเนินงานของทุนหมุนเวียนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์จัดตั้ง โครงสร้างการบริหาร และขนาดของ
ทุนหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม และสะท้อนความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งด้านการกำกับดูแลที่ดี การบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ และการเสริมสร้างมาตรฐานระบบงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนทุกด้าน ที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม โดยสรุปการประยุกต์หลักการต่างๆ เพ่ือ
การประเมินผลทุนหมุนเวียนแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
(4) กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

การประเมินผลทุนหมุนเวียนนั้นถูกพัฒนาขึ้น จากการที่ภาครัฐเห็นถึงความสำคัญและต้องการใช้ระบบ
การประเมินผลเป็นเครื่องมือเพ่ือบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้สร้างผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์จัดตั้งและภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย ทั ้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีประสิทธิผล ซึ่งเพื่อให้บรรลุได้ตามเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา และมติคณะรัฐมนตรีต่างๆ เพื่อให้ทุนหมุนเวียนทุกประเภทประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรอย่าง
สม่ำเสมอทุกปี โดยกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2566 มีรายละเอียดสรุป 
ได้ดังนี ้
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนปี 2566 

 

เกณฑ์ประเมินผลฯ น้ำหนัก (%) แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด 

ด้านที่ 1 : 
การเงิน 

10 
-/+10 

พิจารณาจากผลสำเร็จที ่เป็นตัวเงิน 
จากการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน
แบ ่งกล ุ ่มตามประเภทท ุนหม ุนเว ียน              
5 ประเภท ได้แก่ 

ตัวอย่างตัวชี้วัด 

1. เพื่อการกู้ยืม - อัตราการจัดเก็บหนี้ครบกำหนดชำระ/หนี้ค้างชำระ 
- รายได้ดอกเบี้ย 

2. เพื่อการจำหน่ายและการผลิต - ร้อยละค่าใช้จ ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการ
ดำเนินงาน 

- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 
- กำไรต่อหน่วย/กำไรขั้นต้น 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 

3. เพื่อการบริการ - ต้นทุนการให้บริการต่อหน่วย 
- ร้อยละค่าใช้จ ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการ
ดำเนินงาน 

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
4. เพื่อการสงเคราะห ์
 และสวสัดิการสังคม 

- ค่าใช้จ่ายดำเนินการ/ค่าใช้จ่ายบริหาร/ค่าใช้จ่าย
พน ักงานต ่อจำนวนผ ู ้ ได ้ ร ั บประโยชน ์จาก 
การดำเนินงานโครงการหรือต่อจำนวนโครงการ 
ที่ได้รับการสนับสนุน 

- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
5. เพื่อการสนับสนุนส่งเสริม - ค่าใช้จ่ายดำเนินการ/ค่าใช้จ่ายบริหาร/ค่าใช้จ่าย

พน ักงานต ่อจำนวนผ ู ้ ได ้ ร ับประโยชน ์จาก 
การดำเนินงานโครงการหรือต่อจำนวนโครงการ                
ที่ได้รับการสนับสนุน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

เกณฑ์ประเมินผลฯ น้ำหนัก (%) แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด 

ด้านที่ 2 : 
การสนองประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

20 
-/+10 

พิจารณาจากการดำเนินงานที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความคาดหวังของผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างตัวชี้วัด 

การประเม ินผลล ัพธ ์ (Outcome) จากการดำเน ินงานของทุนหมุนเว ียน แบ ่งกลุ่ม 
ตามประเภททุนหมุนเวียน 5 ประเภท ได้แก่ 

1. เพื่อการกู้ยืม พิจารณาความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืม เช่น 
- ร้อยละของต้นทุนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิกสหกรณ์พื้นที่เป้าหมายที่ลดลง 

2.  เพื่อการจำหน่ายและการผลิต พิจารณาความสำเร ็จตามว ัตถ ุประสงค ์ของทุน
หมุนเวียนเพื่อการจำหน่ายและการผลิต เช่น 
- ร้อยละของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของเกษตรกรที่
ลดลง 
- ระดับความเพียงพอของผลิตภัณฑ์ต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ระดับความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ของทุนหมุนเวียน 

3. เพื่อการบริการ พิจารณาความสำเร ็จตามว ัตถ ุประสงค ์ของทุน
หมุนเวียนเพื่อการบริการ เช่น 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
- การลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย/ของผู้ใช้บริการ 
- การประหยัดเวลาของผู้ใช้บริการ (เช่น เงินทุน
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ 
การบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ) 

4. เพื่อการสงเคราะห ์
 และสวสัดิการสังคม 

พิจารณาความสำเร ็จตามว ัตถ ุประสงค ์ของทุน
หมุนเวียนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดกิารสังคม เช่น 
- กองทุนประกันสังคม : ความสามารถในการจา่ย
สิทธิประโยชน์ 
- กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน : ร้อยละของผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 
8 นาที เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
- กองทุนหลักประสุขภาพแห่งชาติ : ประสิทธิผล
ของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (Effective  
Coverage)  
- กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ร้อยละ 
ของครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่าย
ค ่ า ร ั ก ษ า พย า บ า ล  ( Catastrophic Health 
Expenditure) ไม่เกินร้อยละ 2.3 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

เกณฑ์ประเมินผลฯ น้ำหนัก (%) แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด 

- กองทุนเพื ่อการพัฒนาระบบสาธารณส ุข : 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารระบบสาธารณสุขที ่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

5. เพื่อการสนับสนุนส่งเสริม พิจารณาความสำเร ็จตามว ัตถ ุประสงค ์ของทุน
หมุนเวียนเพื่อการสนับสนุนส่งเสริม เช่น  
- กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด :  
ร้อยละของจำนวนครอบครัว/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดในพ้ืนท่ีเป้าหมายที่ลดลง 
- กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม : ร้อยละ
ของจำนวนการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในพื ้นที่
เป้าหมายที่ลดลง 
- กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย : จำนวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ ่มขึ ้นในพื้นที่โครงการที่ได้รับ 
การสนับสนุน 
- กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรยีน
ประถมศึกษา : จำนวนนักเร ียนที ่ม ีภาวะทุพ
โภชนาการลดลง 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ผู้ใช้บริการ1 

ร ้อยละความพึงพอใจของผ ู ้มี ส ่วนได ้ส ่วนเส ีย/
ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ทุนหมุนเวียนควรใช้ Third Party 
ในการสำรวจความพึงใจ หรือนำระบบการสำรวจที่
เป็น Digital Platform / Online มาใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล  

การจัดการข้อร้องเรียน   ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
การแก้ไขปัญหา และแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม - ระดับทัศนคติเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- อัตราส่วนการใช้พลังงานที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) 
หรือนำกลับมาใหม่ (Recycle) เป็นต้น 

ด้านที่ 3 : 
การปฏิบัติการ 

35 
-/+10 

ตัวอย่างตัวชี้วัด 

 การประเมินผลผลิต (Output) ของทุนหมุนเวียนแบ่งกลุ่มตามประเภททุนหมุนเวียน  
5 ประเภท ได้แก่ 

1. เพื่อการกู้ยืม - ร้อยละความสำเร็จในการให้กู้ยืมตามแผน 
- จำนวนวงเงินท่ีอนุมัติให้กู้ยืม 
- จำนวนกลุ ่มเป้าหมายที ่ได ้ร ับอนุมัต ิให้ก ู ้ยืม  
(เช่น เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน แรงงาน เป็นต้น) 
- ร้อยละของจำนวนผู ้ที ่ได้ร ับอนุมัติเง ินกู ้ต่อ
จำนวนผู้ที่ขอกู้ทั้งหมด 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

เกณฑ์ประเมินผลฯ น้ำหนัก (%) แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด 

2. เพื่อการจำหน่ายและการผลิต - จำนวนผลผลิตที่ผลิตได้ 
- จำนวนผลผลิตที่จำหน่ายได้ 

3. เพื่อการบริการ - จำนวนผู้ใช้บริการ 
- จำนวนครั้งในการให้บริการ 
- ร้อยละของผู้ที ่ได้รับบริการต่อจำนวนผู้ขอรับ
บริการทั้งหมด 

4. เพื่อการสงเคราะห ์
 และสวสัดิการสังคม 

- จำนวนสมาชิก (เช่น จำนวนผู ้ประกันตนต่อ
จำนวนแรงงานท้ังหมด 
- จำนวนสมาชิกที่ได้รับบริการต่อจำนวนสมาชิก 
ที่ขอรับบริการจากทุนหมุนเวียน 

5. เพื่อการสนับสนุนส่งเสริม - จำนวนวงเงินท่ีให้การสนับสนุน 
- จำนวนโครงการ/ราย/องค์กร/หน่วยงานที่ให้ 
การสนับสนุน 
- ร้อยละของจำนวนโครงการ/จำนวนคน/จำนวน
กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนต่อจำนวนโครงการ/
จำนวนคน/จำนวนกลุ่มที่ขอรับการสนับสนุน 

การประเมินผลสำเร็จของงานที่ทุนหมุนเวียนต้องพิจารณาดำเนินการเร่งด่วน เช่น 
- การปรับปรุง/ทบทวน/เร่งรัดจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทุนหมุนเวียน เพื่อให้มี 

ความเหมาะสมในการดำเนินงานกับสภาวะปัจจุบัน 
- การแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อสังเกตจากความสำเร็จของการวิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานสำคัญที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง 
- ความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ 
- การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  

โดยพิจารณาจากระดับความสำเร็จการดำเนินงานตาม SLA ที่กำหนด 
- การดำเนินงานตามข้อสังเกตของหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน คณะทำงานจัดทำ
บันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงเจ้าสังกัด โดย
พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการทำแผนแก้ไขปัญหาและดำเนินงานตามแผนงานท่ี
กำหนด 

- การจัดทำงบการเงินและได้รับการรับรองจาก สตง. (กรณีที่งบการเงินยังไม่ได้รับการ
รับรองจาก สตง.) 

ด้านที่ 4 :  
การบริหารจัดการ 

ทุนหมุนเวียน 

15 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ 3 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 5) 
    พิจารณาจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้ 
ทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 
- สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
- การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
- การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

เกณฑ์ประเมินผลฯ น้ำหนัก (%) แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด 

- การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร 
- การตอบสนองความเสี่ยง 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน 
- สารสนเทศและการสื่อสาร  
- การติดตามและการประเมินผล 
ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ 
- สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
- การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
- กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน 
- สารสนเทศและการสื่อสาร 
- การติดตามและการประเมินผล 
2. การตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ 5) 
พิจารณาจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจาก
ประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี ้
กรณีที่ 1 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง 
- บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
- ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน 
- การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจำปี 
- การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
- การประชุมปิดการตรวจสอบ 
- การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ  
- การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ 
3. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 5) 
พิจารณาจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กำหนด
เกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี ้
- การจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัล (ระยะยาว) ที ่ม ีความสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีเพื่อรองรับแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน 
- การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
• การจัดให้ม ีระบบการบร ิหารจัดการสารสนเทศที่ สนับสน ุนการตัดส ินใจของ
คณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
• ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  
• ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
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เกณฑ์ประเมินผลฯ น้ำหนัก (%) แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด 

ด้านที่ 5 : 
 การปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

พนักงาน  
และลกูจ้าง 

10 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ 2 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
1. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ 5) 
พิจารณาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้ 
- การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี

บัญชี 2567 
- การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและประสิทธ ิภาพการประชุม  

ของคณะของกรรมการฯ 
- การติดตามระบบการบริหารจัดการที ่สำคัญ และผลการปฏิบ ัต ิงานตามภารกิจ 

ของทุนหมุนเวียน 
- การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 5) 
พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนา 

การบริหารจัดการ 
- การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การจัดทำและดำเนินงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติ

การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 
พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อม  

ในการบริหารจัดการ 
- การประเมินคุณภาพแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 
- การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล (HRM)  และการพ ัฒนาทร ัพยากรบ ุคคล (HRD) 

สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) 
ด้านที่ 6 : 

การดำเนินงาน 
ตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง 

10 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ ดังนี้ 
- การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี 2566 
(2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี 2566 
- การจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

เงื่อนไข : 

1. ทุนหมุนเวียนต้องจัดส่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 
(แผนการดำเนินงานประจำปี) ซึ่งแผนการดำเนินงานประจำปีอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานของ
ปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสดภายหลัง
จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาอนุมัติ ให้กรมบัญชีกลางอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มปีบัญชี 2567 
หากทุนหมุนเวียนดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.5000 คะแนน จากคะแนน
ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวม 
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2. ทุนหมุนเวียนจะต้องจัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลและการนำส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่าน
ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non - Budgetary Management System : NBMS) ให้ครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติดังกล่าว หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน จะถูกปรับลด
คะแนน 0.5000 คะแนน หรือตามสัดส่วนที่ไม่สามารถนำส่งรายงานได้ตามจำนวนเดือนที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด จากคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวม 

หมายเหตุ : 

1. กรณีท่ีทุนหมุนเวียนกำหนดตัวชี้วัดในด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บริการ ให้กำหนดกรอบน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 10 โดยหากกำหนดเป็นตัวชี้วัดจะกำหนดชื่อ
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริการ และคำนิยามร่วมกัน คือร้อยละความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจระดับ 4 (พึงพอใจ) และระดับ 5 (พึงพอใจมาก) 
เทียบกับจำนวนผู้ใช้บริการที่มีการสำรวจทั้งหมด (Top 2 Boxes) ซึ่งใช้แบบสอบถามรวมทั้งการสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยกำหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale ออกเป็น 5 ระดับ  ซึ่งความหมายของแต่
ละระดับเป็นดังต่อไปนี้ ระดับที่ 1 หมายถึง ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ระดับที่ 2 หมายถึง ควรปรับปรุง ระดับที่ 
3 หมายถึง ปานกลาง ระดับที่ 4 หมายถึง พึงพอใจ และระดับที่ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก ทั้งนี้ การสำรวจ
ความพึงพอใจต้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดให้วิธีการวิเคราะห์ผลต้องทำการวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณา เช่น ค่าสถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นต้น เพ่ือ
สรุปลักษณะตัวอย่าง และสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลได้ และจำนวนต้องเป็นไปตามหลักการทางสถิติ อย่าง
น้อยต้องเป็นตามหลักการ Yamane การกำหนดกลุ่มตัวอย่างต้องครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บริการ 
การสุ่มตัวอย่างต้องกำหนดวิธีการที่ชัดเจน เช่น การสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) หรือการสุ่ม
ตัวอย่างใช้การสุ่มตามสัดส่วน (Proportional random sampling) เป็นต้น รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพจากคำถามปลายเปิด จำแนกตามประเด็นต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ทุนหมุนเวียนควรใช้ Third Party ในการสำรวจความ
พึงพอใจ หรือนำระบบการสำรวจที่เป็น Digital Platform/Online มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

2. กรณีทุนหมุนเวียนที่เป็นนิติบุคคล ต้องเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)   

ซึ่งกรอบแนวทางการประเมินผลต่าง ๆ นั้น กองทุนทดแทนผุ้ประสบภัย จะถูกทำการประเมินผลโดยกรม
บัญชีกกลาง กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ที่กำหนดการประเมินผล
ไว้ 6 ด้าน ตามรายละเอียดด้านบน ส่งผลต่อแนวทางการนำไปพิจารณาเพ่ือจัดทำยุทธศาสตร์ของกองทุนเทดแทน
ผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับแนวทางประเมินผลของกรมบัญชีกลาง   
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วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน 

 การดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ของการดำเนินงานที่สำคัญ โดยวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ผลประกอบการ การใช้ประโยชน์ในการ
บริหารสินทรัพย์ และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อศักยภาพในการทำกำไร โดยคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้
ครบถ้วนเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการ
ดำเนินตามยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เหมาะสม 

 โดยศักยภาพของหน่วยงานพิจารณาจากความเสร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน  
 
รายได้หลักของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมาจากเงินสมทบของบริษัทประกันภัย ซึ่งได้รับผลกระทบการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและผู้ประกอบการบาง
รายจำเป็นต้องหยุดการดำเนินงานชั่วคราว และจากมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การลด
การเดินทางตามมาตรการภาครัฐ ส่งผลให้ในปี 2563 และ 2564 มีรายได้เงินสมทบที่ลดลงจากปี 2562 
จำนวน 249.06 ล้านบาท ลดลงเหลือเพียง 227.80 ล้านบาท ในปี 2563 และจำนวน 210.98 ล้านบาท ใน
ปี 2564 ซึ่งลดลงร้อยละ 8.53 และลดลงร้อยละ 7.38 ตามลำดับ  

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากกรณีที่มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่แนวโน้มของรายได้หลักมีแนวโน้มคงที่ ส่งผลให้ผลประกอบการของกองทุนฯ หากไม่มีการปรับกลยุทธ์ใน
การหารายได้จากแหล่งอื ่น หรือการสร้างความตระหนักในการทำประกันภัยเพื ่อลดค่าใช้จ่ายด้านการจ่าย
ค่าเสียหาย จะมีผลต่อผลประกอบการของกองทุนฯ ที่มีแนวโน้มลดลง 
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ผลประกอบการของกองทุนฯ 

 

แนวโน้มการเติบโตของค่าใช้จ่าย 
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ค่าเสียหายเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 
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สำหรับลูกหนี้ ค่าเสียหายของกองทุนฯ ตามอายุลูกหนี้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ตามการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ดังนี้ 1) อายุลูกหนี้ 0-24 เดือน  2) อายุลูกหนี้ 2 ปีขึ้นไป 3) อายุลูกหนี้ 4 ปีขึ้นไป 4) อายุลูกหนี้ 6 ปีขึ้นไป  5) อายุ
ลูกหนี้ 8 ปีขึ้นไป และ 6) อายุลูกหนี้ 10 ปีขึ้นไป โดยมีแนวโน้มของลูกหนี้ค่าเสียหายเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
จากจำนวน 391.73 ล้านบาทในปี 2562 เป็นจำนวน 473.38 ล้านบาทในปี 2563 และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 
562.93 ล้านบาทในปี 2564 โดยสัดส่วนของกลุ่ม ที่ 1 และ 2 ที่เพ่ิมสัดส่วนของกลุ่มลูกหนี้ที่อายุลูกหนี้ 0-24 
เดือน จากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 32 ในปี 2564  และกลุ่มอายุลูกหนี้ 2 ปีขึ้นไป จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 23 
แสดงให้เห็นถึงจำนวนลูกหนี้ค่าเสียหายมีแนวโน้มการค้างชำระเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการสำรองค่า
เผ ื ่อหนี ้เพิ ่มส ูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่องเช ่นเดียวกัน ซึ ่งอัตราการสำรองหนี ้สงสัยจะสูญแบ่งตามอายุล ูกหนี้  
แต่ละกลุ่ม ดังนี้  

 

อายุลูกหนี้ 
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2. ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนฯ และผลการสำรวจภาพลักษณ์ 

ผลสำรวจการให้บริการของกองทุนฯ (ผ่านผลสำรวจความพึงพอใจของ คปภ.) มีแนวโน้มความพึงพอใจ
ที ่ลดลง จากคะแนนความพึงพอใจ 4.61 ในปี 2563 เป็นคะแนน 4.53 ในปี 2564 โดยมีสาเหตุที่สำคัญ 
(สาเหตุความพึงพอใจน้อยที่สุด) คือ เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งความคืบหน้า/ไม่ช่วยติดตามเรื่อง เ จ้าหน้าที่ไม่กระตือรือร้น
ให้บริการ/ไม่ให้คำแนะนำขั้นตอนบริการ และบริการล่าช้า นอกจากนี้ในส่วนของกระบวนการให้บริการพบว่า
ประชาชนไม่มีการรับรู้กระบวนการขั้นตอนขอรับค่าเสียหายเพิ่มต้นตาม พรบ. ถึงร้อยละ 54.66 ของกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งมีสาเหตุจากขาดการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ขาดการส่งเสริมให้ความรู้ 
ความจำเป็นของการทำประกันภัยรถจักรยานยนต์และโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายหากไม่ทำประกันภัย
รถจักรยานยนต์ และการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในชุมชน ที่มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชน อีกทั้งพบว่า
ประชาชนไม่รับรู้ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) ถึงร้อยละ 31.43 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีสาเหตุ
จากขาดการประชาสัมพันธ์ พรบ. เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน และขาดการให้ความรู้ ความจำเป็นของ
การทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ และโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายหากไม่ทำประกันภัยรถจักรยานยนต์  

  

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญด้านการของ Claim ของกองทุนฯ   

ในการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน
กระบวนการขอรับเงินชดเชย (Claim) และบริการหลักของกองทุนฯ ที่กรมบัญชีกลางประเมินผล จำนวน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละการรับชำระคืนค่าเสียหายเบื้องต้นประจำปี ร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ และร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทั้ง 3 ตัวชี้วัดที่
สำคัญนี้ มีเพียง 2 ตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดี ได้แก่ ร้อยละ
การรับชำระคืนค่าเสียหายเบื้องต้นประจำปี และร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
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ยกเว้นตัวชี้วัดร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่ผลการดำเนินงานในปี  2564 
มีผลการดำเนินงานที่ลดลง โดยมีระดับร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เพียงร้อยละ 
90.01 ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่มีร้อยละความเข้าใจสูงถึง 95.49 ซึ่งผลการดำเนินงานที่สำคัญในส่วนของ
กระบวนการขอรับเงินชดเชย (Claim) ทั้ง 2 ตัวชี้วัดดังกล่าว ถือเป็นภารกิจหลักของกองทุนฯ ที่ดำเนินการได้เป็นอย่างดี
รวมถึงมีแนวโน้มที่ดีข้ึนด้วยเช่นกัน  

ร้อยละการรับชำระคืนค่าเสียหายเบื้องต้น ประจำปี 

 

*ปี 2560-2562 ตัวชี้วัดการรับชำระหนี้คืนจากเจ้าของรถ 

ร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด 
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และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

 

 

4. กระบวนการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน (ทราบตัวลูกหนี้) 

ผลการดำเนินงานของการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน จะสอดคล้องตามผลการดำเนินงานด้านการเงินในส่วน
ของลูกหนี้ค่าเสียหายของกองทุนฯ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทุนฯ เช่นเดียวกันที่ต้องดำเนินการติดตามเพ่ือให้
ได้รับการชำระจากลูกหนี้ และสามารถนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยอื่นได้อย่างต่อเนื่อง และไม่
กระทบต่อผลประกอบการของกองทุน โดยกระบวนกรติดตามไล่เบี้ย ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลหลังจากการ
จ่ายค่าเสียหาย การออกคำสั่งทางปกครอง การออกหนังสือเตือน (1-2ครั้ง) สืบหาทรัพย์สิน 1-3 ครั้ง และการรับ
ชำระหนี้ ซึ่งสาเหตุหลักที่กองทุนฯ ไม่สามารถติดตามและจัดเก็บหนี้สูญฯ ไม่ได้ แยกตามกระบวนการ อธิบาย
เพ่ิมเติมได้ดังนี ้

1) การรวบรวมข้อมูลหลังจากการจ่ายค่าเสียหาย 
- บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยี 
- ขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

(Human Error)   

2) การออกคำสั่งทางปกครอง  
- ใช้เวลาในการออกคำสั่ง 30 วัน 
- การนำข้อมูลมาประมวลผล ขาดการนำ Technology มาช่วย 

3) การออกหนังสือเตือน (1-2 ครั้ง)  
- ขาดการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประมวลผล หรือปฏิบัติงาน 
- ใช้เวลานานทุกขั้นตอนประมาณ 3 เดือน 
- ควรติดตามข้อมูล/สถานะได้ อย่างถูกต้อง และครบภ้วน 

4) สืบหาทรัพย์สิน 1-3 ครั้ง  
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ไม่มีบุคลากรสืบทรัพย์โดยตรง) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

- บุคลากรขาความรู้ความเชี่ยวชาญในการสืบทรัพย์สิน ทำให้การสืบทรัพย์สิ นอาจไม่
ครบถ้วนทุกระบวนการ หรือไม่มีประสิทธิภาพ 

- เงื ่อนไขการจัดสรรเงินกองทุนไม่เกิน 35% ของดอกผลของเงินกองทุนต่อปี (เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเสียหาย และการ
ไล่เบี้ยเรียกคืน)  

- ขาดความร่วมมือกับสถาบันการเงิน หน่วยงานภูมิภาค กรมที่ดิน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5) การรับชำระหนี้   
- การดำเนินงานยังไม่ครบถ้วนทุกข้ันตอน แต่ดันตัดออกเป็นหนี้สูญ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และภายใต้กระทรวงเจ้าสังกัดคือ กระทรวงการคลัง เป็นทุนหมุนเวียนประเภท
เพ่ือการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย กรณีดังต่อไปนี้ 

1. รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย
มิได้จัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 
และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (กรณี
บาดเจ็บเท่าที่รักษาจริงจะไม่เกิน 30,000 บาท 
หากเสียชีวิต 35,000 บาท ) 

2. รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้อยู่ในความ
ครอบครองของเจ้าของรถในขณะเกิดเหตุ 
เพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์  
ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้ว 

3. รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิไดจ้ัด
ให้มีการประกันความเสียหายตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้ 

4. รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 
5. บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบ

จำนวน รถคันท่ีก่อให้เกิดความเสียหายเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานรายด้านกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 2562-2564 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ผลการดำเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายใต้การดำเนินงานของกรมบัญชีกลางซึ่งมีการประเมิน
เป็นประจำทุกปีพบว่า ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีคือ ปี 2562-2564 คะแนนมีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปี 
2562 ผลประเมินเท่ากับ 4.1784 คะแนน ปี 2563 ผลประเมินเท่ากับ 4.1155 คะแนน และปี 2564 ผลประเมิน
เท่ากับ 4.3414 คะแนน ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุดที ่กองทุนเคยได้รับ อย่างไรก็ตามเมื ่อพิจารณาผลการ
ดำเนินงานแยกปี 2564 ออกเป็นด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีคะแนนสูงกว่า 3.0000 คะแนน ยกเว้น
ด้านที่ 2 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคะแนนเท่ากับ 2.9558 ซึ่งต่ำกว่า 3.0000 ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 2  

โดยตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายมี 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแรกคือ ร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จำนวนประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย จากการส ำรวจ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มประชากรทั่วไป 
รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 8 ,812 ราย มีจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.01 
เทียบเท่าระดับ 2.0040 คะแนน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการรับรู้กระบวนการและขั้นตอนการ
ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น และการรับรู้ช่องทางการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดที่ 2 คือ ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ โดย
ประเมินจากจำนวนประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย ประจำปีบัญชี 2564 จากการสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มประชากรทั่วไป รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งกองทุนฯ มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ที่ตอบแบบสอบถาม 4,281 มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นร้อยละ 80 
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 58.76 จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 1.0000 คะแนน ด้อยกว่าเป้าหมายมาก 
เนื่องจากมีการรับรู้กรณีใช้รถที่ไม่ได้ทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) เมื่อเกิด
อุบัติเหตุและมีการขอรับค่าเสียเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องจ่ายเงินคืนและบวกเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 20 
หากไม่จ่ายคืนจะถูกยึดหรืออายัดขายทอดตลาด และการรับรู้การจ่ายคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย สามารถผ่อนชำระได้ทั้งที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับที่ต่ำมาก 

ทั้งนี้คณะทำงานประเมินการปฏิบัติทุนหมุนเวียนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของกรมบัญชีกลาง ได้ให้
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ือปรับปรุงผลการประเมินดังนี้ 

3. กองทุนฯ ควรทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับค่าประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้
มีความเหมาะสมตามหลักการของความเสี่ยง ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงมากควรมีการค่าใช้จ่ายประกันที่สูงกว่า
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพ่ือให้มีความเป็นธรรมกับผู้ใช้รถมากยิ่งขึ้น 

4. กองทุนฯ มีเงินคงเหลือจากการค่าประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมาก  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายตามภารกิจของกองทุนฯ ดังนั้นกองทุนฯ ควรลดภาระให้กับผู้ใช้รถ โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาทบทวนลดค่าประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

5. กองทุนฯ ควรเร่งเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงภารกิจของกองทุนฯ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชน
รับรู้และรักษาสิทธิและประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับเก่ียวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ที่ปรึกษาบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นคณะกรรมการและผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อใช้สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ 

1. นายสุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการ คปภ. และประธานคณะกรรมการกองทุนฯ 

2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง 

3. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ และด้านบริหารจัดการกองทุน 

4. นายชัยยุทธ  มังศรี   รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

5. นายชูฉัตร ประมูลผล   รองเลขาธิการด้านกำกับ     

6. นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

7. นางสายขวัญ ดำเกตุ   ผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

8. นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร 

9. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี 

10. นายโสรัจน์  แรกสกุลชัย   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

 โดยประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการและผู้บริหารได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อทิศทางการ
ดำเนินงานของกองทุน ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ภาพรวมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับภาพรวมกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ซึ่งได้ให้ความสำคัญในหลายประเด็น เช่น ปัญหาการไล่เบี้ยเรียกคืนที่มีปริมาณมาก ควรมีการทบทวน
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม การทบทวนโครงสร้างอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การทบทวน
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงความชัดเจนในการสร้างความร่วมมือกับ 
คปภ. และพันธมิตรของกองทุนฯ เช่น โรงเรียนสอนขับรถ โรงพยาบาล กรมการขนส่งทางบก และบริษัท
ประกันภัย เป็นต้น ซึ่งต้องเน้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยรถยนต์ การสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ถึงผลกระทบหากไม่มีการ
ชำระหนี้ ทั้งนี้ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนดังกล่าว ยังเป็นการป้องกันการถูกปรับของผู้ที่กระทำไม่
ถูกต้อง และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการติดตามเก็บหนี้ และการไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุน ที่เป็นปัญหาสำคัญ 
รวมถึงควรคำนึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนด้วย ในกรณีท่ีค่าใช้จ่ายในการติดตามเพ่ือเก็บหนี้สูงกว่าจำนวนหนี้ที่จัดเก็บ 
กองทุนฯ ควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญด้วยหรือไม่อย่างไร  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นกว่ารายได้โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ยังพบว่า
มีอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่การเดินทางลดลง อาจต้องศึกษาในเชิงลึกว่าสาเหตุเกิ ดจากอะไร มีการ
บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของโรงพยาบาล หรือผู้ประสบภัย เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินหรือไม่ นอกจากนี้
กองทุนฯ ควรมีการวางแผน และศึกษาการลงทุนด้านอื่นๆ ให้มากขึ้น เช่น พันธบัตร และหุ้นกู้ หรือการขยายไป
ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันคงทางการเงินให้แก่กองทุนฯ ในระยะยาว 

ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน บุคลากรของกองทุนฯ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพนักงาน บุคลากรของกองทุน พบว่า
ปัญหาที่สำคัญของกองทุนนั้น คือ เรื่องอัตรากำลังของพนักงานกองทุนฯ สวั สดิการ การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน การพัฒนาองค์ความรู้ และเรื่องกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยแต่ละประเด็น
มีรายละเอียดดังนี้ 

อัตรากำลังของกองทุน ปัจจุบันมีลูกจ้างสัญญารายปีเป็นจำนวนมาก โดยลูกจ้างสัญญารายปีมีอัตราการ
เข้าออกสูง ทำให้งานไล่เบี้ยเรียกคืนไม่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จ บางจังหวัดเจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องดูแล 2 จังหวัด 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความยุ่งยาก การติดตามหนี้มีความซับซ้อน จึงอยากให้มีการพิจารณาความเหมาะสมตาม
ค่างานด้วย นอกจากนี้ การมีพนักงานสัญญาจ้างจำนวนมาก ส่งผลต่อความคาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีความเป็นไปได้น้อยมาก ดังนั้นกองทุนฯ จึงมีความต้องการบุคลากรคนรุ่นใหม่ ที่มี
ทัศนคติที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เช่น มีความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การทำงานเชิง
ยุทธศาสตร์ มีความรู้ด้านบัญชี และด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

อีกปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการเข้าออกของลูกจ้างเป็นจำนวนมาก คือความไม่มั่นคงในอาชีพ สวัสดิการ 
ค่าตอบแทน และปริมาณงานจำนวนมากที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงขาดการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกจ้างเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีศักยภาพไว้  

การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ความคิดเห็นด้วยส่วนใหญ่อยากให้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจนมากขึ้น ควรมีการสำรวจความเข้าใจและความต้องการของบุคลากรแต่ละคนทั้งลูกจ้าง พนักงานส่วนกลาง
และผู้บริหารระดับกลาง และมีการอบรมเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาของกลุ่มลูกจ้างให้มีทักษะที่หลากหลาย 
(Multi-skill) อีกท้ังควรเน้นเรื่องการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จของกองทุน เช่น การจัดเก็บองค์
ความรู้เพื่อรองรับการลาออกของพนักงานที่มีอัตราสูง เทคนิคการทำงาน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพ่ือ
สร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของกองทุนฯ เพราะปัจจุบันเจ้าหน้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทางกองทุน
ต้องพ่ึงพาส่วนกลางเป็นหลัก  

ข้อเสนอแนะสุดท้ายคือ ควรมีการทบทวนกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมาณการจ้าง 
Outsource เช่น การกำหนดคุณลักษณะของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ อำนาจการคัดเลือกบุคลากร การสับเปลี่ยน 
โยกย้าย ระเบียบการจ้าง Outsource ต้องมีการพิจารณามูลค่าขั้นต่ำที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งปัจจุบันอำนาจ
ดังกล่าวอยู่ภายใต้การตัดสินใจของส่วนกลาง ดังนั้นจึงควรทบทวนเรื่องดังกล่าว และควรเพิ่มการบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันให้มากขึ้นกับ คปภ. รวมถึงการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจนของกองทุนฯ ด้วย  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ประเด็นที่ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร มีประเด็นสำคัญที่กองทุนฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางเพื่อใช้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการการทำงาน และการให้บริการแก่ประชาชน เช่น การนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงกระบวนการไล่เบี้ยเรียกคืน การใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับทาง คปภ. ทั้งเรื่อง
ของระบบบริหารจัดการองค์กร ระบบบุคลากร และต้องหาแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรพันธมิตรที่มี
บทบาท หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และประมวลผล  

ในด้านของการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ซื้อประกันภัย และลดภาระลูกจ้าง กองทุนฯ ควรมีการนำแอปพลิเคชัน
มาใช้ในงานบริการของกองทุนฯ ทั้งหมด อาทิ การจ่ายและซื้อประกันภัย ระบบตัดเงินอัตโนมัติให้กับผู ้ทำ
ประกันภัย ระบบการผ่อนจ่าย การไล่เบี้ยเรียกคืนประกัน หรืองานบริการอ่ืนๆ ได้ทั้งหมด 
 

  



 
 

  
 

 83 

โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

วิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุน (Sustainable)  
สถานภาพของเงินกองทุน สาเหตุ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  

 ตามที่คณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน (Working Group on Sustainable Finance)  
ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่เอกสาร “แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน” 
(Sustainable Finance Initiatives for Thailand) ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานของภาค
การเงินไทยในฐานะท่ีเป็นตัวกลางในการระดมทุนและการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ให้ตระหนักถึงบทบาทใน
การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมโดยรวมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่   

1) สร้างความก้าวหน้าให้บทบาทภาคการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสนับสนุนการบรรลุโมเดลการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทยและอาเซียนผ่านการให้ความสำคัญกับ SDGs อย่างต่อเนื่อง และ
เปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
(Nationally Determined Contributions: NDCs) 

2) อำนวยความสะดวกการพัฒนา การบังคับใช้การตัดสินใจและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ยั่งยืนในภาค
การเงิน 

3) สร้างแรงบันดาลใจให้หน่วยงานภาคการเงิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม ในการให้คุณค่า 
ส่งเสริม และกำหนดให้รวมประเด็นและข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ สังคม และธรรมาภิบาล 
เข้าไปในกระบวนการตัดสินใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วย 

4) กำหนดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของภาค
การเงินของประเทศไทยภายใน ธันวาคม 2568 

โดยมีแนวทางขับเคลื่อนสำคัญ (Key Strategic Initiatives :KSI) 5 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) Developing a Practical Taxonomy: การกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมใน
ภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Taxonomy) เพื่อให้ผู้กำกับดูแลใช้อ้างอิงในการ
ออกนโยบายสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกัน และให้ผู้ประกอบธุรกิจการเงินนำไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน 

2) Improving the Data Environment: การเปิดเผยข้อมูล ESG ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการติดตาม วิเคราะห์ และตัดสินใจทางการเงิน รวมถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ อีกทั้ง สามารถจำแนกประเภท
การลงทุนและวัดความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เกิดจากประเด็นด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
เพ่ิมความโปร่งใสในการกำกับและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ   
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3) Implementing Effective Incentives: การสร้างมาตรการจูงใจ (Incentives) เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ตลาดและการลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินเพ่ือความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทั้งฝั่งผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน
เห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีด้วยความเสี่ยงที่ต่ำลง  

4) Creating Demand-led Products and Services: การสร้างสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อให้ผู ้เล่นใน
ภาคการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ในขณะที่
ปรับลดกฎเกณฑ์เพ่ือลดภาระสำหรับการออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่  

5) Building Human Capital: การสร้างทรัพยากรบุคคลในภาคการเงินที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้
ในการผลักดันงานด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

โดยการขับเคลื ่อนการเติบโตเศรษฐกิจของไทยพึ ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญที ่สนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิต การส่งออก และการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้สำคัญของประเทศ ดังนั้น เพื่อจำกัดความเสื่ อม
โทรมทางธรรมชาติไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านภาคธุรกิจและการลงทุนจำเป็นจะต้องอยู่บนฐานคิดที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) ในทุกกระบวนการอย่างจริงจัง  

ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่ต้องบริหาร
ดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน ให้สอดรับตามแนวทางดังกล่าว ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อน
เป้าหมายด้านความยั่งยืน และการสร้างมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดตลาดและการลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงิน
เพ่ือความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทั้งฝั่งผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีด้วยความเสี่ยงที่
ต่ำลง รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ชัดเจน   
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แนวทางแก้ไข และเสนอแนวทางการลงทุนอย่างย่ังยืน (Sustainable Investing) 

ประเด็นการประกันภัยอย่างยั่งยืน ทั้งของ PSI และ“แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน” 
(Sustainable Finance Initiatives for Thailand) นั ้น ส ่งผลโดยตรงต่อทิศทางการดำเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยที่ต้องบริหารดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน ให้สอดรับตามแนวทางดังกล่าว  

โดยกองทุนฯ จำเป็นต้องมีการดำเนินงานที่รองรับทิศทางการดำเนินงานอย่างยั ่งยืนทั ้งการพัฒน า
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน ซึ่งในการรวบรวมความต้องการความ
คาดหวังจากผู้ประสบภัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อผู้ประสบภัย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง และทางอ้อมในกระบวนการดำเนินงานตามห่วงโซ่คุณค่าของการดำเนินงาน (Value Chain) 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองความต้องการนั้นต้องไม่เพียงแค่การตอบสนองความต้องการของผู้
ประกันภัยเท่านั้น ต้องตอบสนองผู้ส่วนส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดยเฉพาะสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบ
จากผลิตภัณฑ์หรือบริหารของกองทุนฯ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งการสร้างมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้
เกิดตลาดและการลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินเพ่ือความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทั้งฝั่งผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนเห็นโอกาส
ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีด้วยความเสี ่ยงที่ต่ำลง รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจที ่ต้องคำนึงถึงประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ชัดเจน  

นอกจากนี้การให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวนั้นยังถือเป็นการดำเนินงานสอดรับตามหลักการ
ประกันภัยที่ยั่งยืน (Principle for Sustainable Insurance: PSI) ซึ่งการประกันภัยที่ยั่งยืน เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ 
ที่ต้องพิจารณากิจกรรมทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย รวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียที่การ
ดำเนินงานขององค์กรนอกจากต้องรับผิดชอบต่อการสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เก่ียวโยงกับ
ประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยการมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง การพัฒนาทางเลือกที่เป็น
นวัตกรรม ปรับปรุงผลประกอบการทางธุรกิจ และช่วยให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงความสำนึกรับผิดชอบและความโปร่งใสในการเปิดเผยความคืบหน้าของการนำหลักการ
ประกันภัยที่ยั่งยืน ไปปฏิบัติแก่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน และการสร้างมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดตลาดและการ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อความยั่งยืนแล้ว จำเป็นต้องครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
(Value Chain) และการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ทันกาลเพื่อสร้างความโปร่งใสร่วมด้วย 
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และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

 SWOT Analysis 

สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 ในการวิเคราะห์ S-W-O-T (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากรวบรวม
ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ดำเนินงาน รวมถึงผลลัพธ์ของกลยุทธ์ที่ผ่านมาด้วย ผ่านเครื่องมือ The McKinsey 7-S Model (7’s) และการ
วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อองค์กร โดยเครื่องมือ PESTEL  

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรผ่านเครื่องมือ 7’S 

เป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานผ่านตัวแปรทั้ง 7 ประการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ขององค์กร และมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลนำเข้าหนึ่งที่สำคัญในการ
ประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร 

โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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กลยุทธ์ของ
องค์กร 

(Strategy) 

การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรกำหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันข้ึนมาได้และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไป
ในทิศทางใดจึงจะประสบความสำเร็จ  

โครงสร้าง
องค์กร 

(Structure) 

การจัดโครงสร้างองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ลดความซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความ
รับผิดชอบมีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจใน
การบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

ระบบการ
ปฏิบัติงาน 
(System) 

การจัดระบบการทำงาน (Working System) อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน ระบบพัสดุ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบการติดตาม/ประเมินผลเพื่อช่วยสนับสนุนให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างคล่องตัวและเป็นระบบ  

So
ft 

El
em
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ts 

บุคลากร 
(Staff) 

การคัดเลือกบุคลากรนั้นจะต้องวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของกลยุทธ์องค์กร ซึ่งจะส่งผลให้
กระบวนการกำหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ 

(Skill) 

การสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยแบ่งทักษะ
ออกเป็น 2 ด้านหลัก  

1. ทักษะด้านงานอาช ีพ (Occupational Skills) เป ็นทักษะที ่จะทำให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพื้นฐาน
การศึกษาหรือได้รับการอบรมเพ่ิมเติม  

2. ทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special 
talents) นั้นอาจเป็นความสามารถที่ทำให้พนักงานนั้น ๆ โดดเด่นกว่าคน
อื่น ส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว 
ซึ่งองค์กรคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถควบคู่กันไป 

So
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รูปแบบการ
บริหารจัดการ 

(Style) 

ความเป็นผู้นำขององค์กรจะมีบทบาทที่สำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของ
องค์กร ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ
เชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน  

ค่านิยมร่วม 
(Shared 
values) 

ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้กลายเป็น
รากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายใน
องค์กรหรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ 
ความเชื่อค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค์กรโดยทั่วไปแล้ว
ความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหาร
ระดับสูงต่อมาความเชื่อเหล่านั้นจะกำหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจำวัน
ขึ้นมาภายในองค์กรเมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กรและ
บุคลากรกระทำตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

 
ทั้งนี้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นท้ัง 7 ประเด็น ของ กองทุนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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กลยุทธ์ของ
องค์กร 

(Strategy) 

มีการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด (KPI) โดยมุ่งเน้นให้สามารถ
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ประกันภัยของประเทศ ที ่ให้ความสำคัญกับความยั ่งยืนของการดำเนินงาน 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฎการกำหนดกลยุทธ์ และตัวชี ้ว ัดที ่แสดงถึงความ
เชื่อมโยงในการบรรลุต่อวิสัยทัศน์ 

โครงสร้าง
องค์กร 

(Structure) 

กองทุนฯ ดำเนินการโดย คปภ. โดยมีสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่
ให้บริการประชาชนทั้งหมด 72 แห่ง อย่างไรก็ตามยังขาดกลไกลการกำกับดูแล
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะเพื ่อรองรับวิสัยทัศน์ S.M.A.R.T. 
FUND 
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บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ระบบการ
ปฏิบัติงาน 
(System) 

กองทุนฯ มีการนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานในปัจจุบันที่สำคัญ 8 
ระบบ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของ EA คปภ. ที ่มีแนวทางชัดเจนในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
การบูรณาการและเชื่อมต่อระบบของสำนักงาน คปภ. กับหน่วยงานราชการอ่ืน 
และยกระดับกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา และข้อมูลระบบต่างๆ ยังไม่มีการเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงขาดการเชื ่อมโยงข้อมูลที ่มีประสิทธิภาพกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

So
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บุคลากร 
(Staff) 

ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี เพ่ือ
รองรับการดำเนินงานขององค์กร อย่างไรก็ตามกระบวนการการสรรหาและ
แต่งตั้งบุคลากรพนักงานไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ  

ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ 

(Skill) 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคลฯ และคณะท่างานฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตามสมรรถนะของพนักงานและลูกจ้างที ่มีอยู่ไม่
เพียงพอกับการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาบุคลากร และแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรที่มียังไม่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกองทุนทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

So
ft 
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รูปแบบการ
บริหารจัดการ 

(Style) 

กองทุนฯ อยู่ภายใต้สำนักงาน คปภ. ที่มีสำนักงานภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
ส่งผลให้เกิดการบูรณาการกันในกระบวนการทำงาน รวมถึงทิศทางของ คปภ.  
ที่มีความชัดเจนในการส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนฯ รวมทั้งมีกระบวนการ
ทำงานที่พร้อมต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี
กฎหมายที ่รองร ับกระบวนการในการปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างไรก ็ตาม Digital 
Transformation  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/การขับเคลื ่อนเพื ่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เป็นไปอย่างล่าช้า 

ค่านิยมร่วม 
(Shared 
values) 

กองทุนฯ ให้ความสำคัญในการยกระดับการให้บริการของกองทุนฯ สู่รูปแบบ
ดิจิทัลอย่างครบวงจร (End-to-End Digital Service) อย่างไรก็ตามยังขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้วย PESTEL 

การวิเคราะห์ PESTEL เป็นการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจากปัจจัยที่ได้รวบรวม  
จะนำไปสู่การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ในส่วนของการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร
ในลำดับถัดไป ซึ่งการวิเคราะห์ PESTEL ของ กองทุนฯ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย 6 ด้าน ได้แก่  
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และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

1) ปัจจัยด้านการเมือง (Political) เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที ่อาจเกิดขึ ้นจากการดำเนินการ 
การกำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติของรัฐที่ส่งผลต่อองค์กร พบว่าประเด็นที่เก่ียวข้องกับ กองทุนฯ คือ  

- แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 ที่มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยสามารถเตรียมความ
พร้อมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 

- แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Initiatives for Thailand) 
ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานของภาคการเงินไทยในฐานะที่เป็นตัวกลางใน
การระดมทุนและการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ให้ตระหนักถึงบทบาทในการขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมโดยรวมของประเทศไทย  

- การให้ความสำคัญและนโยบาย smart city ของประเทศ 

- นโยบายภาครัฐ ที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี (Thailand 4.0) 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.13 ที่ภาครัฐต้องปรับโครงสร้างและการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและมีสมรรถนะสูง การปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาระบบข้อมูล และอำนวยความ
สะดวกในการให้บริการสาธารณะโดยปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ   

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรในด้านเศรษฐกิจ 
พบว่าประเด็นที่เก่ียวข้องกับ กองทุนฯ คือ 

- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้แนวโน้มที่เกิดขึ้นบางประเด็นมีแนวโน้มเกิดขึ้น
เร็วขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วน ประกอบกับพฤติกรรมของลูกค้า ผู้ใช้บริการ 
และพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืน ที่ทุกองค์กรมีการตื่นตัวเรื่องการ
ตระหนักในเรื่องความยั่งยืนขององค์กร 

3) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรใน
แง่สังคมและวัฒนธรรม พบว่าประเด็นที่เก่ียวข้องกับ กองทุนฯ คือ 

- สถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้พฤติกรรมการเดินทางของผู้บริโภคเปลี่ยนไป 

- ประชาชนไม่มีความตระหนักในการขับขี่ให้ปลอดภัย การละเลยในการจัดทำประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ 

4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที ่มีผลกระทบต่อองค์กรในด้าน
เทคโนโลยี พบว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนฯ คือ 

- แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทุกธุรกิจจะมีการใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมการดำเนินงาน 
โดยแนวโน้มจะมีการใช้ AI และ RPA เพื่อนำมาประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ถึงศักยภาพและ
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

โอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น และพัฒนาสู่การกำหนดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที ่จะถูกนำมาใช้ในการปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานนำไปสู่  
การดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาความเชี่ยวชาญ
การทางเทคโนโลยีด้านอินชัวร์เทค เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ 

5) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรในด้าน
สิ่งแวดล้อม แนวโน้มของประเด็นสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พบว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนฯ คือ 

- กระแสความตื่นตัว และความสนใจในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (Sustainable development : SD) 

6) ปัจจัยด้านกฎหมายและข้อบังคับ (Legal) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรในด้าน
กฎหมายและข้อบังคับ เช่น พบว่าประเด็นที่เก่ียวข้องกับ กองทุนฯ คือ 

- “แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื ่อความยั ่งยืน” (Sustainable Finance Initiatives for 
Thailand) ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานของภาคการเงินไทยในฐานะที่
เป็นตัวกลางในการระดมทุนและการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ให้ตระหนักถึงบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมของประเทศไทย 

- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่ส่งเสริม
ให้เกิดการผลักดันและการพัฒนาต่างๆ และแนวทางเพ่ือยกระดับองค์กรภาครัฐสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจประกันภัย และ
ภาคประชาชน เช่น นโยบาย Open Data ที่ส่งเสริมให้ภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่เป็นปัจจัยเชิงบวกคือโอกาส ปัจจัยเชิงลบคือ  อุปสรรค และปัจจัย
ภายในที่เป็นปัจจัยเชิงบวกคือจุดแข็ง และปัจจัยเชิงลบคือจุดอ่อน สามารถสรุป SWOT ได ้ดังนี้  
  

จุดแข็ง 
S1 จัดตั้งภายใต้ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนจากเงิน

สมทบของบริษัทประกันภัย 

S2 กองทุนฯ อยู่ภายใต้สำนักงาน คปภ. ที่มีสำนักงานภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิด
การบูรณาการกันในกระบวนการทำงาน รวมถึงทิศทางของ คปภ. ที่มีความชัดเจนในการส่งเสริม
การดำเนินงานของกองทุนฯ 

S3 กองทุนฯ มีกระบวนการทำงานที่พร้อมต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี
กฎหมายที่รองรับกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

S4 การมีระบบ E-Claim ที่ครอบคลุมการคุ้มครองพ้ืนฐาน และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั่วประเทศ 
 

จุดอ่อน 
W1 ความมั่นคงทางการเงิน โดยแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ในขณะที่รายรับมีแนวโน้มคงที่ 
W2 Digital Transformation ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย /การขับเคลื ่อนเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการ

ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เป็นไปอย่างล่าช้า 
W3 ข้อจำกัดกฎหมาย/ระเบียบที่ส่งผลต่อการจัดการจัดหาผลประโยชน์ รวมถึงกฎระเบียบด้านการ

ดำเนินการไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ 
W4 กระบวนการไล่เบี้ยเรียกคืนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
W5 ขาดการจัดการฐานข้อมูล/การบูรณาการฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บหนี้ และการหากลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่

ซื้อ พรบ. 
W6 ขาดการกระจายอำนาจสู่สำนักงาน คปภ. จังหวัดในบางกระบวนการ  

W7 ขาดการวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในระดับภูมิภาค 
 

โอกาส 
O1  โอกาสในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการสร้างช่องทางในการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่สะดวกรวดเร็ว เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 
O2 ยุทธศาสตร์ คปภ. มีความเชื่อมโยงและเอ้ือต่อการดำเนินงานของกองทุน 
O3 การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานพันธมิตร 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของกองทุนฯ ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
O4 นโยบายการส่งเสริมการลงทุนประกันภัยอย่างยั่งยืน (PSI) 
O5 การจัดทำกฎหมาย แผนพัฒนาต่างๆ และพระราชบัญญัติเพื่อเป็นหลักการ หรือแนวทางให้องคก์ร

ภาครัฐนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ที่นำ
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บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจประกันภัย และภาคประชาชน 
เช่น นโยบาย Open Data ที่ส่งเสริมให้ภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลร่วมก้น เป็นต้น 

O6 การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยไปสู่การประกันภัยดิจิทัลแบบครบวงจร และสอดคล้องกับนโยบายการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

O7 ระบบประเมินผลของกรมบัญชีกลางมีความต่อเนื่อง เป็นแรงกระตุ้นให้กองทุนต้องพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกองทุนฯ อยู่ตลอดเวลา 

 
 

อุปสรรค 
T1 ราคาเบี้ยประกันภัยที่ตาม พรบ. ยังไม่สอดคล้องกับ Risk Based Premium 
T2 การขาดความเข้มงวดในการตรวจจับรถที่ไม่ทำประกันภัยภาคบังคับของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
T3 ประชาชนไม่มีความตระหนักในการขับขี่ให้ปลอดภัย และไม่ทราบบทบาทของกองทุนฯ ทำให้ละเลยใน

การจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
T4 ขาดแนวทางการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เชื่อมโยงกันตาม MOU ของหน่วยงานอื่น เช่น 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่อาจมีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการกระทำ
ความผิด 

T5 พรบ. ยังไม่ครอบคลุมการบังคับการประกันภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่แนวดโน้มมีการใช้งาน
เพ่ิมข้ึน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Vision Mission Goals and Strategic Issues) 

 

1. วิสัยทัศน์ (Vision)/ พันธกิจ (Mission)/   

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 สร้างความเป็นเลิศ ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อย่างมธีรรมาภิบาล 
 

 ภารกิจ (Mission) 
1. เพ่ือคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุ ประสบภัยจากรถ 

โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่า ปลงศพ กรณีเสียชีวิต  
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

2. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานทั้งการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และการ ไล่เบี้ย 
เรียกคืน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. สร้างความตระหนักต่อประชาชนถึงการมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
4. เป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมระบบประกันภัยของประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน

ที่เก่ียวข้อง 
5. บริหารจัดการกองทุนให้มีความม่ันคง และมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และเป้าประสงค์ (Goal) ปี 2566-2570  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ของ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2566-2570 ได้ระบุเป็น 
3 ประเด็น ดังนี้ 

1. End to End Process with Digital Technology 
2. Eco - System Collaboration 
3. Enhanced Sustainable Insurance 

และสรุปได้ตามตาราง 
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ตารางประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 

SI SI1 SI2 SI3 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Issues) : SI 

End to End Process with 
Digital Technology 

Eco - System Collaboration Enhanced Sustainable 
Insurance 

        
Goal 
  
  
  

• การดำเนินงานได้ตาม SLA ใน
กระบวนการจ่ายคืนค่าเสียหาย 

• บูรณาการฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือการบริหาร
จัดการในรูปแบบรวมศูนย์ 

• Brand Awareness 

• การพัฒนาระบบ Digital 
Platform 

• พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวัง ของทุก
Stakeholder 

• ผลการลงทุนในกลุ่มที่สร้าง
ความยั่งยืนตาม PSI 

• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการเพิ่มศักยภาพกระบวนการ
ไร่เบี้ยเรียกคืน 

• การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนผู้ทำ
ประกันภัยภาคบังคับ 

• สัดส่วนผลิตภัณฑ์การเงิน/
การลงทุนที่คำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมต่อเงินลงทุน
ทั้งหมด 

• ศักยภาพและผลิตภาพ 
(Productivity) ของบุคลากรของ
กองทุนฯ 

  • งบประมาณไม่ขาดดุล 

• ร้อยละของลูกหนี้ที่ค้างชำระ
มากกว่า 10 ปี 
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3. ยุทธศาสตร์ (Strategy) กลยุทธ์ (Tactics)  

 ยุทธศาสตร์ (Strategy) กลยุทธ์ (Tactics) และตัวชี้วัด ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 
2566 - 2570 ได้มีการระบุ/กำหนดเพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 ประเด็น โดยมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ และ 8 กลยุทธ์ สรุปได้ตามตารางดังนี้  
 

ตารางยุทธศาสตร์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566-2570 
SI SI1 SI2 SI3 
SI End to End Process with Digital 

Technology 
Eco - System Collaboration Enhanced Sustainable 

Insurance 
        
ยุทธศาสตร์ 
Strategy 
  
  
  

S1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือยกระดับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

S3 มุ่งเน้นการดำเนินงานเพ่ือ
นำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังใน
การร่วมมือกับพันธมิตร 

S5 การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

S2 ยกระดับศักยภาพและผลิตภาพ 
(Productivity) ของบุคลากร
ของกองทุนฯ 

S4  การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นเพ่ือส่งเสริม
ความตระหนักเรื่องการ
ประกันภัย 

S6  การเสริมสร้างองค์กรเพ่ือ
มุ่งเน้นสู่แนวปฏิบัติที่ดี 

  S7  ปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว 
และสามารถแข่งขันได้ 

กลยุทธ์ 
Tactic  

T1 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในกระบวนการ
ให้บริการ 

T3  การยกระดับการตอบสนอง
ความต้องการความ
คาดหวังของทุกกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

T6  การเสริมสร้างและยกระดับ
ความเชื่อมั่นต่อการ
ดำเนินงานของกองทุน 

T2 ยกระดับศักยภาพและผลิตภาพ 
(Productivity) ของบุคลากร
ของกองทุนฯ  

T4  การส่งเสริมพันธมิตรและ
เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

T7  การเตรียมความพร้อมองค์กร
เพ่ือรองรับแนวปฏิบัติที่ดี 

 T5  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ให้กับหน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และ
การปฏิบัติงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

T8  การทบทวนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือ
รองรับการดำเนินงาน 

โดยมีรายละเอียดแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
งบประมาณ 2566-2570 ดังนี้  
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เป้าประสงค์ (Goal) 
•  การดำเนินงานได้ตาม SLA ในกระบวนการจ่ายคืน

ค่าเสียหาย 
•  การพัฒนาระบบ Digital Platform 
•  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิม

ศักยภาพกระบวนการไร่เบี้ยเรียกคืน 
•  ศักยภาพและผลิตภาพ (Productivity) ของ

บุคลากรของกองทุนฯ 
•  ร้อยละของลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 10 ปี 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STRATEGIC ISSUES #1  

SI 1 

End to End 
Process with 

Digital Technology 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ที่ 1 (SO1) End to End Process with Digital 
Technology 

การประยุกต์ใช้กระบวนการในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าจากการดำเนินธุรกิจ
ให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยครอบคลุมทั้ง Digital Service  การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า โดยการพัฒนาฐานข้อมูล และระบบการวิเคราะห์
ข้อมูลลูกค้า รวมถึง การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการให้บริการลูกค้าผ่าน Digital Channel และDigital 
Operational Excellence เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

การดำเนินงานของกองทุนฯ ในกระบวนการหลักได้แก่ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น  และการไล่เบี้ยเรียกคืน
นั้น สถานะในปัจจุบัน มีการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในกระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ผ่านระบบ E-Claim และ
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นว่า ระยะเวลาในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นต่อผู้ประสบภัย
หลังจากได้รับคำร้อง อยู่ภายใน 7 วันทำการ มากกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการดังกล่าว ในการให้กองทุนฯ ทราบถึงรายละเอียดในการเกิดอุบัติเหตุ และการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุไป
ยังสถานพยาบาล และการตรวจสอบสิทธิเบื้องต้น กองทุนฯ ต้องมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ฐานข้อมูล
ของบริษัท กลางฯ หรือฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงฐานข้อมูลผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เป็นต้น   

สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการไล่เบี้ยเรียกคืนนั้น เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหา
ของการไล่เบี้ยเรียกคืน มีปัญหาในการบ่งชี้ถึงสินทรัพย์ที่ผู้ประสบภัยต้องจ่ายชดเชยให้กับกองทุนฯ ส่งผลให้ อัตรา
การจ่ายคืนหนี้ของกองทุนฯ ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ ดังนั้น หากมีระบบสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส่วนกลางไป
ยังระดับภูมิภาค และเชื่อมข้อมูลเข้ากับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลของกรมขนส่งทางบก ข้อมูลของกรมบังคับคดี 
และหน่วยงานอื่น ในการประเมินถึงความคุ้มค่าในการติดตามหนี้ และความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ รวมถึงการ
ยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกหนี้ จะช่วยให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในส่วนของการดำเนินงานด้านลูกค้า มีการมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการให้บริการลูกค้าด้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC) เพื่อนำไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึง
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่าน EXAT Platform และการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 S1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน  
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 T1 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการให้บริการ 

 
กลยุทธ์มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และทิศทาง

องค์กร โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Streamline 
Process) เพ่ือให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าได้อย่างดีขึ้น โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์ และ
ปรับปรุงข้อกำหนด ตัวชี้วัดในแต่ละกระบวนการขององค์กร (Business Structure Analysis) เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบงาน/กระบวนการดำเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมาย ขององค์กร  

โดยทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน จะมีการวิเคราะห์ถึงระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Work system & 
work process) เพ่ือวิเคราะห์ถึงกระบวนการย่อยที่อาจต้องมีการปรับปรุง  โดยพิจารณาในทั้ง 3 มิติ ทั้งในมุมมอง
ของ 1)  Process Standardization 2) ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะสามารถสนับสนุนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงาน และ 3) การบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนของกระบวนการ เช่น การลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน การลดรอบ
เวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกให้ดีขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นที่อาจจะเกิดการทำงานซ้ำการมีกระบวนการย่อยและซ้ำซ้อนโดยไม่
จำเป็น เป็นต้น เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กร มีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น (Streamline Business Process) 

โดยระบบงาน/กระบวนงาน จะต้องสามารถปรับเปลี่ยน เพ่ือช่วยขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กร พร้อมกำหนดระยะเวลาในการส่ง
มอบแต่ละกระบวนการ (Service Level Agreement: SLA) ที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนการหลักขององค์กร ทั้ง
กระบวนการภายในขององค์กร และกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการหลักให้กับลูกค้า  

 

แผนงาน
โครงการ 
(Initiatives) 

 AP1 แผนการใช้ระบบดิจิทัลเพ่ือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัย/รพ. 

 AP2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและการรายงานผล
การวิเคราะห์สถานการณ์กองทุนฯ เพื่อการบริหาร
จัดการ 

 AP3 แผนงานพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) 
เพ่ือรองรับการบริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 S2 ยกระดับศักยภาพและผลิตภาพ (Productivity) ของบุคลากรของกองทุนฯ   

 
 

กลยุทธ์ที่ 2 T2 ยกระดับศักยภาพและผลิตภาพ (Productivity) ของบุคลากรของ
กองทุนฯ 

 
การเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ และสร้างเสริมผลิตภาพ (Productivity) ของบุคลากรในการ

รองรับการดำเนินงาน โดยมีแนวทางที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพ (Development) บุคลากรกลุ่มดังกล่าวอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพที่สูงขึ้น และมีทักษะสอดคล้องกับที่องค์กรคาดหวัง โดยกลุ่มพนักงาน
ดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญ ในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในทุกมิติ และ
การวางแผนและพัฒนาบุคลากร เพื่อปิดช่องว่าง (Gap) ของ Competency ในแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมุ่งเน้นใน
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า ในสายอาชีพของ
พนักงานในแต่ละตำแหน่ง รวมทั้งการทบทวนอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนักงานโดยเฉพาะสำนักงาน
ในต่างจังหวัดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานโดยเฉพาะงานติดตามเร่งรัดการหนี้ นอกจากนี้ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพแล้วนั้น ยังต้องมุ่งเน้นในการพิจารณาจัดสรร/บริหารอัตรากำลังทั้งในส่วนของ
พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับการทำเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะนำเข้ามาใช้ในอนาคตรวมถึงการกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะของบุคลากร และการสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรที่จะได้ได้รับผลกระทบในอนาคต จากการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาดำเนินการในอนาคต  
 

 

แผนงาน
โครงการ 
(Initiatives) 

AP4 แผนงานยกระดับศักยภาพบุคลากร 

 AP5 แผนการทบทวนโครงสร้าง ภาระงานและกรอบ
อัตรากำลังที่เหมาะสมกับกองทุนฯ ที่ขับเคลื่อน 
ด้วยดิจิทัล 
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เป้าประสงค์ (Goal) 

• บูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื ่อการ
บริหารจัดการในรูปแบบรวมศูนย์ 

• พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวัง ของทุก Stakeholder 

• การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนผู้ทำประกันภัยภาคบังคับ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

Eco - System  
Collaboration 

 
 

SI 2 
 STRATEGIC ISSUES #2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ที่ 2 (SI 2) Eco - System  Collaboration 

แนวคิดของระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เป็นการดำเนินธุรกิจที่ความสำคัญในการสร้าง
สายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและ
ความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการหลักขององค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่กระทบต่อกระบวนการหลัก และกระทบต่อการดำเนินทิศทางขององค์กรในอนาคต ทั้งนี้ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐ นโยบาย กฎเกณฑ์ต่างๆ อาจรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์คู่แข่ง โอกาสทางธุรกิจ 

ทั้งนี้ การบริหารจัดการระหว่างกองทุนฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญ คือ ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ระหว่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการของทั้งกองทุนฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
และการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรเพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์
และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution) ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงาน
และข้อมูล โดยมีการบริหารและจัดการข้อมูลจำนวนมาก ทั้งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล และข้อมูลที่ยังไม่มี
ระบบจัดการ (Unstructured Data)  และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดผล (Big Data & 
Analytics) รวมถึงการบูรณาการข้อมูลขององค์กรทั้งหมดที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานให้เป็นระบบ และ
สอดคล้องเป็นภาพเดียวกันเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารของ 
กองทุนฯ และเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกเหนือจากการบริหารและเชื่อมโยงฐานข้อมูลแล้ว จุดประสงค์ที่สำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ กองทุนฯ 
จะต้อง ให้ความสำคัญทั้งในการบริหารความสมดุลในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความผูกพัน และเป็นผู้สนับสนุนองค์กร และยังคงตอบสนองความต้องการ/
ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์และบริการ (Product/Service Based) ของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มด้วย 
ทั้งในประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจและภักดีต่อองค์กร รวมถึงการค้นหา วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดลำดับ
ความสัมพันธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์เฉพาะ การดำเนินงานโดยตอบสนองความต้องการของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั ้งภายในและภายนอกขององค์กร กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม และการยอมรับ  (Stakeholder 
Engagement) เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 S3 มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังในการร่วมมือกับพันธมิตร 

 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 T3  การยกระดับการตอบสนองความต้องการความคาดหวังของทุกกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

จากการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใน Business Eco-System ซึ่งมี
ความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนั้น การดำเนินงานของกองทุนฯ ต้องมุ่งโดยให้ความสำคัญในการ
สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและ
ความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ดังนั้น จากบทบาทที่ผสมผสานกัน (Multiple Roles) องค์กรจึงให้ความสำคัญทั้งในการบริหารความ
สมดุลในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความ
ผูกพัน และเป็นผู้สนับสนุนองค์กร โดยครอบคลุม การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับ
การให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึง การค้นหา วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การจัดลำดับความสัมพันธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์เฉพาะ การดำเนินงานโดยตอบสนองความต้องการของแต่ละผู้มี
ส ่วนได้ส ่วนเสียทั ้งภายในและภายนอกขององค์กร กระบวนการสร้างความมีส ่วนร่วม และการยอมรับ  
(Stakeholder Engagement) เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
 

 

แผนงาน
โครงการ 
(Initiatives) 

AP6 แผนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

 
 

กลยุทธ์ที่ 5 T4 การส่งเสริมพันธมิตรและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ นับเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง โดยนำไปสู่ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้อย่างแท้จริงและจะนำไปสู่การ
แลกเปลี่ยนความรู้ไปจนถึงการพัฒนาทักษะในแง่มุมใหม่ๆ ให้เกิดการต่อยอดทางความคิดและธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการพันธมิตรทางธุรกิจ ต้องมีการประเมินถึงความต้องการในการร่วมมือระหว่างกองทุนฯ 
กับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานระหว่าง กัน 
ซึ่งแผนการดำเนินงาน ต้องมีความชัดเจนทั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทั้งกองทุนฯ 
และพันธมิตรทางธุรกิจ การดำเนินงานและติดตามประเมินผลงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ต้องมีการ
ประเมินและทบทวนผลที่เกิดข้ึน เพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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ตัวอย่างที่สำคัญของการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรในช่องทางการอำนวยความสะดวก ในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์คือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยควรกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์ในรายละเอียด
เกี่ยวกับช่องทางการขาย เพื่อให้ประชาชนรับรู้และสามารถเข้าถึงสำหรับการซื้อประกันภัยภาคบังคับได้ง่าย 
รวมถึงอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของประชาชน และเจ้าของรถในการซื้อการประกันภัยภาค
บังคับให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการขาย ให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกรณี
การต่ออายุการประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ทำประกันภัยภาคบังคับให้สูงขึ้น
จากที่ผ่านมา และสามารถเข้าถึงกลุ่มที่ยังไม่มีประกันภัยภาคบังคับได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

แผนงาน
โครงการ 
(Initiatives) 

AP7 การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกองทุนฯ กับพันธมิตร 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 S4 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อส่งเสริมความตระหนักเรื่องการประกันภัย 

  
 

 

กลยุทธ์ที่ 5 T5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

การสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประเด็นที่สำคัญที่กองทุนฯ ต้องเร่ง
ดำเนินการ เนื่องจากเป็นกลไกขั้นแรกในการทำให้รถยนต์เข้าสู่ระบบการคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งผลการ
สำรวจความตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่าร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
มีผลการดำเนินงานที่ลดลง โดยมีระดับร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เพียงร้อยละ 
90.01 ซึ่งลดลงจากปี 2563 กองทุนฯ จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุผล ที่มา ปัญหาที่ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่คลาดเคลื่อน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดแนวทางใน
การส่งเสริม สร้างความรู ้ความเข้าใจ และการขยายผลเพื ่อให้เกิดการทำประกันภัยที่ครอบคลุม อีกทั้งการ
ดำเนินงานต้องมุ่งเน้นการทำร่วมกันคู่ความร่วมมือ พันธมิตร เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกัน และเกิดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานได้อย่าง
ทั่วถึง 

 
 

แผนงาน
โครงการ 
(Initiatives) 

AP8 แผนงานเพ่ิมสัดส่วนการทำประกันภัยภาคบังคับ 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
• Brand Awareness 

• ผลการลงทุนในกลุ่มที่สร้างความยั่งยืนตาม PSI 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์การเงิน/การลงทุนที่คำนึงถึง

คุณภาพชีว ิตและสิ ่งแวดล้อมต่อเง ินลงทุน
ทั้งหมด 

• งบประมาณไม่ขาดดุล 
 

 

 
 
 

Enhanced 
Sustainable 
Insurance 

SI 3 
 STRATEGIC ISSUES #3  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ที่ 3 (SI 3) Enhanced Sustainable Insurance  

ในการดำเนินงานของ กองทุนฯ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนอกจากผลประกอบการแล้ว การตอบสนองต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations Sustainable 
Development Goals) รวมทั้งกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ 
คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสังคม (Social) และมิติสิ ่งแวดล้อม 
(Environment) นอกจากนี้“แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพ่ือความยั่งยืน” (Sustainable Finance Initiatives 
for Thailand) ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานของภาคการเงินไทยในฐานะที่เป็นตัวกลางใน
การระดมทุนและการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ให้ตระหนักถึงบทบาทในการขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมของประเทศไทย
ยังให้ความสำคัญในการวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบ
โจทย์การขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน และการสร้างมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดตลาดและการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์การเงินเพ่ือความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทั้งฝั่งผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
ที่ดีด้วยความเสี่ยงที่ต่ำลง รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดและการสื่อสารแผนงานสู่ความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการมุ่งเน้นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนากองทุนฯเข้าสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงาน
ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่คำนึงถึง ESG ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน มีมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมองของสาธารณชน 

 นอกจากการบริหารเพื่อความยั่งยืนที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การทบทวนข้อจำกัด ปัญหา 
อุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาอันเนื่องจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ประกันภัยในอนาคต และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินงานนั้น กองทุนฯ จำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ ได้อย่างราบรื่น และเสริมสร้างต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 S5 การสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

กลยุทธ์ที่ 6 T6  การเสริมสร้างและยกระดับความเชื่อม่ันต่อการดำเนินงานของ
กองทุน 

การให้บริการของ คปภ. และกองทุนฯ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะร่วมส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ต่อกฎหมาย
ทดแทนผู้ประสบภัย และสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ของกองทุนฯ จะมีส่งผลต่อการสร้างความตระหนักให้กับ
กองทุนฯ ได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจการให้บริการของกองทุนฯ กลับมีแนวโน้มความพึงพอใจที่ลดลง 
จากคะแนนความพึงพอใจ 4.61 ในปี 2563 เป็นคะแนน 4.53 ในปี 2564 โดยมีสาเหตุที่สำคัญ คือ เจ้าหน้าที่ไม่
แจ้งความคืบหน้า/ไม่ช่วยติดตามเรื่อง เจ้าหน้าที่ไม่กระตือรือร้นให้บริการ/ไม่ให้คำแนะนำขั้นตอนบริการ และบริการ
ล่าช้า นอกจากนี้ในส่วนของกระบวนการให้บริการพบว่าประชาชนไม่มีการรับรู้กระบวนการขั้นตอนขอรับค่าเสียหาย
เพ่ิมต้นตาม พรบ. ถึงร้อยละ 54.66 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีสาเหตุจากขาดการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เพ่ือสร้างความ
ตระหนักแก่ประชาชน ขาดการส่งเสริมให้ความรู้ ความจำเป็นของการทำประกันภัยรถจักรยานยนต์และโทษของการฝ่า
ฝืนกฎหมายหากไม่ทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ และการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในชุมชน ที่มีความสัมพันธ์กับคน
ในชุมชน อีกทั้งพบว่าประชาชนขาดความรู้เรื่อง พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) ถึงร้อยละ 31.43 ของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีสาเหตุจากการขาดการประชาสัมพันธ์ พรบ. เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน และขาดการให้
ความรู้ ความจำเป็นของการทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ และโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายหากไม่ทำประกันภัย
รถจักรยานยนต์ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ เสริมสร้างและยกระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุน 
เพ่ือให้เกิดการตระหนักและเข้าในต่อการคุ้มครองได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม  

  
 

แผนงาน
โครงการ 
(Initiatives) 

AP9 แผนงานสร้างการรับรู้ต่อ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ (ภาคบังคับ) และภาพลักษณ์ของกองทุนฯ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 S6 การเสริมสร้างองค์กรเพื่อมุ่งเน้นสู่แนวปฏิบัติที่ดี  

 
 

กลยุทธ์ที่ 7 T9 การเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรองรับแนวปฏิบัติที่ดี  

 
การส ่งเสร ิมให ้องค์กรมีการเต ิบโตอย่างยั ่งย ืน ตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations 

Sustainable Development Goals) รวมทั ้งกรอบแนวปฏิบัติที ่ด ีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมี
เป้าหมายที่สำคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสังคม (Social) และมิติ
สิ ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากนี้ “แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื ่อความยั ่งยืน” (Sustainable 
Finance Initiatives for Thailand) และการยกระดับการดำเนินงานตามแนวทางแนวทางการพัฒนาภาค
การเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Initiatives for Thailand)  ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์
และกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน และการสร้างมาตรการจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้เกิดตลาดและการลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินเพ่ือความยั่งยืน 
โดยส่งเสริมให้ทั้งฝั่งผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีด้วยความเสี่ยงที่ต่ำลง รวมไปถึง
การลงทุนในธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดและ
สื่อสารแผนงานสู่ความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการมุ่งเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และการพัฒนากองทุนฯ เข้าสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานด้วยการบริหารความเสี่ยงที่
คำนึงถึง ESG ความโปร่งใส ปราศจากทุจริตคอรัปชัน มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
เป็นที่ยอมรับในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมองของสาธารณชน 

 
 

 

แผนงาน
โครงการ 
(Initiatives) 

AP10 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการดำเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติที่ดี  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 S7 ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว และสามารถแข่งขันได้  
 

 

กลยุทธ์ที่ 8 T8 การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการ
ดำเนินงาน 

มุ่งเน้นทบทวน พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ
องค์กร โดยปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการไร่เบี ้ยเรียกคืน เพื ่อแก้ไขปัญหาการไล่เบี ้ยติดตามเรียก
ค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ จากเจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัย ในการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง สำนักงาน คปภ. ควรเพิ่มเติม การอ้างอิงอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 63/10 485 ในแบบฟอร์มหนังสือสอบถามสถาบันการเงิน สหกรณ์ออม
ทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กรมท่ีดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี หน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของ
มาตรการบังคับทางปกครอง และในแบบฟอร์มหนังสือที่ขอให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มี
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่
ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จำเป็น เนื่องจากมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่อาจยึด 
หรืออายัดทรัพย์สินได้ทันที นอกจากนั้น ควรมีการทบทวนกฎระเบียบภายในกองทุนฯ เช่น การกระจายอำนาจ
บางกระบวนการจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค เช่น อำนาจอนุมัติในการติดตามการไร่เบี้ยเรียกคืนของลูกหนี้ใน
แต่ละ คปภ. จังหวัด 

ทั้งนี้ กองทุนฯ ควรมีบทบาทในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการทบทวนกฎหมายในการ
บังคับใช้ หรือกำหนดบทลงโทษ หรือในการดำเนินการเปรียบเทียบปรับอย่างจริงจังกับเจ้าของ รถจักรยานยนต์ทุก
รายที่ไม่มีประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ เมื่อมาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ในฐานะผู้ประสบภัยจากรถ 

  
 

แผนงาน
โครงการ 
(Initiatives) 

AP11 โครงการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ดำเนินงานกองทุน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

สรุปโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา (ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 

      

กลยุทธ์ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในกระบวนการให้บริการ 

      

AP1: แผนการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย/รพ. 
(ปี 2566 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
ของกระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
และกระบวนการไล่เบี้ยเรียกคืน)  

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
และกลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

     

AP2: โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและการ
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์กองทุนฯ 
เพ่ือการบริหารจัดการ 
(ปี 2566 พัฒนาระบบบัญชีการเงิน)  

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยและ
กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

     

AP3: แผนงานพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital 
Platform) เพ่ือรองรับการบริการ 
(ปี 2566 พัฒนา Platform ในรูปแบบ 
Web-Based Application ในกระบวนการ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และกระบวนการไล่
เบี้ยเรียกคืน) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
และกลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพและผลิตภาพ 
(Productivity) ของบุคลากรของกองทุนฯ 

      

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพและผลิตภาพ 
(Productivity) ของบุคลากรของกองทุนฯ 

      

AP4: แผนงานยกระดับศักยภาพบุคลากร 
(ปี 2566 พัฒนา/จัดฝึกอบรมพนักงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
และกลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา (ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

AP5: แผนการทบทวนโครงสร้าง ภาระงานและ
กรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับกองทุนฯ  
ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล 
(เริ่มดำเนินการปี 2568) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
และกลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อ
นำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังในการร่วมมือกับ
พันธมิตร 

      

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับการตอบสนองความ
ต้องการความคาดหวังของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

      

AP6: แผนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(ปี 2566 สำรวจความความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และทำวิเคราะห์ผลเพื่อ
จัดทำแนวทางการดำเนินงาน) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
และกลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

     

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมพันธมิตรและเกิดผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรม 

      

AP7: การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
กองทุนฯ กับพันธมิตร 
(ปี 2566 การทบทวนรูปแบบและแนว
ทางการดำเนินงานร่วมกัน) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
และกลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อส่งเสริมความตระหนักเรื่อง
การประกันภัย 

      

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา (ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

AP8: แผนงานเพิ่มสัดส่วนการทำประกันภัยภาค
บังคับ 
(ปี 2566 1) สำรวจรถในพ้ืนที่เป้าหมาย 
2) การอบรมความรู้ด้านประกันภัย พ.ร.บ. 
และกองทุนฯให้แก่หน่วยงานเครือข่ายและ
ประชาชนในส่วนภูมิภาค) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
และกลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

      

กลยุทธ์ที่ 6 การเสริมสร้างและยกระดับความ
เชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุน 

      

AP9: แผนงานสร้างการรับรู้ต่อ พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) และ
ภาพลักษณ์ของกองทุนฯ 
(ปี 256 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง 
เพ่ือรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การประกันภัย พ.ร.บ. และ 2) สร้างการ
รับรู้การทำประกันภัยภาคบังคับ ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่นำร่อง) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
และกลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างองค์กรเพื่อ
มุ่งเน้นสู่แนวปฏิบัติที่ดี 

      

กลยุทธ์ที่ 7 การเตรียมความพร้อมองค์กรเพ่ือ
รองรับแนวปฏิบัติที่ดี 

      

AP10: โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี 
(ปี 2566 ศึกษาแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงาน) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
และกลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ให้มีความคล่องตัว และสามารถแข่งขันได้ 

      

กลยุทธ์ที่ 8 การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดำเนินงาน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา (ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

AP11: โครงการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานกองทุน 
(ปี 2566 ปรบัปรุงกฎระเบียบท่ีอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
และกลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

     

      หมายถึง เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ คปภ. ซึ่งในการดำเนินงานกองทุนฯ ต้องดำเนินงานร่วมกับ คปภ. 
เพ่ือให้มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน 

      หมายถึง แผนงานที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของกองทุนฯ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ :  AP1 แผนการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย/รพ. 

หลักการและเหตุผล  จากแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 ที่ได้ระบุยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การประกันภัยเพื ่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย เพื ่อให้มีโครงสร้างพื ้นฐานด้านการ
ประกันภัยและรูปแบบในการกำกับดูแลที่รองรับการดำเนินธุรกิจประกันภัย โดยเน้นการที่
หน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทั้งในแง่ของ
กระบวนการทำงานภายใน เพื่อให้ก้าวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแนวโน้มของพฤติกรรม
การใช้บริการของผู้ใช้บริการ มีความต้องการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้งานมากขึ้น 
ดังนั ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานจึงแสดงให้เห็นถึงความ
คล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อสอดรับกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปัจจุบัน กระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแบบครบวงจร ถือเป็นกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก
ของกองทุนฯ ที่ต้องให้ความสำคัญในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นต่อผู้ประสบภัย ด้วยความรวดเร็ว 
โดยมีระบบการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ บนฐานข้อมูลที่เช่ือถือได้  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1:  End to End Process with Digital Technology 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S1: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบตัิงาน 
กลยุทธ์ (Tactic: T) T1:  การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการให้บรกิาร 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
วัตถุประสงค์โครงการ 1.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นอยา่งครบวงจรด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
2.  เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมลูของหน่วยงานอ่ืน มาประกอบการอนุมัติ โดยสร้างความพึง

พอใจให้กับผู้ประสบภัยอย่างสูงสดุ 
3. ระบบในการเก็บข้อมลูการดำเนินงานตามข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการ (Service Level 
Agreement : SLA) เพื่อนำมาปรบัปรุงและพัฒนาต่อไป 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output)       
ร้อยละของการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตามมาตรฐานการ
ให้บริการที่กำหนด (7 วันทำการ) 

ร้อยละ 95 96 97 98 100 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ประสบภยัที่เบิกจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น 

ระดับ 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

ความสำเร็จของการจดัเตรียม
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
ของกระบวนการภายใน รวมถึง

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ตามแผน 

ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน 

ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน 

ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน 

ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน 

ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

การบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น สมาคม
ธนาคารไทย/กรมที่ดิน/กรมการ
ขนส่งทางบก/ กรมการปกครอง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น 
เป้าหมายระยะสั้น (2566 – 
2568) 
1. กระบวนการย่อยของ

กระบวนการจา่ยค่าเสียหาย 
2. กระบวนการไลเ่บี้ยเรียกคืน 
3. สมาคมธนาคารไทย เพื่อ

เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบ
บัญชีธนาคารของลูกหนี้ในการ
สืบทรัพย์ตามกระบวนการไล่
เบี้ยเรยีกคืน 

4. กรมที่ดิน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
การตรวจสอบที่ดินของลูกหนี้
ในการสืบทรัพยต์าม
กระบวนการไลเ่บี้ยเรียกคืน 

5. ฐานข้อมูลจากกรมการขนส่ง
ทางบก (เช่ือมโยงข้อมูล
เจ้าของรถที่ไม่ต่อประกันภัย
เกิน 3 ปี, รถที่ไมต่่อ
ประกันภัยรถภาคบังคับซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ไดจ้าก ตรอ., เชื่อมกับ 
Dealer ขายรถจักรยานยนต์ 
ถึงประวัติการซื้อและการทำ
ประกันภัยภาคบังคับ) 
เป้าหมายระยะยาว (2569 – 
2570) 

1. ฐานข้อมูลกรมการปกครอง
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เข้าถึง/ค้นหาจำนวน
รถที่ไมไ่ด้ทำ พรบ. ภาคบังคับ 
เนื่องจากมีหน่วยงานย่อยใน
พื้นที่ แล้วสามารถเข้าถึง
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้) 

(มีการ
ประสานงาน
เพื่อทำความ
เข้าใจในการ
จัดเตรียม
ฐานข้อมูล
ร่วมกันกับ

หน่วยงานตาม
แผนระยะสั้น)  

(มีการเชื่อมโยง
ข้อมูล 

อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน) 

(มีการเชื่อมโยง
ข้อมูล 

อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน) 

 
 

(มีการช่ือมโยง
ข้อมูล 

อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน) 

 
 

มีการช่ือมโยง
ข้อมูล 

อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. ฐานข้อมูลสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (เช่ือมโยงบันทึก
ประจำวันเข้าระบบ 

3. ข้อมูลจากระบบ CRIMES 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบ
ทรัพย ์และสร้างความ
ตระหนักในการทำ พรบ. โดย
กำหนดบทลงโทษ รวมถึง 
incentive ที่เหมาะสม)  

4. ฐานข้อมูลการฉ้อฉล
ประกันภัย (Fraud)  

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - 7 - - - 
งบทำการ (ล้านบาท) - - 1 1 1 
รวม (ล้านบาท) - 7 1 1 1 
ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566 ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นการประสานงานเพื่อทำความเข้าใจในการวิเคราะห์และจัดเตรยีมฐานข้อมลู

ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก  
งบประมาณปี 2567 จำนวน 7 ล้านบาท จากการจา้งพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและไล่เบีย้เรยีกคืนท่ี

เชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ท่ีต่อเนื่องจากป ี2566 
งบประมาณปี 2568 จำนวน 1 ล้านบาท เป็นงบดำเนินการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
งบประมาณปี 2569 จำนวน 1 ล้านบาท เป็นงบดำเนินการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
งบประมาณปี 2570 จำนวน 1 ล้านบาท เป็นงบดำเนินการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของแผนงาน/
โครงการ 

1. ไมส่ามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการจ่ายค่าเสยีหายเบื้องต้นได้
ตามเป้าหมาย 

2. ไมส่ามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเพื่อทำการอนุมตัิผ่านระบบออนไลน์ได้ 
แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 1. ติดตามความคืบหน้าของระบบสารสนเทศในทุกไตรมาส และพิจารณาความเพียงพอของ

ทรัพยากร 
2. ประสานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องถึงรูปแบบของฐานข้อมูลที่ต้องการ และความเป็นไปได้

ในการเช่ือมต่อข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของกิจกรรม  
(ปี 2566 การออกแบบระบบฐานข้อมูลของกระบวนการจา่ยค่าเสยีหายเบื้องต้น และกระบวนการไล่เบี้ยเรียกคืน) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การจัดเตรียมฐานข้อมลูเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

                

1. กำหนดโครงสร้าง และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล
ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามกระบวนการ
ย่อยของกระบวนการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น  

                

2. กำหนดโครงสร้าง และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล
ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามกระบวนการ
ย่อยของกระบวนการไล่เบีย้
เรียกคืน 

                

3. นำเข้า พัฒนา และจัด
โครงสร้างของฐานข้อมูล
ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามกระบวนการ
ย่อยของกระบวนการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น  

                

4. นำเข้า พัฒนา และจัด
โครงสร้างของฐานข้อมูล
ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามกระบวนการ
ย่อยของกระบวนการไล่เบีย้
เรียกคืน 

                

5. ทดสอบระบบฐานข้อมูล                 
6. มีระบบฐานข้อมลูสำหรับ

กระบวนการจา่ย
ค่าเสียหายเบื้องต้น และ
กระบวนการไลเ่บี้ยเรียก
คืนในรูปแบบ Web-
Application 

                

การเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ขับเคลื่อน การดำเนินงาน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
1. ศึกษา วิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

                

2. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

                

3. รายงานความคืบหน้า
เกี่ยวกับหลักการ 
ในการดำเนินงาน 

                

4. ประชุมหารือเพื่อกำหนด
ขอบเขตในการดำเนินงานร่วมกัน 

                

5... ได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับ
ข้อมูลและรายละเอียดในการ
ดำเนินงานก่อนการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

                

6. ขออนุมัติหลักการ 
และดำเนินการจัดซ้ือ 
จัดจ้างในการพัฒนาระบบ 

                

7. ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 

                

ดำเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลจากสมาคม
ธนาคารไทย 

- เรื่องการสืบทรัพย์สินใน
บัญชีเงินฝากธนาคารของ
ลูกหนี้ เพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่
ระบบ 

                

ดำเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลจากกรมที่ดิน 

- เรื่องการสำรวจทรัพยส์ิน
ที่ดินเข้าสูร่ะบบ 

                

ดำเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลจากกรมการขนส่ง
ทางบก อาทิ ข้อมูลเจ้าของรถ 

- ข้อมูลรถที่ไม่ต่อทะเบยีน
เกิน 3 ปี 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- การกำหนดจังหวดั/พื้นที่
นำร่อง รวมถึงแนวทาง
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล (สถาน
ประกอบการในการตรวจ
สภาพรถ)  

ดำเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลจากกรมการ
ปกครองและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายใน
ระดับตำบลและหมู่บ้าน
ที่ยังไม่มีการทำประกัน
ภาคบังคับ 

                

ดำเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 

- สำเนาบันทึกประจำวัน
ของพนักงานสอบสวน 
โดยเป็นลักษณะเอกสาร
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

- การเข้าถึงข้อมูลในระบบ 
CRIMES 

- พัฒนาระบบฐานข้อมลู 
และจัดทำงบประมาณ
เพื่อพัฒนาระบบที่ใช้
เชื่อมโยงข้อมูล 

- การกำหนดบทลงโทษ 
และเบีย้ปรับกรณรีถไม่
ทำประกันภัยภาคบังคับ 
รวมถึง incentive ที่
เหมาะสม 

                

หมายเหตุ: 1.  เชื่อมโยงกับ DTAP7  
2.  เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ คปภ. ซึ่งในการดำเนินงานกองทุนฯ ต้องดำเนินงานร่วมกับ คปภ. เพื่อให้มีการ

ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและต่อเนื่องกัน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : AP2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและการรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์
กองทุนฯ เพื่อการบริหารจัดการ 

หลักการและเหตุผล  การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจประกันภัย โดยการบูรณาการฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลการทำประกันภัย พรบ. ภาคบังคับ โดยมี การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การประกันภัยของกองทุน  
แนวโน้มของการเบิกจ่ายค่าเสียหาย เช่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือ
กรมธรรม์ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก (Third-Party Source) เพื ่อช่วยในการ
จำแนกผู้ประสบภัย และผู้ที่มีประกัน เพื่อนำมาคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานท่ีสำคัญ  
ซึ่งการดำเนินงานของกองทุนฯ ในกระบวนการหลักได้แก่ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และ
การไล่เบี้ยเรียกคืนนั้น สถานะในปัจจุบัน มีการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในกระบวนการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น ผ่านระบบ E-Claim และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นว่า 
ระยะเวลาในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นต่อผู้ประสบภัยหลังจากได้รับคำร้อง อยู่ภายใน 7 วัน
ทำการ มากกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าว 
ในการให้กองทุนฯ ทราบถึงรายละเอียดในการเกิดอุบัติเหตุ และการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุไป
ยังสถานพยาบาล และการตรวจสอบสิทธิเบื ้องต้น กองทุนฯ ต้องมีการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ฐานข้อมูลของบริษัท กลางฯ หรือฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
รวมถึงฐานข้อมูลผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการขององค ์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1:  End to End Process with Digital Technology 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S1: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบตัิงาน 
 

กลยุทธ์ (Tactic: T) T1: การใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการให้บรกิาร 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและกลุม่ระบบคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
2. นำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดตัวแบบที่เหมาะสมในการคาดการณ์สถานะของกองทุนฯ ในอนาคต 

ในแต่ละสถานการณ์ 
3. คณะกรรมการและผู้บริหารของกองทุนฯ มีข้อมูลที่มีความทันกาล เชื่อถือได้ เพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจระดับนโยบาย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output)       
ระบบแผนงบประมาณ 
ระบบงานบัญชี และระบบ
การเงิน 

ระดับ มีรายงานการ
ออกแบบ
ระบบ 

มีระบบที่
พร้อมใช้งาน 

   

ร้อยละความสำเรจ็ของการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบตามแผน
ที่กำหนดไว ้

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบแผนงบประมาณ 
ระบบงานบัญชี และระบบ
การเงิน 

ระดับ - - ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 
 

  

ระบบ Early Warning System 
ที่ใช้ในการบริหารจัดการ และ
ปรับเปลีย่นแผนงานระหว่างป ี

ระดับ - - จัดทำ
ฐานข้อมูลของ
กองทุนเพื่อ
เข้าสู่ระบบ 

จ่าย
ค่าเสียหาย

เบื้องต้นครบ
วงจร 

ของกองทุน 
 

มีการกำหนด 
Leading & 

Lagging ของ
ทุกตัวช้ีวัดที่
สำคัญของ

กองทุนฯ และ
ได้กำหนด 

Trigger Point 
เพื่อการแจ้ง
เตือน พร้อม
รายงานใน
รูปแบบ 

dashboard 
การเตรียม
ความพร้อม
เพื่อเช่ือมโยง
กับหนว่ยงาน
อื่นในรูปแบบ  
open data  

ระบบ Early 
Warning 

System ที่ใช้
ในการบริหาร
จัดการ และ
ปรับเปลีย่น
แผนงาน

ระหว่างปี และ
ผู้บริหารมีการ

ใช้งานใน
ระบบ 100% 
และมีความพึง
พอใจต่อระบบ
อยู่ในระดับ 
“ดีมาก” 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบแสดงผลที่นำเสนอข้อมลู
และผลการวิเคราะห์ข้อมลู
สำหรับผู้บรหิาร (Dashboard) 
และระบบ Early Warning 
System ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการ 

ระดับ - - - - ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ดี” 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) 10 10 1 1.5 - 
งบทำการ (ล้านบาท) - - - - - 
รวม (ล้านบาท) 10 10 1  1.5 - 
ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566 จำนวน 10 ล้านบาท จากการจ้างพัฒนาระบบ ERP ระบบแผนงบประมาณ ระบบงานบัญชี และระบบการเงิน 
งบประมาณปี 2567 จำนวน 10 ล้านบาท จากการพัฒนาระบบ ERP ระบบแผนงบประมาณ ระบบงานบัญชี และระบบการเงิน

ต่อเนื่องจากปี 2566 และคู่มือ และการอบรมใช้งานระบบ (ท้ังนี้งบประมาณดังกล่าวสามารถปรบัเปลีย่นได้
ภายหลังจากการหารือกับ คปภ. ซึ่งอาจไม่ใช้งบประมาณ ถ้า คปภ. สามารถให้กองทุนฯ ใช้เครื่องมือ/ระบบ 
ERP ที่ คปภ. ช่วยพัฒนาเองได้) 

งบประมาณปี 2568 จำนวน 1 ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการในการจัดทำ Dashboard การวิเคราะห์
และเชื่อมโยงข้อมูล และจัดทำร่างหน้าจอ Interface ของ Dashboard รวมของส่วนกลางที่รวบรวมและ
เชื่อมโยงจากระบบต่างๆ (ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายหลังจากการหารือกับ คปภ. 
ซึ่งอาจไม่ใช้งบประมาณ ถ้า คปภ. สามารถให้กองทุนฯ ใช้เครื่องมือ/ระบบ Dashboard ที่ คปภ. ช่วยพัฒนาเองได้) 

งบประมาณปี 2569 จำนวน 1.5 ล้านบาท เป็นงบดำเนินการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกของ
กองทุนฯ โดยเป็นการประมาณการงบในการดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูล
ดังกล่าวในเชิงลึกเพื่อการบริหารจัดการ 

งบประมาณปี 2570 ไม่มีเนื่องจากกิจกรรมเป็นการดำเนินงานภายในของกองทุนฯเอง ไม่มีความจำเป็นในการใช้งบประมาณ 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

1. ไม่สามารถจัดเก็บและรวบรวมฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกไดค้รบถ้วน 
2. ข้อมูลที่จัดเก็บ ไม่อยู่ในรูปแบบท่ีพร้อมใช้งาน 
3. ไม่สามารถนำข้อมูลที่มมีาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ถึงผลประกอบการขององค์กร 
4. ไม่สามารถจัดทำระบบ Early Warning System ขององค์กรได ้

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 

1. วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อกำหนดรูปแบบของข้อมูลเพื่อนำมา
วิเคราะห ์

2. วางแผนในการพัฒนาระบบ และออกแบบระบบท่ีรองรับโครงสร้างของฐานข้อมูล รวมถึง
การออกแบบการนำเข้าข้อมลูสำหรับรองรับกระบวนการทำงานของระบบการเตือนภยั 
(Early Warning)  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ปี 2566 พัฒนาระบบบัญชีการเงิน) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

พัฒนาระบบบัญชีการเงินของ
กองทุนฯ  

                

1. ปรับปรุงกระบวนงานท่ี
เกี่ยวข้อง และสรุปรวบรวม 
Requirement ทั้งหมด 

                

2. จัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ                 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และ

รวบรวมความต้องการ 
ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ กองทุนฯ (ระบบแผน
งบประมาณ ระบบงานบญัชี 
ระบบการเงิน) 

                

4. สรุปรายงานการออกแบบ
ระบบ 

                

5. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบท่ี
ผ่านการพัฒนาในข้ันต้น 

                

6. รับมอบการติดตั้งระบบงาน
ตามที่ได้พัฒนา พร้อมการ
ปรับแต่งระบบงานต่าง ๆ 
และคู่มือการออกแบบ
ระบบงาน คู่มือสำหรับผู้ดูแล
ระบบ คู่มือผู้ใช้งานระบบ
สำหรับใช้ในการฝึกอบรม 
และรายงานฉบับสมบูรณ ์

                

7. ตรวจรับงานโครงการและ
สรุปผลรายงานต่อเลขาธิการ 

                

8. สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบแผน
งบประมาณ ระบบงานบญัชี 
และระบบการเงิน 

                

พัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน
กองทุนฯ 

                

1. จัดทำฐานข้อมลูของกองทุน
เพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นครบวงจร ของกองทุน  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

2. การกำหนด Leading & 
Lagging ของกระบวนการไล่
เบี้ยเรยีกคืน การจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น 

                

3. กำหนด Trigger Point เพื่อ
ใช้ในการแจ้งเตือนในกรณีที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ตาม
กระบวนการที่กำหนดไว ้

                

4. พัฒนาระบบเตือนภยั
ล่วงหน้า (Early Warning 
System: EWS) สำหรับ
กระบวนการไลเ่บี้ยเรียกคืน 
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
และรายงานในรูปแบบ 
Dashboard โดยมุ่งเน้นการ
รายงานความคืบหน้าและแจ้ง
เตือนล่วงหน้าในกรณีที่มี
แนวโน้มที่ผลการดำเนินงานจะ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
หมายเหตุ: รายละเอียดการ
ดำเนินงานเป็นไปตามกจิกรรม
ที่ 2 – 10 ของ DTAP8 

                

พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ของกองทุนฯ  

                

5. ระบุฐานข้อมูลที่ต้องการ 
ได้แก่ จำนวนรถที่ยังไม่มีการ
ต่อทะเบียน ความมั่นคงของ
บริษัทประกันภยั จำนวน
อุบัติเหตุที่เกดิขึ้น และแนวโน้ม
การจ่ายคืนคา่เสยีหายของ
กองทุนฯ รวมถึงจำนวนหน้ีที่มี
การจัดเก็บ เป็นต้น 

                

6. ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลดังกล่าว
ในเชิงลึกเพื่อการบริหารจัดการ 
โดยวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของ
ข้อมูลในสถานะปจัจุบัน และ
การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการ
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

บริหารจดัการ (Data 
Structured) 
- แนวโน้มการจ่ายค่าเสียหาย

เบื้องต้นของกองทุนฯ และ
หนี้ท่ีมีการจัดเก็บได้: กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 

- จำนวนรถทั้งหมดที่จด
ทะเบียน และทำประกันภัย: 
กรมการขนส่งทางบก 

- จำนวนอุบัติเหตุทีเ่กิดขึ้น 
และการคาดการณ์อุบัติเหต:ุ 
กรมการขนส่งทางบก 

- จำนวนรถที่ไมต่่อประกันภัย: 
กรมการขนส่งทางบก 

- จำนวนรถที่ยังไมม่ีการทำ
ประกันภัย: องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกรมการ
ปกครอง 

- ความมั่นคงของบริษัท
ประกันภัยผ่านการวิเคราะห์
ผลประกอบการของแตล่ะ
บริษัทโดยมีการวิเคราะห์ถึง
แนวโน้มในอนาคตของแต่ละ
บริษัท: คปภ. 

7. นำข้อมูลดังกล่าว มาจดัเก็บ
ในรูปแบบที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห ์

                

8. วิเคราะห์ Scenario 
Planning เพื่อจำลอง
สถานการณ์ของแต่ละ
สมมติฐานที่จะเชื่อมโยงกับผล
ประกอบการกองทุนฯ ใน
รูปแบบ Worst Base และ 
Best Case 

                

9. เสนอผลการวิเคราะห์ 
Scenario Planning ของ
กองทุนฯ ต่อคณะกรรมการฯ 
กองทุน เพื่อตัดสินใจในเชิง
นโยบาย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

หมายเหตุ: 1.  เชื่อมโยงกับ DTAP2  DTAP3 และ DTAP8 
2.  เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ คปภ. ซึ่งในการดำเนินงานกองทุนฯ ต้องดำเนินงานร่วมกับ คปภ. เพื่อให้มีการ

ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและต่อเนื่องกัน 
3.  แผนงานท่ีสำคญัในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของกองทุนฯ  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : AP3 แผนงานพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อรองรับการบริการ 

หลักการและเหตุผล   พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตรวมถึงช่องทางออนไลน์ของประชาชนมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
สูงมาก โดยผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า แนวโน้มของจำนวนช่ัวโมงการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื ่อง ประกอบกับ ความต้องการบริการทางออนไลน์ ที ่สะดวก รวดเร็ว และยัง
ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา เพราะช่วยให้เกิดการเว้น
ระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทำให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ต่างหันมาให้ความสำคัญ
กับช่องทางบริการทางออนไลน์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นกัน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด เข้าถึง
ผู้รับบริการหรือผู้บริโภค และตอบสนองต่อไลฟ์สไตลก์ารใช้ชีวิตยุคดิจทิัลและยุค New Normal 
ของผู้คนให้มากขึ้น 
 ในส่วนของพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อรองรับการบริการ 
มีการมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที ่เป็นเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC) เพื ่อนำไปสู ่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า รวมถึงมุ ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั ่งยืน ทั ้งในด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การพัฒนา
ช่องทางการให้บริการผ่าน Platform และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการลูกค้า
อย่างมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1:  End to End Process with Digital Technology 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S1: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบตัิงาน 
 

กลยุทธ์ (Tactic: T) T1: การใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการให้บรกิาร 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดับการให้บริการโดยใช้ Digital Platform เพื่อให้ผู้ใช้บริการผ่านระบบได้รบัความ

สะดวกรวดเร็ว  
2.  เพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในโดยใช้ Digital  

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output)       
ความสำเร็จในการพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital Platform) 
เพื่อรองรับการบริการ 

กิจกรรม พัฒนา  
Platform  
ในรูปแบบ 

Web-Based 
Application 
ในระบบการ

ทบทวน
กฎหมาย และ
แก้ไขระเบียบ 
เพื่อรองรับ
การพัฒนา 
Platform  

พัฒนา  
Platform  
ในรูปแบบ 
Mobile 

Application 
ในระบบการ

พัฒนา  
Platform  
ในรูปแบบ 
Mobile 

Application 
ในระบบการ

พัฒนา  
Platform  
ในรูปแบบ 

Web-Based 
Application 
และ Mobile 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

จ่าย
ค่าเสียหาย

เบื้องต้น และ
การไล่เบี้ย
เรียกคืน 

ในรูปแบบ 
Mobile 

Application 

จ่าย
ค่าเสียหาย

เบื้องต้น และ
การไล่เบี้ย
เรียกคืน 

จ่าย
ค่าเสียหาย

เบื้องต้น และ
การไล่เบี้ย
เรียกคืน 

Application 
สำหรับระบบ
การบริหาร

เรื่องร้องเรียน 
และ

กระบวนการ
บริการข้อมลู

เพือ่ผู้ใช้ 
ยานยนต ์

ผลลัพธ์ (Outcome)       
อัตราการใช้งานของระบบ  - - 100% 

ตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

100% 
ตามเป้าหมาย

ที่กำหนด 

100% 
ตามเป้าหมาย

ที่กำหนด 
ความพึงพอใจในการใช้ระบบ  - - ระดับ “ด”ี ระดับ “ด”ี ระดับ “ดี” 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) 9 - 10 7 - 
งบทำการ (ล้านบาท) - - - - 1 
รวม (ล้านบาท) 9 - 10 7 1 
ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566 จำนวน 9 ล้านบาท จากการจ้างพัฒนารระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและไล่เบี้ยเรียกคืน

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร 
งบประมาณปี 2567 ไม่มีงบประมาณ เนื่องจากการทบทวนกฎหมาย และแก้ไขระเบียบ เพื่อรองรับการพัฒนา Platform ในรูปแบบ 

Mobile Application เป็นการดำเนินงานภายในของกองทุนฯไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณ 
งบประมาณปี 2568 จำนวน 10 ล้านบาท จากการจ้างพัฒนา Digital Platform ตาม Enterprise Architect ของกองทุนทดแทน

ผู้ประสบภัยที่เช่ือมโยงกันของ P7-01 OIC External Digital Service ด้านบริหารกองทุน ผ่านช่องทาง Mobile 
Application 

งบประมาณปี 2569 จำนวน 7 ล้านบาท จากการจ้างพัฒนา Digital Platform ตาม Enterprise Architect ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยที่เชื่อมโยงกันของ P7-02 Internal Digital Service ด้านบริหารกองทุน ผ่านช่องทาง Mobile 
Application 

งบประมาณปี 2570 จำนวน 1 ล้านบาท จากการพัฒนาระบบบริหารเรื่องร้องเรียนและการพัฒนากระบวนการบริการข้อมูลเพื่อ
ผู้ใช้ยานยนต์บนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มของกองทุนฯ  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

1. ไม่สามารถบูรณาการกระบวนการที่วิเคราะห์กับ Enterprise Architecture ของ คปภ. ได ้
2. ไม่มีข้อมูลเพื่อปรับปรุงในแต่ละกระบวนการให้บริการ 
3. ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลลงใน Platform ได้ เนื่องจากความไม่ครบถ้วนของข้อมูล หรือความไม่

ทันกาลของข้อมูล 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 

1. ศึกษา และวางแผนการปรับปรุงกระบวนการร่วมกับการวิเคราะห์ Enterprise Architecture 
ของ คปภ.  

2. วิเคราะห์ความครบถ้วนของข้อมูลที่ต้องการใช้วิเคราะห์ ทั้งข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก รวมถึงระบุผู ้รับผิดชอบในการเป็นเจ้าของข้อมูลให้ชัดเจน ถึงกระบวนการเก็บ
รวบรวม กระบวนการวิเคราะห์ และความถี่ในการวิเคราะห์ 

3. วิเคราะห์รูปแบบของ Digital Platform โดยนำประสบการณ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ (UX) 
มาร่วมพัฒนา 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ปี 2566 พัฒนา Platform ในรูปแบบ Web-Based Application ในกระบวนการจ่ายค่าเสยีหายเบื้องต้น และกระบวนการไล่เบี้ยเรยีกคืน)  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

พัฒนา Platform ในรูปแบบ 
Web-Based Application 
ของระบบการทำงานของ
กองทุนฯ 

                

1. พัฒนาช่องทาง one-stop-
service ในรูปแบบ Platform 
Online 

                

2. พัฒนา Platform เพื่อรองรับ
กระบวนการทำงานของ
กองทุนฯ 

                

3. ทบทวนกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
ในการอนุมัติเอกสารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

                

4. ทดสอบ Platform ในรูปแบบ 
Web-Based Application 
ของระบบการทำงานของ
กองทุนฯ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

                

5. สื่อสารถึงความเข้าใจในการ
ปฏิบัติจริง 

                

6. ดำเนินการปฏิบัติจริง สำหรับ 
Platform ในรูปแบบ Web-
Based Application ของ
ระบบการทำงานของกองทุนฯ 

                



 
 

  
 

 129 

โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

7. ทบทวนกฎหมาย และแก้ไข
ระเบียบ เพื่อรองรับการ
พัฒนา Platform ในรูปแบบ 
Mobile Application 

                

8. พัฒนา Platform ในรูปแบบ 
Mobile Application ของ
ระบบการทำงานของกองทุนฯ 

                

9. พัฒนาโครงสร้างของระบบ
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
Module 1: เชื่อมโยงข้อมลู
การประสบภยัจากอุบัตเิหตุ
ทางถนนท่ัวประเทศ ถึง
สถานท่ี หน่วยงานช่วยเหลือ 
ระดับความรุนแรงท่ีเกิด  
การนำส่งสถานพยาบาล ฯลฯ 
Module 2: เชื่อมโยงข้อมลู
กับสถานพยาบาล ถึงสถานะ
ของผู้ประสบภัย ความคุ้มครอง
ที่มี และกรณีที่ไม่มีความ
คุ้มครองและกองทุนฯ ต้องให้
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
Module 3: ช่องทางการยื่น
คำขอในการจ่ายคืนค่าเสียหาย
ต่อกองทุนฯ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบฯ จะ
สามารถเช่ือมโยงในกรณีที่ต้อง
ใช้เอกสารจากหน่วยงานอื่น 
เช่น สตช. และ สถานพยาบาล 
Module 4: ระบบในการ
ตรวจสอบ Fraud Claim 
Module 5: ระบบในการ 
Auto-Approve 
Module 6: ช่องทางติดตาม
ความคืบหน้าในการเบิกจ่าย 
Module 7: การจา่ยเงินใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
การโอนผ่านบญัชีธนาคาร 
และแจ้งยืนยนัไปยังผู้ประสบภยั  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

10. พัฒนา Platform เพื่อ
รองรับกระบวนการไล่เบี้ย
เรียกคืน 
Module 1: จัดทำ
ฐานข้อมูลลูกหนี้ให้ถูกต้อง 
ทันกาล โดยแบ่งประเภท
ลูกหนี้ตามระยะเวลา มูลค่า
ความเสยีหาย และสถานท่ี
ติดต่อได้ที่เป็นปัจจุบัน 

Module 2: จัดทำหนังสือ
ติดตามทวงถามหนี้ โดยบันทึก
ในระบบถึงความคืบหน้าใน
การติดตาม และกำหนด SLA 
ในกระบวนการตดิตาม 
Module 3: ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สถาบันการเงิน กรมที่ดิน กรม
บังคับคดี ศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโร 
เพื่อตรวจสอบถึงความเพียงพอ
ของทรัพย์สินเมื่อเปรียบเทียบ
กับมูลค่าหนี้ 
Module 4: ติดตามหนี้ (หาก
มูลหนี้คุม้ค่ากับค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้น) และกำหนดให้ลูกหนี้
ทุกรายขึ้นทะเบียนในระบบ 
เพื่อหารือในการปรับ
โครงสร้างหนี้ หรือกำหนด
โปรแกรมในการผ่อนชำระ 
Module 5: ระบบในการ
รายงานความคืบหน้าในการ
ติดตามหนี้ลกูหนี้ในแต่ละราย 
Module 6: เช่ือมต่อสถานะ
ลูกหนี้คงเหลือ กับการสำรอง
หนี้สงสัยจะสญู เพื่อทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบาย 

                

11. พัฒนาระบบบริหารเรื่อง
ร้องเรียน 
Module 1: กำหนด
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

โดยผ่าน Platform หลัก
ของกองทุน ได้แก่ เว็บไซต์ 
และ Mobile Application 
Module 2: มีการ
กำหนดให้ chat BOT 
ตอบสนองสำหรับ 1st 
Response หรือคำถามที่
พบบ่อย 
Module 3: รวบรวมข้อ
ร้องเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง และดำเนินการ
ตอบตรงไปยังผู้ร้องเรียน 
โดยกำหนดเป็น SLA 
Module 4: สรุปข้อมูลการ
รับเรื่องร้องเรียน การ
ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 
ประเภทข้อร้องเรียน และ
ระดับความรุนแรงของข้อ
ร้องเรียน เพื่อจัดทำเป็น
ระบบ EIS 

12. กระบวนการบริการข้อมลู
เพื่อผู้ใช้ยานยนต ์
Module 1: เชื่อมต่อข้อมลู
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ของกรมการขนส่ง  
เพื่อแจ้งเตือนไปยังเจา้ของ
รถยนต์ที่ประกันภัยภาค
บังคับใกล้หมดอาย ุ
Module 2: เมื่อเกดิ
อุบัติเหตุ สามารถเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลของทะเบียน
รถที่ก่อเหตุกับความคุม้ครอง
หรือสิทธิท่ีรถคันนั้นม ี
Module 3: เมื่อเกดิ
อุบัติเหตุ เชื่อมต่อกับข้อมูล
ของกองทุนการแพทย์
ฉุกเฉิน เพื่อทราบถึงการ
ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

หมายเหตุ: 1.  เชื่อมโยงกับ DTAP4 
2.  การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อเสนอเพื่อให้กองทุนฯ พิจารณาประกอบการดำเนินงานตามความ

เหมาะสม 
3.  เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ คปภ. ซึ่งในการดำเนินงานกองทุนฯ ต้องดำเนินงานร่วมกับ คปภ. เพื่อให้มีการ

ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน 
4.  แผนงานท่ีสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของกองทุนฯ  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : AP4 แผนงานยกระดับศักยภาพบุคลากร 

หลักการและเหตุผล  การเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ และสร้างเสริมผลิตภาพ (Productivity) ของบุคลากรใน
การรองรับการดำเนินงาน โดยมีแนวทางที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพ (Development) 
บุคลากรกลุ่มดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น และมีทักษะสอดคล้อง
กับท่ีองค์กรคาดหวัง โดยกลุ่มพนักงานดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญ ในการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในทุกมิติ และการวางแผนและพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ปิดช่องว่าง (Gap) ของ Competency ในแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า ในสายอาชีพ
ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง รวมทั ้งการทบทวนอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
สำนักงานโดยเฉพาะสำนักงานในต่างจังหวัดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานโดย
เฉพาะงานติดตามเร่งรัดการหนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1:  End to End Process with Digital Technology  

ยุทธศาสตร์ (Strategy: S) S2: ยกระดับศักยภาพและผลิตภาพ (Productivity) ของบุคลากรของกองทุนฯ 
กลยุทธ์ (Tactic: T) T2: ยกระดับศักยภาพและผลิตภาพ (Productivity) ของบุคลากรของกองทุนฯ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื ่อเสริมสร้างสมรรถนะ และศักยภาพของบุคลากรให้สามารถรองรับทิศทางการ

ดำเนินนงาน และมีความพร้อมในการดำเนินงาน  
2. เพื ่อยกระดับกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและ

พัฒนาการส่งเสริม Digital 
3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่

ปฏิบัติ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output) :  
1. ความสำเร็จในการพัฒนาขดี

ความสามารถของบุคลากร
ตามแผนที่กำหนด 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์ (Outcome) : 
2. ร้อยละของผู้ทีม่ีผลการ

ประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด (ระดับความ
คาดหวังขององค์กร) 

ร้อยละ ปีฐาน ตามความ
คาดหวังของ
องค์กรหรือ
มากกว่าปีท่ี

ผ่านมา 

ตามความ
คาดหวังของ
องค์กรหรือ
มากกว่าปีท่ี

ผ่านมา 

ตามความ
คาดหวังของ
องค์กรหรือ
มากกว่าปีท่ี

ผ่านมา 

ตามความ
คาดหวังของ
องค์กรหรือ
มากกว่าปีท่ี

ผ่านมา 
3. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด

ที่สำคัญของกองทุนฯ 
 เป็นไปตาม

เป้าหมายหรือ
ดีกว่า

เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือ

ดีกว่า

เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือ

ดีกว่า

เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือ

ดีกว่า

เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือ

ดีกว่า
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าหมายที่
กำหนด 

เป้าหมายที่
กำหนด 

เป้าหมายที่
กำหนด 

เป้าหมายที่
กำหนด 

เป้าหมายที่
กำหนด 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - 
งบทำการ (ล้านบาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
รวม (ล้านบาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566 - 2570  จำนวน 1 ล้านบาท (ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี) จากการดำเนินการพัฒนา/จัดฝึกอบรมพนักงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

1. การดำเนินงานตามแผนงานเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. ผลประเมิน Competency ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 
1. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Training Roadmap) เพื่อพัฒนาตาม

ตำแหน่งงาน และแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) และ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานท่ีกำหนด 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ปี 2566 พัฒนา/จัดฝึกอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคลากร) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2566 

                

1. สำรวจความต้องการในการเข้ารับ
อบรมหลักสูตรตา่งๆ ของผู้ปฏิบตัิงาน
กองทุนฯ ในระดับพนักงาน 

                

2. พิจารณาสรุปวเิคราะห์ความ
ต้องการหลักสูตรการอบรม พร้อม
ศึกษาหาข้อมูลของหน่วยงานท่ี
พนักงานสนใจ 

                

3. กำหนดกรอบและแนวทางการ
ดำเนินการพัฒนาอบรม เพื่อขอ
อนุมัติต่อเลขาธิการ 

                

4. ดำเนินการส่งบุคลากรกองทุนฯ เข้า
รับการพัฒนาอบรมเพิ่ม
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

ประสิทธิภาพให้เป็นไปตามกรอบ
และแนวทาง ท่ีกำหนด 

5. สรุปรายงานผลการอบรมเสนอต่อ
เลขาธิการ และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

                

การยกระดับศักยภาพบุคลากร                 
1.วิเคราะห์ความต้องการขององค์กร

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(เจ้าหน้าที่ คปภ. และลูกจ้าง) 
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
ทบทวนสมรรถนะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานรายตำแหน่ง 
(Functional Competency) 

                

2.วิเคราะห์และกำหนดความจำเป็น
ในการฝึกอบรม/พัฒนาตามกรอบ
สมรรถนะตามตำแหน่งงาน 
(Competency-based Training 
Needs Analysis) 

                

3.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 
(Training Roadmap) เพื่อพัฒนา
ตามตำแหน่งงาน และแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) โดย
การกำหนดหลักสตูรการอบรมต้อง
ครอบคลมุลูกจ้างของกองทุนและ
สามารถเช่ือมโยงกับกระบวนการพัฒนา
ลูกจ้างของ คปภ. ได ้

                

4.นำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ 

                

5.ดำเนินการพัฒนา/จัดฝึกอบรม
พนักงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  
(ทุกปี) 

                

6.ติดตามประเมินผลและปรับปรุง
แผน (ทุกปี) 

            ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 4 

7.สรุปผลการดำเนินนงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (ทุกปี) 

            ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 4 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

8.ประเมิน Competency ตาม 
Competency ที่ทบทวนใหม่ 
เพื่อใช้เป็น Baseline  

                

9.ประเมิน Competency ทุกปี              ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 4 

ไตร
มาส 4 

หมายเหตุ: 1.  เชื่อมโยงกับ HRAP4 
2.  เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ คปภ. ซึ่งในการดำเนินงานกองทุนฯ ต้องดำเนินงานร่วมกับ คปภ. เพื่อให้มีการ

ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : AP5 แผนการทบทวนโครงสร้าง ภาระงานและกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับ 
กองทุนฯ ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล 

หลักการและเหตุผล  จากทิศทางขององค์ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านองค์กรไปเป็นกองทุนฯ ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ดังนั้น
กองทุนฯ จึงควรมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และควรวิเคราะห์อัตรากำลังโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของกองทุนฯ เช่น อัตราส่วน
ประสิทธิภาพ, Workflow Analysis เป็นต้น กำหนดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
ระบบงานต่างๆ ในโครงการที่เป็นไปเพื่อการลดภาระงาน เช่น ลดขั้นตอนทำงาน ลดระยะเวลา
การทำงาน เปลี่ยนภาระงานซ้ำๆ เป็นการทำแบบอัตโนมัติ เป็นต้น  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1:  End to End Process with Digital Technology  

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S2: ยกระดับศักยภาพและผลิตภาพ (Productivity) ของบุคลากรของกองทุนฯ 
กลยุทธ์ (Tactic: T) T2: ยกระดับศักยภาพและผลติภาพ (Productivity) ของบุคลากรของกองทุนฯ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้กองทุนฯ มีโครงสรา้งและกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ และการนำเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ใน
ระบบงานต่างๆ แล้วตามจริง 

2. เพื่อให้กองทุนฯ มีผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) ที่เหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละความสำเรจ็ในการ

ทบทวนโครงสร้าง ภาระงาน
และกรอบอัตรากำลังที่
เหมาะสมกับกองทุนฯ  
ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล 

 
ร้อยละ 

 
- 

 
- 

 
100 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์ (Outcome) : 
2. ผลผลติประสิทธิภาพ 

(Productivity) (จำนวน
รายการงานจ่ายค่าเสียหาย
รวมกับจำนวนรายการงานไล่
เบี้ยเรยีกคืนท่ีเกิดขึ้นต่อปตี่อ
จำนวนบุคลากร) 

 
จำนวนรวม
ของรายการ

งานจ่าย
ค่าเสียหายกับ

จำนวน
รายการงานไล่
เบี้ยเรยีกคืน/

คน/ป ี

 
- 

 
- 

 
- 

 
สูงขึ้นตาม

สัดส่วนการนำ
ระบบ

เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้

จริงใน
ระบบงานจ่าย
ค่าเสียหาย

และระบบงาน

 
สูงขึ้นตาม

สัดส่วนการนำ
ระบบ

เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้

จริงใน
ระบบงานจ่าย
ค่าเสียหาย

และระบบงาน
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ไล่เบีย้เรยีกคืน 
ณ ปีน้ันๆ 

ไล่เบีย้เรยีกคืน 
ณ ปีน้ันๆ 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - 
งบทำการ (ล้านบาท) - - 3.5 ล้าน - - 
รวม (ล้านบาท) - - 3.5 ล้าน - - 
ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566 - 2567 ไม่มีงบประมาณ เนื่องจากไม่มีการดำเนินงานในปีดังกล่าว 
งบประมาณปี 2568  จำนวน 3.5 ล้านบาท จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของกองทุนทดแทน

ผู้ประสบภัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตามบทบาท ภารกิจแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ และแผนงานอื่นๆ   
อัตรากำลังโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของกองทุนฯ และจัดทำกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 

งบประมาณปี 2569 - 2570 ไม่มีงบประมาณ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานด้านอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลังระยะสั้นที่ได้
จัดทำกรอบแล้ว รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการภายใน ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

1. การคัดเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ ไมส่อดคล้องกับการลด
ภาระงาน เช่น ลดขั้นตอนทำงาน ลดระยะเวลาการทำงาน เปลีย่นภาระงานซ้ำๆ เป็นการทำ
แบบอัตโนมัติ เป็นต้น 

2. ความสำเร็จของการนำเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 
1. การกำหนดความสามารถของระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่จะนำมาใช้ลดภาระงานอย่างชัดเจน

ก่อนการคัดเลือก 
 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(เริ่มดำเนินการปี 2568) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ปี 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้อง
กับโครงสร้างของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั เช่น พ.ร.บ. จัดตั้ง 
ภารกิจ วิสยัทัศน์ แผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ และแผนงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้บรหิารทีม่ี
ต่อเรื่องของโครงสร้างของกองทุนฯ 
เป็นต้น เพื่อทบทวนโครงสร้างของ
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ปี 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

กองทุนฯ ให้เหมาะสมกับภารกิจของ
กองทุนฯ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตามบทบาท ภารกิจแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ และแผนงานอ่ืนๆ เพื่อ
ทบทวนตำแหน่งงานต่างๆ ของ
กองทุนฯ ให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ ทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคต 

                

3. วิเคราะห์อตัรากำลังโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสมกับบริบทของกองทุนฯ 
เช่น อัตราส่วนประสิทธิภาพ, 
Workflow Analysis เป็นต้น  
หลังจากมีการนำเทคโนโลยดีิจิทัลมา
ใช้ในระบบงานต่างๆ แล้วตามจริง
เพื่อทบทวนกรอบอัตรากำลังที่
เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

                

4. จัดทำกรอบอัตรากำลังท่ีเหมาะสม
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใน
ระยะยาวครอบคลุมการประมาณ
การอัตรากำลังที่อาจลดลงจากการ
นำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
ระบบงานต่างๆ 

                

5. นำเสนอกรอบอัตรากำลังให้ผู้บริหาร
และคณะกรรมการกองทุนฯ 

                

6. นำเสนอกรอบอัตรากำลังต่อ
กรมบัญชีกลาง 

                

7. สื่อสารและสรา้งความเข้าใจกับ
พนักงานและลูกจ้างกองทุนฯ 

                

8. ดำเนินงานด้านอัตรากำลังตามกรอบ
อัตรากำลังระยะสั้นท่ีได้จัดทำกรอบ
แล้ว รวมถึงติดตามผลการ
ดำเนินงานนั้น 

                

9. ติดตามการดำเนินงานและปรับปรงุ
อย่างต่อเนื่อง 

                

หมายเหตุ: 1.  เชื่อมโยงกับ HPAP1  
2.  เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ คปภ. ซึ่งในการดำเนินงานกองทุนฯ ต้องดำเนินงานร่วมกับ คปภ. เพื่อให้มีการ

ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน 
3.  แผนงานท่ีสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของกองทุนฯ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : AP6 แผนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักการและเหตุผล  กองทุนฯ จะต้อง ให้ความสำคัญทั้งในการบริหารความสมดุลในความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความผูกพัน และ
เป็นผู้สนับสนุนองค์กร และยังคงตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์และ
บริการ (Product/Service Based) ของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มด้วย ทั้งใน
ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจและภักดีต่อองค์กร  รวมถึง การค้นหา วิเคราะห์ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดลำดับความสัมพันธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์เฉพาะ การ
ดำเนินงานโดยตอบสนองความต้องการของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ขององค์กร กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม และการยอมรับ (Stakeholder Engagement) 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI2:  Eco – System Collaboration 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S3: บูรณาการการทำงานร่วมกันกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ (Tactic: T) T3: การบริหารจัดการความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทั้งผู้มีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม รวมถึง

วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการบริหารจัดการกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความต้องการความคาดหวัง 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output)       
การวิเคราะห์กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียของกองทุนฯ ทั้ง Value 
Chain 

กิจกรรม ระบุกลุม่ผูม้ี
ส่วนไดส้่วน
เสียครบถ้วน
ตาม Value 

Chain 

ค้นหาความ
ต้องการและ
ความคาดหวัง
ของแต่ละกลุม่
ผู้มีส่วนไดส้่วน

เสีย 

จัดลำดับ
ความสำคญั

ของแต่ละกลุม่
ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียเพื่อจดัทำ
กลยุทธ์ในการ
เข้าถึงแต่ละ

กลุ่ม 

ดำเนินการ
ตามแผน

ยกระดับความ
คาดหวังของ

กลุ่มผุม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี
ครบถ้วน 

ดำเนินการ
ตามแผน

ยกระดับความ
คาดหวังของ

กลุ่มผุม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี
ครบถ้วน 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีต่อการดำเนินงานของ
กองทุนฯ  

ระดับ  4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - 
งบทำการ (ล้านบาท) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
รวม (ล้านบาท) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566 - 2570 จำนวน 1 ล้านบาท (ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี) จากการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความ

ต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

1.  ไม่สามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครบถ้วน 
2.  ไม่สามารถวิเคราะห์ถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. แผนในการบริหารจัดการไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของแต่ละ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตรงประเด็น 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 

1.  วางแผนวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กรทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ครบถ้วน โดยบูรณาการกับ EA ของ คปภ. 

2.  ใช้ทรัพยากรร่วมกับ คปภ. โดยบางกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทาง คปภ. อาจจะมีฐานข้อมูลเดิม
เพื่อการบริหารจัดการอยู่แล้ว เช่น ฐานข้อมูลของบริษัทประกันภัย 

3.  จัดลำดับความสำคัญของแต่ละกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาพิจารณาการจัดสรร
ทรัพยากรที่คุ้มค่า และความต้องการระหว่างกันของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.  กำหนดกระบวนการในการติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าของแผนงานที่มุ่งยกระดับ
ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ปี 2566 สำรวจความความคดิเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำวิเคราะหผ์ลเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ปี 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. วิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการ และ
ทุกกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย จาก
ทุกช่องทางการให้บริการของ
กองทุนฯ 

                

2. ระบุกลุม่ผูร้ับบริการ และกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ำคัญกับการ
ดำเนินงานของกองทุน 

                

3. ค้นหาความต้องการความ
คาดหวังของกลุ่มผูร้ับบริการ 
และทุกกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุน 

                

4. ทบทวนและประเมินความ
ต้องการความคาดหวังของกลุ่ม
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ปี 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ผู้รับบริการ และทุกกลุ่มผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย จากทุกช่องทาง 
(VOC, CRM และผลสำรวจ
ความพึงพอใจ) 

5. ออกแบบแนวทางการสำรวจ
ความต้องการและความ
คาดหวังของ ผู้รับบริการ และ
ทุกกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียใน
เชิงลึก (Customer & 
Stakeholder Insight) 

                

6. ดำเนินการสำรวจความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการ และทุกกลุ่มผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในเชิงลึก  
(สำรวจทุกปี) 

                

7. รวบรวม สรุปผลการสำรวจฯ 
และจัดทำแผนแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการความ
ต้องการความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการ และทุกกลุ่มผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

                

8. ขยายผลการใช้งานแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการต้องการความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริการ และทุก
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

                

9. ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน และปรับปรุง 
กระบวนการ/แนวทางการ
บริหารจดัการความสมัพันธ์กับ
กลุ่มผูร้ับบริการ และทุกกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : AP7 การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างกองทุนฯ กับพันธมิตร 

หลักการและเหตุผล  การบริหารจัดการพันธมิตรทางธุรกิจ ต้องมีการประเมินถึงความต้องการในการร่วมมือระหว่าง
กองทุนฯ กับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี ่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงร่วมจัดทำ
แผนการดำเนินงานระหว่างกัน ซึ่งแผนการดำเนินงาน ต้องมีความชัดเจนท้ังเป้าหมาย กลยุทธ์ 
และทิศทางที ่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทั ้งกองทุนฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ การ
ดำเนินงานและติดตามประเมินผลงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ต้องมีการประเมิน
และทบทวนผลที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการ
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ นับเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วย
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยนำไปสู่ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้
อย่างแท้จริงและจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ไปจนถึงการพัฒนาทักษะในแง่มุมใหม่ๆ ให้
เกิดการต่อยอดทางความคิดและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI2:  Eco – System Collaboration 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S3: บูรณาการการทำงานร่วมกันกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
กลยุทธ์ (Tactic: T) T4: การส่งเสรมิพันธมิตรและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อทบทวนความคืบหน้าในการดำเนินการร่วมมือกับพันธมิตร และระบุเป้าหมายที่เป็น

ผลลัพธ์ที่ประเมินได้ชัดเจน 
2. เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อเสริมสร้าง

การบรรลุเปา้หมาย กลยุทธ์ และทิศทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทั้งกองทุนฯ และ
พันธมิตรทางธุรกิจ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output)       
ร้อยละของ MOU ทั้งหมดที่มี
การทบทวนความชัดเจนของ
แผนการดำเนินงานและ
เป้าหมายต่อ MOU ที่กองทุนฯ 
มีต่อหน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
MOU หรือแนวทางการ
ดำเนินงานที่ดำเนินงานเพิม่เตมิ
กับหน่วยงานอื่น เช่น สตช. 
กรมการปกครอง องค์กร
ปกครองท้องถิ่น กปถ. สสส. 
กพฉ. บริษัทกลางฯ กรมบญัชี 

ร้อยละ ความสำเร็จ
ตามแผนที่
หน่วยงาน
กำหนด 

ร้อยละ 100  

ความสำเร็จ
ตามแผนที่
หน่วยงาน
กำหนด 

ร้อยละ 100  

ความสำเร็จ
ตามแผนที่
หน่วยงาน
กำหนด 

ร้อยละ 100  

ความสำเร็จ
ตามแผนที่
หน่วยงาน
กำหนด 

ร้อยละ 100  

ความสำเร็จ
ตามแผนที่
หน่วยงาน
กำหนด 

ร้อยละ 100  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลาง (สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ) 
และ Credit Bureau 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - 
งบทำการ (ล้านบาท) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
รวม (ล้านบาท) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566 - 2570 จำนวน 0.5 ล้านบาท (ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี) จากการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าร่วมกันระหว่างกองทุนฯกับหน่วยงาน
พันธมิตร 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

1.  ไม่สามารถกำหนดเป้าหมายที่คาดหวังที่มีการเห็นชอบร่วมกันที่ปรากฎในบันทึกข้อตกลงฯ 
ร่วมกันระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงานพันธมิตร 

2.  ไม่สามารถกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงานพันธมิตร  
ที่แสดงถึงความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

3.  ไม่มีกลไกในการติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง และไม่มีกลไกในการ
หารือ และประสานงานกันอย่างเป็นระบบในการติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างดำเนินโครงการ 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 

1.  ทบทวนการกำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงานพันธมิตร และเข้าหารือ
กับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพันธมิตร เพื่อทำความเข้าใจและเห็นชอบต่อเป้าหมาย
ร่วมกัน 

2.  กำหนดกลไกในการวางแผนงาน ติดตามความคืบหน้า โดยกำหนดเป็นวาระประจำในการ
รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหารสูงสุดของทั้งกองทุนฯ และหน่วยงาน
พันธมิตร 

3.  พิจารณาเชื่อมโยงการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มพันธมิตร เพื่อเช่ือมโยงกับแผนยกระดับ
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อดำเนินการเร่งด่วนในกลุ่ม
พันธมิตรที่มีนัยสำคัญและผลกระทบต่อกองทุนฯ และจัดทำเป็นแผนระยะยาว (Roadmap) 
ในการดำเนินงาน 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ปี 2566 การทบทวนรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. วิเคราะห์ Ecosystem ของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยัให้ครบถ้วนทัง้ 
Value Chain 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. ระบุกลุม่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี และ
กิจกรรมรวมถึงฐานข้อมูลทีต่้องใช้
ร่วมกัน เพื่อกำหนดผลลัพธ์ที่
คาดหวัง 

                

3. สำรวจสถานะของการจดัทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 
(MOU) ระหว่างกองทุนฯ ที่ได้
ดำเนินการไปก่อนหน้า เพื่อ
วิเคราะห์ถึงความคืบหน้า กิจกรรม 
และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เมื่อเทียบกับ
การวิเคราะห์ Ecosystem 

                

4. ประเมินความคืบหนา้ของความ
ร่วมมือระหว่างกันระหวา่งกองทุนฯ 
กับแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการ
กำหนดเป้าหมายในเชิงผลผลิตและ
ผลลัพธ์ให้ชัดเจน 

                

5. หารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานเดิมที่มี
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างกันฯ เพื่อนำไปสู่
การประเมินถึงเป้าหมายในเชิง
ผลผลติและผลลัพธ์รวมถึง
ระยะเวลาที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย
ดังกล่าว และการทบทวนรูปแบบ
และแนวทางการดำเนินงานร่วมกนั 

                

6. หากมีหน่วยงานใหม่ ที่ถูกระบุใน
การวิเคราะห์ Ecosystem และยงั
ไม่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างกันฯ ต้องมีการ
ประสานงานเพื่อจัดทำบันทึก
ข้อตกลงฯ ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ ์

                

7. กำหนดกลไกในการตดิตามร่วมกนั
ทั้ง 2 หน่วยงาน มีการหารือระดบั
นโยบายร่วมกัน กำหนดเป็น
แผนงานท่ีชัดเจน และมีวาระ
สำหรับการรายงานความคืบหนา้
ทุก 6 เดือนต่อระดับ
คณะกรรมการของทั้ง 2 หน่วยงาน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : AP8   แผนงานเพิ่มสัดส่วนการทำประกันภัยภาคบังคับ 

หลักการและเหตุผล  การสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประเด็นที่สำคัญที่กองทุนฯ 
ต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากเป็นกลไกขั้นแรกในการทำให้รถยนต์เข้าสู่ระบบการคุ้มครองได้
อย่างครบคลุม อีกทั้งผลการสำรวจความตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่าร้อยละของ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ มีผลการดำเนินงานที่ลดลง โดยมีระดับ
ร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ เพียงร้อยละ 90.01 ซึ่งลดลง
จากปี 2563 กองทุนฯ จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุผล ที่มา  ปัญหาที่ส่งผลให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับท่ีคลาดเคลื่อน เพื่อนำไปสู่
การกำหนดแนวทางในการส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ และการขยายผลเพื่อให้เกิดการทำ
ประกันภัยที่ครอบคลุม ซึ ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน 
พันธมิตร เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเกิดการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI2:  Eco – System Collaboration 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S4: การสร้างความร่วมมือกับหนว่ยงานอ่ืนเพื่อส่งเสรมิความตระหนักเรื่องการประกันภัย 
 

กลยุทธ์ (Tactic: T) T5: ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานเครือข่ายที ่เกี ่ยวข้องกับการคุ ้มครอ ง
ผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวมรวมความต้องการความคาดหวังของหน่วยงาน เครือข่าย ถึง ปัญหา อุปสรรค ของ

การไม่ทำประกันภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ปัญหาที่ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับท่ีคลาดเคลื่อน   

2. เพื่อการบูรณาการการทำงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริม 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานของ
กองทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน  คปภ. 
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อสำรวจฐานข้อมูลจำนวนรถที่มีการจัดทำ/ไม่มีการจัดทำประกันภัย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลติ (Output)       
แนวทางการดำเนินงานในการ
ส่งเสริม สร้างความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และการปฏิบตัิงานของ
กองทุน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ที่สนับสนุนการ

ระดับ แนวทางการ
ดำเนินงานใน
การส่งเสริม 
สร้างความรู้
ความเข้าใจฯ   

ได้รับการ

- - - - 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ดำเนินงานของกองทุน  คปภ. 
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

อนุมัติภายใน
ปี 2566 

การดำเนินงานตามแนวทางการ
ดำเนินงานในการส่งเสรมิ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ
การปฏิบัติงานของกองทุน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่
สนับสนุนการดำเนินงานของ
กองทุน  คปภ. และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ - 100 100 100 100 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
ร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

ร้อยละ 91% 92% 93% 94% 95% 

การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้ทำ
ประกันภัยภาคบังคับต่อจำนวน
รถจดทะเบยีนทั้งหมด 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - 
งบทำการ (ล้านบาท) 14.15 5.15 5.15 5.15 5.15 
รวม (ล้านบาท) 14.15 5.15 5.15 5.15 5.15 
ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566 จำนวน 14.15 ล้านบาท การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจโดยกำหนดการเบื้องต้นคือการลงพื้นท่ี

สำรวจกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด ประมาณ 11 ล้านบาท และการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประมาณ 3.15 ล้านบาท 

งบประมาณปี 2567 - 2570 จำนวน 5.15 ล้านบาท (ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี) จากการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยรถภาคบังคับ ต่อเนื่องจากการดำเนินงานปี 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ
การประกันภัยรถภาคบังคับ และบทบาทของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

1. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บความต้องการความคาดหวังของหน่วยงาน เครือข่าย ถึง 
ปัญหา อุปสรรค ของการไม่ทำประกันภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ปัญหาที่ส่งผลให้ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่คลาดเคลื่อน ความรู้
ความเข้าใจของผู้ประสบภัย/หน่วยงาน เครือข่าย ในพื้นที่ การติดต่อกับกองทุนฯ กระบวนการ
ทำงานของกองงทุนฯ รวมทั้งผลการสำรวจความตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่าร้อยละของ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

2. ไม่สามารถจัดทำแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานของกองทุน ได้ตามกำหนด 

3. ไม่สามารถดำเนินงานในการส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และการปฏิบัติงานของกองทุนร่วมกับหน่วยงาน เครือข่าย ได้ตามกำหนด 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 

1. ประสานร่วมกับ หน่วยงานอ่ืน เครือข่าย พันธมิตร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริม สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวการคุ ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานของกองทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่สนับสนุน
การดำเนินงานของกองทุน  คปภ. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี ่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับ
เครือข่าย / พื้นที่ในแต่ละพื้นท่ี     

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ปี 2566 1) สำรวจรถในพื้นที่เปา้หมาย 2) การอบรมความรูด้้านประกันภัย พ.ร.บ. และกองทุนฯให้แก่หน่วยงานเครือข่ายและ
ประชาชนในส่วนภูมภิาค) 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ป ี2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การสำรวจรถ                 
1. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมลูรถจด

ทะเบียนสะสม และจำนวนรถที่
มีการจัดทำประกันภัย และ
กำหนดแนวทางในการสำรวจ
รถในพื้นที่เป้าหมาย 

                

2. จัดทำขอบเขตงาน /ขออนุมัติ
จัดทำโครงการ 

                

3. จัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ                 
4. ดำเนินการสำรวจรถในพ้ืนท่ี

เป้าหมายโดยประสาน
หน่วยงานพันธมิตรและ
หน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ 

                

5. สรุปรายงานผลการสำรวจรถ
ต่อผู้บริหาร 

                

การอบรมความรู้ด้าน พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ให้แก่หน่วยงานเครือข่าย/

ประชาชนในส่วนภูมิภาค 

                

จัดอบรมความรูเ้กี่ยวกับ พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ทั้ง 9 ภาค 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ป ี2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การบูรณาการร่วมกับกรมการ
ปกครอง และองค์กรบริหาร
จัดการส่วนท้องถิ่น 

                

1. รวบรวมรายชื่อหน่วยงาน 
เครือข่าย ต่างๆ เพื่อกำหนด
กลุ่มเป้าหมายในการทำการบรู
ณาการ 

                

2. จัดเก็บความต้องการความ
คาดหวังของหน่วยงาน 
เครือข่าย ถึง ปัญหา อุปสรรค 
ของการไม่ทำประกันภัย สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ปัญหาที่ส่งผลให้ผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียยังมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับท่ี
คลาดเคลื่อน ความรู้ความ
เข้าใจของผู้ประสบภัย/
หน่วยงาน เครือข่าย ในพ้ืนท่ี 
การติดต่อกับกองทุนฯ 
กระบวนการทำงานของ 
กองทุนฯ 

                

3. วิเคราะหป์ระเด็นท่ีได้ และ
หารือร่วมกับหน่วยงาน 
เครือข่าย ในการบรูณาการการ
ทำงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาแนว
ทางการดำเนินงานในการ
ส่งเสริม สร้างความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวการคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ และการ
ปฏิบัติงานของกองทุน โดย
แนวทางในการส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และการปฏิบัติงาน ควรมีความ
แตกต่างกันในแต่ละเครือข่าย / 
พื้นที ่เพื่อให้แนวทางเหมาะสม
กับการดำเนินงานของแตล่ะ
พื้นที ่
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ป ี2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. กำหนดแผนการดำเนินงานตาม
แนวทางการดำเนินงานในการ
ส่งเสริม สร้างความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวการคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ และการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ โดย
กำหนดแผนงานให้มี
รายละเอียดการดำเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการบรูณาการใน
แต่ละเครือข่าย/พื้นที ่  

                

5. ดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานตามแนวทางการ
ดำเนินงานในการส่งเสรมิ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  

                

6. ติดตามผลการดำเนินงาน                 
7. สรุปปญัหาอุปสรรค เพือ่

ทบทวนแนวทางในการบูรณา
การแนวทางการดำเนินงานใน
การส่งเสริม สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวการคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ และการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ  

                

หมายเหตุ:  1.  เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ คปภ. ซึ่งในการดำเนินงานกองทุนฯ ต้องดำเนินงานร่วมกับ คปภ. เพื่อให้มีการ
ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน 

 2.  แผนงานท่ีสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของกองทุนฯ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : AP9  แผนงานสร้างการรับรู้ต่อ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) และ
ภาพลักษณ์ของกองทุนฯ 

หลักการและเหตุผล  การสร้างความเข้าใจและและความรู้ต่อ พรบ. คุ ้มครองผู้สบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) เป็น
ประเด็นที่สำคัญที่กองทุนฯ ต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากเป็นกลไกขั้นแรกในการทำให้รถยนต์
เข้าสู่ระบบการคุ้มครองได้อย่างครบคลุม และทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความคุ้มครองตาม
เจตนารมณ์ของ พรบ. ได้จริง ลดความกังวล และความไม่มั่นใจการคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
ซึ่งการให้บริการของ คปภ. และกองทุนฯ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะร่วมส่งเสริมให้เกิด
การรับรู ้ต่อ พรบ. คุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) และสร้างความเชื ่อมั่น และ
ภาพลักษณ์ของกองทุนฯ จะมีส่งผลต่อการสร้างความตระหนักให้กับกองทุนฯ ได้อีกทางหนึ่ง 
อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจการให้บริการของกองทุนฯ กลับมีแนวโน้มความพึงพอในที่ลดลง 
จากคะแนนความพึงพอใจ 4.61 ในปี 2563 เป็นคะแนน 4.53 ในปี 2564 โดยมีสาเหตทุี่
สำคัญ คือ เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งความคืบหน้า/ไม่ช่วยติดตามเรื่อง เจ้าหน้าที่ไม่กระตือ รือร้น
ให้บริการ/ไม่ให้คำแนะนำข้ันตอนบริการ และบริการล่าช้า นอกจากน้ีในส่วนของกระบวนการ
ให้บริการพบว่าประชาชนไม่มีการรับรู้กระบวนการขั้นตอนขอรับค่าเสียหายเพิ่มต้นตาม พรบ. 
ถึงร้อยละ 54.66 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีสาเหตุจากขาดการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เพื่อสร้าง
ความตระหนักแก่ประชาชน ขาดการส่งเสริมให้ความรู้ ความจำเป็นของการทำประกันภัย
รถจักรยานยนต์และโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายหากไม่ทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ และการ
ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในชุมชน ที่มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชน อีกทั้งพบว่าประชาชน
ไม่รับรู้ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) ถึงร้อยละ 31.43 ของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยมีสาเหตุจากขาดการประชาสัมพันธ์ พรบ. เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน และขาด
การให้ความรู้ ความจำเป็นของการทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ และโทษของการฝ่าฝืน
กฎหมายหากไม่ทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเสริมสร้างและ
ยกระดับความเช่ือมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุน เพื่อให้เกิดการตระหนักและเข้าในต่อการ
คุ้มครองได้อย่างถูกต้องและครอบคุลม 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI3:  Enhanced Sustainable Insurance 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S5: การสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ (Tactic: T) T6: การเสริมสรา้งและยกระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเสรมิสร้างการรับรู้ และความเข้าใจต่อ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ)  

และสร้างความเชื่อมั่น และภาพลกัษณ์ของกองทุนฯ   
2. เพื่อส่งเสริมการบรูณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนาแนว

ทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากการใช้รถใช้ถนน และการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ตาม พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ (ภาคบังคับ) ของประชาชน 

3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการคุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ และการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) ของ
ประชาชน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output)       
แนวทางการดำเนินงานในการ
ส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และการปฏิบตัิงานของ
กองทุนฯ ตาม พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ (ภาคบังคับ) 
ของประชาชน 

ระดับ แนวทางการ
ดำเนินงานใน
การส่งเสริม 

สร้างความรู้
ความเข้าใจฯ   

ได้รับการ
อนุมัติภายใน

ปี 2566 

- - - - 

การดำเนินงานตามแนวทางการ
ดำเนินงานในการส่งเสรมิ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ
การปฏิบัติงานของกองทุน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่
สนับสนุนการดำเนินงานของ
กองทุน คปภ. และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

 

ร้อยละ - 100 100 100 100 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
ร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
ของประชาชน  

ร้อยละ 91% 92% 93% 94% 95% 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - 
งบทำการ (ล้านบาท) 22.0  10.0 10.0 10.0 10.0 
รวม (ล้านบาท) 22.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566 จำนวน 22 ล้านบาท การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ สร้างความรู้

ความเข้าใจด้านการประกันภัย พ.ร.บ. ในปี 2566 ประมาณ 10 ล้านบาท และงบประมาณในการ
ดำเนินงานเชิงรุกในการยกระดับและเสริมสร้างการรับรู้ต่อ พรบ. ประมาณ 12 ล้านบาท 

งบประมาณปี 2567 – 2570 จำนวน 10 ล้านบาท (ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี) จากการดำเนินงานในส่งเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภยั
จากรถ (ภาคบังคับ) ของประชาชน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

1. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บความต้องการความคาดหวังของหน่วยงาน เครือข่าย ถึง ปัญหา 
อุปสรรค ของการไม่ทำประกันภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ปัญหาที่ส่งผลให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่คลาดเคลื ่อน 
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประสบภัย/หน่วยงาน เครือข่าย ในพื้นที่ การติดต่อกับกองทุนฯ 
กระบวนการทำงานของกองงทุนฯ รวมทั้งผลการสำรวจความตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียพบว่าร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา  

2. ไม่สามารถจัดทำแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานของกองทุน ได้ตามกำหนด 

3. ไม่สามารถดำเนินงานในการส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และการปฏิบัติงานของกองทุนร่วมกับหน่วยงาน เครือข่าย ได้ตามกำหนด 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 1. ประสานร่วมกับ หน่วยงานอ่ืน เครือข่าย พันธมิตร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริม  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานของกองทุน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ ท่ีสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน คปภ. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทาง
ในการส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ  และการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับเครือข่าย/พื้นที่ในแต่ละพื้นท่ี     

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ปี 2566 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง เพื่อรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันภัย พ.ร.บ. และ 2) สร้างการรับรู้การทำประกันภัยภาคบังคับ ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีนำร่อง) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ปี 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การผลิตสื่อประชาสัมพนัธ์เพ่ือ
รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกันภัย พ.ร.บ. 

                

1. จัดทำขอบเขตของงานและขอ
อนุมัติ หลักการการจดัทำ
โครงการ 

                

2. จัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ                 
3. ดำเนินงานร่วมกับบริษัทผูร้ับจ้าง 

เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกันภยั พ.ร.บ. 

                

4. ตรวจรับงานโครงการ                 
5. รายงานผลการดำเนินโครงการต่อ

เลขาธิการ 
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และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ปี 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่อง
เพ่ือส่งเสริมการทำประกันภัย 
พ.ร.บ. อย่างย่ังยืน  

                

1.  ระบุกลุม่เป้าหมายที่จะทำการ
สร้างการรับรู้การทำประกันภัย
ภาคบังคับ ที่เป็นกลุม่เป้าหมาย
ในพื้นที่นำร่องที่ คปภ. ภาค
ดำเนินการในโครงการนำร่อง 

                

2.  เสนออนุมัตเิพื่อดำเนินการจัด
จ้างท่ีปรึกษาสำหรับสร้างการ
รับรู้ความตระหนักของ พรบ. 
ภาคบังคับ และความเข้าใจ
บทบาทของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัในภาพรวมทั่วประเทศ 

                

3.  จัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms 
of Reference: TOR) เพื่อจัด
จ้างท่ีปรึกษาในการดำเนินการ
สร้างการรับรู ้

                

4.  เสนออนุมัติหลักการและ
ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา 

                

5.  ที่ปรึกษาสร้างการรับรู้ตามกลุ่ม
ตัวอย่างตามหลักการสถิต ิ

                

6.  สรุปผลการสร้างการรับรู้และ
นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ  

                

7.  หารือร่วมกับหน่วยงาน 
เครือข่าย ในการบรูณาการการ
ทำงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กรมการขนส่งทางบก สตช. 
กรมการปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กปถ. 
สสส. กพฉ. บริษัทกลางฯ เป็น
ต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาแนว
ทางการดำเนินงานในการ
ส่งเสริม สร้างความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และการปฏิบตัิงานของ
กองทุน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ที่สนับสนุน
การดำเนินงานของกองทุน  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ปี 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

คปภ. และเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง  
โดยแนวทางในการส่งเสรมิ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และการปฏิบัติงาน ต้องมีความ
แตกต่างกันในแต่ละเครือข่าย / 
พื้นที ่เพื่อให้แนวทางเหมาะสม
กับการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ 

8.  จัดทำแผนการดำเนินการการ
ส่งเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และการปฏิบตัิงานของ
กองทุนฯ ตาม พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ (ภาคบังคับ) 
ของประชาชน และการ
เสรมิสร้างและยกระดับความ
เช่ือมั่นต่อการดำเนินงานของ
กองทุนฯ เพื่อใหเ้กิดการ
ตระหนักและเข้าใจต่อ พรบ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
(ภาคบังคับ) ได้อย่างถูกต้องและ
เกิดความเชื่อถือต่อการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ 

                

9.  นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน
ส่งเสริมการสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวการคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ และการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ ตาม 
พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจาก
รถ (ภาคบังคับ) ของประชาชน 
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

                

10. กำหนดแผนการดำเนินงานตาม
แนวทางการดำเนินงานใน
ส่งเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และการปฏิบตัิงานของ
กองทุนฯ ตาม พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ (ภาคบังคับ) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ปี 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ของประชาชน  
โดยกำหนดแผนงานให้มี
รายละเอียดการดำเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการบรูณาการใน
แต่ละเครือข่าย/พื้นที ่  

11. ดำเนินงานในการส่งเสริม สรา้ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
(ทำต่อเนื่องทุกปี) 

                

12. ติดตามผลการดำเนินงาน (ทำ
ต่อเนื่องทุกปี) 

                

13. สำรวจความเข้าใจเกีย่วกับการ
ประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ 
และสำรวจความพึงพอใจ/
ภาพลักษณต์่อการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ (ทำทุกปี ปีละครั้ง) 

            ไตร
มาส 
3 

ไตร
มาส  
3 

ไตร
มาส 
3 

ไตร
มาส  
3 

14. สรุปปญัหาอุปสรรค เพื่อ
ทบทวนแนวทางในการบูรณา
การแนวทางการดำเนินงานใน
การส่งเสริม สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวการคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถตามพรบ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
(ภาคบังคับ)  และการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ  

            ไตร
มาส 
4 

ไตร
มาส  
4 

ไตร
มาส 
4 

ไตร
มาส  
4 

หมายเหตุ:  1.  เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ คปภ. ซึ่งในการดำเนินงานกองทุนฯ ต้องดำเนินงานร่วมกับ คปภ. เพื่อให้มีการ
ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน 

 2.  แผนงานท่ีสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของกองทุนฯ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : AP 10 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี   

หลักการและเหตุผล  ทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลที่ดี และส่งเสริม
ความยั่งยืนขององค์กรนั้น กองทุนฯ จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนา กองทุนฯ เข้าสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยการดำเนินงานด้วยการบริหารความเสี่ยงที่คำนึงถึง ESG ความโปร่งใส ปราศจาก
ทุจริตคอรัปชัน มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมองของสาธารณชน รวมทั้งกรอบการประเมินผลในปี 2566 
กรมบัญชีกลางให้ความสำคัญในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ ปปช.  
การส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations 
Sustainable Development Goals) รวมทั ้งกรอบแนวปฏิบัต ิที ่ด ีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ 
(Economic) มิติสังคม (Social)  และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากนี้ “แนวทางการ
พัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Finance Initiatives for Thailand) และการ
ยกระดับการดำเนินงานตามแนวทางแนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable 
Finance Initiatives for Thailand) ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยขับเคลื่อน
ความยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความ
ยั่งยืน และการสร้างมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดตลาดและการลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงิน
เพื่อความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ท้ังฝั่งผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนเห็นโอกาสในการสรา้งผลตอบแทน
ที่ดีด้วยความเสี่ยงที่ต่ำลง รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาลที่ชัดเจน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI3:  Enhanced Sustainable Insurance 
 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S6: การเสรมิสร้างองค์กรเพื่อมุ่งเน้นสู่แนวปฏิบัติทีด่ ี
 

กลยุทธ์ (Tactic: T) T7: การเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรองรับแนวปฏิบัติทีด่ ี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเสรมิสร้างการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน

(Sustainable Finance Initiatives for Thailand) และการยกระดับการดำเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Initiatives for 
Thailand) 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลิต (Output)       
การดำเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาภาคการเงินเพื่อความ
ยั่งยืนและการยกระดับการ

ร้อยละ - 100 100 100 100 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ดำเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาภาคการเงินเพื่อความ
ยั่งยืน  
ผลลัพธ์ (Outcome)       
สัดส่วนผลติภณัฑ์การเงิน/การ
ลงทุนที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมต่อเงินลงทุนท้ังหมด 

ร้อยละ   - เป็นไปตาม
เป้าหมายที่

กองทุน
กำหนด ร้อย

ละ 100 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่

กองทุน
กำหนด ร้อย

ละ 100 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่

กองทุน
กำหนด ร้อย

ละ 100 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่

กองทุน
กำหนด ร้อย

ละ 100 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - 
งบทำการ (ล้านบาท) - - - - - 
รวม (ล้านบาท) - - - - - 
ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566 ไม่มีงบประมาณเนื่องจากไม่มีการดำเนินงาน 
งบประมาณปี 2567-2570 ไมม่ีงบประมาณเนื่องจากเป็นการดำเนินงานภายในของกองทุนฯ 
 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

1. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 
1. แผนยกระดับองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความ

ยั่งยืนให้กับบุคลากรของกองทุนฯ 
 
รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ปี 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ภาคการเงินเพ่ือความยั่งยืน” 
(Sustainable Finance Initiatives 
for Thailand) 

                

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาค
การเงินเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Finance Initiatives 
for Thailand) และการยกระดับการ
ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ปี 2566 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

(Sustainable Finance Initiatives 
for Thailand) เพื่อกำหนดปัจจยั
ขับเคลื่อนความยั่งยืนต่อการ
ดำเนินงาน และการลงทุนของ
กองทุนฯ  

2. ศึกษาแนวทางการลงทุนใน
ผลิตภณัฑ์การเงินเพื่อความยั่งยืน ใน
ฐานะผูล้งทุนที่ต้องคำนึงถึงการ
ลงทุนในธุรกิจที่มีนโยบายด้านดา้น
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ที่ชัดเจน  

                

3. ดำเนินการศึกษา Port การลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อความ
ยั่งยืน  

                

4. เงินลงทุนท่ีครบกำหนดแล้ว และตอ้ง
ทำการลงทุนใหม่ ให้ทำการลงทุน
ตามแนวทางการลงทุนในผลิตภัณฑ์
การเงินเพื่อความยั่งยืน  

                

หมายเหตุ: 1. เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ คปภ. ซึ่งในการดำเนินงานกองทุนฯ ต้องดำเนินงานร่วมกับ คปภ. เพื่อให้มีการ
ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : AP11 โครงการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุน 

หลักการและเหตุผล  การดำเนินงานให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ต้อง
มีการดำเนินการทบทวนข้อบังคับ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานในการ
ดำเนินงาน เพื่อรองรับการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ในอนาคต ดังนั้น การทบทวนกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการของกระบวนการหลัก โดย
การมุ่งเน้นทบทวน พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานในธุรกิจ โดย
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการไล่เบี้ยเรียกคืน เพื่อแก้ไขปัญหาการไล่เบี้ย
ติดตามเรียกค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ จากเจ้าของรถที่ไม่
จัดทำประกันภัย รวมถึงกระบวนการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การออกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ การปรับปรุงกฎระเบียบที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 การดำเนินงานการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นผ่านช่องทาง electronic 
channel การปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อเอื้อต่อการบริหารการลงทุน และทางการปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อเพิ่มสภาพบังคับ และบทลงโทษกรณีที่ผู้ใช้รถไม่มีประกันภัยภาคบังคับ เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI3:  Enhanced Sustainable Insurance 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S7: ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งให้มีความคล่องตัว และสามารถแข่งขันได้ 
 

กลยุทธ์ (Tactic: T) T8: การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือรองรับการดำเนินงาน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กฎระเบยีบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานใหม้ี

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของกระบวนการหลักให้มีความคล่องตวั 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลติ (Output)       
ร้อยละของกิจกรรมการศึกษา
ความเหมาะสมในการปรบัปรุง
กฎระเบียบ 

กิจกรรม การศึกษา
ปรับปรุง

กฎระเบียบ
สำหรับการ

ดำเนินงานใน
กระบวนการ

หลัก  
 

การศึกษา
ปรับปรุง

กฎระเบียบ
สำหรับการ

ดำเนินงานใน
กระบวนการ
หลักและการ
บริหารจดัการ 

ดำเนินการเก็บ
รวบรวม

กระบวนการที่
มีการไม่ปฏิบตัิ

ตาม
กฎระเบียบที่
ได้ปรับปรุง
และทำการ
กำหนดเป็น
นโยบายใน

ดำเนินการเก็บ
รวบรวม

กระบวนการที่
มีการไม่ปฏิบตัิ

ตาม
กฎระเบียบที่
ได้ปรับปรุง
และทำการ
กำหนดเป็น
นโยบายใน

ดำเนินการเก็บ
รวบรวม

กระบวนการที่
มีการไม่ปฏิบตัิ

ตาม
กฎระเบียบที่
ได้ปรับปรุง
และทำการ
กำหนดเป็น
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

การบริหาร
จัดการ 

การบริหาร
จัดการ 

นโยบายในการ
บริหารจดัการ 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
กระบวนการจา่ยค่าเสียหาย
เบื้องต้น – ร้อยละความสำเร็จ
ของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ภายใน 7 วันทำการ 

ร้อยละ 92 94 96 98 100 

กระบวนการไลเ่บี้ยเรียกคืน - 
จำนวนเงิน ของลูกหนี้ท่ีมีการ
จัดเก็บหนีไ้ด้  

จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

30 75 100 125 150 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - 
งบทำการ (ล้านบาท) - - - - - 
รวม (ล้านบาท) - - - - - 

 

ที่มางบประมาณ: 
งบประมาณปี 2566-2570 ไมม่ีงบประมาณเนื่องจากเป็นการดำเนินงานภายในของกองทุนฯ 
 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

1. ไมส่ามารถศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินงานได้ทันตามกา่หนดเวลา 
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการแกไ้ขกฎระเบยีบหรือข้อบังคับร่วมกัน 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 
1. มีคณะทำงานศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของในการดำเนินงาน 
2. กำหนดแผนงานและระยะเวลาในการด่าเนินงานท่ีชัดเจน 
3. บูรณาการกับแผนงานการส่งเสริมความร่วมมือและการประเมินผลลัพธ์ร่วมกับพันธมิตร 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ปี 2566 ปรบัปรุงกฎระเบียบท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

                

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อจำกดั/
อุปสรรค ของการปรับปรุง
กฎระเบียบที่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติคุม้ครอง
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

ผู้ประสบภยั จากรถ พ.ศ. 2535 
(กฎระเบยีบฯ) 

2. ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานอ่ืน รวมถึงการ
ดำเนินการอื่นที่เกีย่วข้อง 

                

3. จัดทำร่างกฎระเบยีบฯและขอ
ความอนุเคราะห์สายกฎหมายและ
คดีพิจารณา 

                

4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

                

5. เสนอเลขาธิการ เพื่อพิจารณาลงนาม 
ในกฎระเบยีบฯ 

                

การปรับปรุงกฎระเบียบในปีต่อไป                 
1.ศึกษาการปรับปรุงกฎระเบียบ 

และแนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสมกับ
การดำเนินงานของกองทุนฯ และ
การบริหารจัดการองค์กรอื่นๆ  

                

2.การปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อเอ้ือ
ต่อการบริหารการลงทุน 

- การกำหนดสัดส่วนลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยง 

- การกำหนดนโยบายการลงทุนใน
หุ้นยั่งยืน 

                

3.การปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อเอือ้
ต่อการจ่ายคา่เสยีหายเบื้องต้น 

- การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบเป็นหลักฐานในการ
พิจารณาอนุมัต ิ

- การใช้ระบบในการสอบทานการ
ฉ้อฉลประกันภัย (Fraud) กับการ
ปฏิเสธการอนุมัต ิ

                

4.การปรับปรุงกฎระเบียบ สำหรบั
การไล่เบี้ยเรียกคืน 

- กฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่จากการไปสืบทรัพย์ 

- กฎระเบียบในการใช้ข้อมูลที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมการปกครอง เพื่อยืนยัน
ที่อยู่ของลูกหนี้ สถาบันการเงิน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2567 2568 2569 2570 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.     

เพื่อยืนยันสถานะบญัชีเงินฝาก
และการลงทุนของลูกหนี้  กรม
ที่ดิน เพื่อยืนยันการถือครองสิทธ์ิ
ที่ดินของลูกหนี้ เพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการของกองทุนฯ 

5.การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเพิม่
สภาพบังคับ และบทลงโทษกรณีที่
ผู้ใช้รถไม่มปีระกันภัยภาคบังคับ 

                

หมายเหตุ: 1.  แผนงานท่ีสำคัญในการบรรลุเปา้หมายทีส่ำคญัของกองทุนฯ 
  



 
 

  
 

       164 บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ชื่อแผนงาน/โครงการ แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลกองทุนฯ แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ 
AP1 แผนการใช้ระบบดจิิทัลเพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภยั/รพ. AP2 

AP3 
AP7 

DTAP 1  
DTAP 5 

- 

AP2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและการรายงานผลการวเิคราะหส์ถานการณ์
กองทุนฯ เพื่อการบริหารจดัการ 

AP1 
AP3 
AP7 

DTAP 3 
DTAP 6 

- 

AP3 แผนงานพัฒนาดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อรองรับการบริการ AP1 
AP2 

DTAP4 - 

AP4 แผนงานยกระดับศักยภาพบคุลากร - DTAP9 HRAP4 
AP5 แผนการทบทวนโครงสร้าง ภาระงานและกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับกองทุนฯ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล 
- - HRAP1 

AP6 แผนการบริหารจดัการความสัมพันธ์กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย - - - 
AP7 การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่างกองทุนฯ กับพันธมิตร 
AP1 
AP2 

DTAP8 - 

AP8 แผนงานเพ่ิมสัดส่วนการทำประกันภัยภาคบังคับ AP9 - - 
AP9 แผนงานสร้างการรับรูต้่อ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ (ภาคบังคับ) และ

ภาพลักษณ์ของกองทุนฯ 
AP8 - - 

AP10 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ด ี - - HRAP4 
AP11 โครงการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุน - - HRAP8 

  



 
 

  
 

       165 บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

ตารางสรุปงบประมาณแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนปฏิบัติการ สาระสำคัญของแผน (Substance) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

AP1 แผนการใช้ระบบดิจิทลั
เพื่อจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นใหแ้ก่
ผู้ประสบภยั/รพ. 

▪ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างครบ
วงจรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

▪ เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานอ่ืน มาประกอบการอนุมัติ 
โดยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประสบภยัอย่างสูงสดุ 

▪ เก็บข้อมูลการดำเนินงานตามข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการ (Service 
Level Agreement : SLA) เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

- 7.00 1.00 1.00 1.00 10.00 

AP2 โครงการพัฒนาระบบ
บัญชีการเงินและการ
รายงานผลการวิเคราะห์
สถานการณ์กองทุนฯ เพื่อ
การบริหารจัดการ 

▪ รวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลทัง้ภายในและภายนอกกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการ 

▪ นำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดตัวแบบท่ีเหมาะสมในการคาดการณส์ถานะ
ของกองทุนฯ ในอนาคต ในแต่ละสถานการณ ์

10.00 10.00 1.00 1.50 - 22.50 
 

AP3 แผนงานพัฒนาดิจิทลั
แพลตฟอร์ม (Digital 
Platform) เพื่อรองรับการ
บริการ 

▪ ยกระดับการให้บริการโดยใช้ Digital Platform เพื่อให้ผู้ใช้บริการผา่น
ระบบได้รับความสะดวกรวดเร็ว  

▪ ปรับปรุงกระบวนการภายในโดยใช้ Digital  

9.00 - 10.0 7.00 1.00 27.00 

AP4 แผนงานยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร 

▪ เสรมิสร้างสมรรถนะ และศักยภาพของบุคลากรให้สามารถรองรับ 
ทิศทางการดำเนินนงาน และมีความพร้อมในการดำเนินงาน 

▪ ยกระดับกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจและพัฒนาการส่งเสรมิ Digital 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 



 
 

  
 

       166 บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

แผนปฏิบัติการ สาระสำคัญของแผน (Substance) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

▪ บุคลากรไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความสอดคล้องกับ
ตำแหน่งงานท่ีปฏิบัต ิ

AP5 แผนการทบทวน
โครงสร้าง ภาระงานและ
กรอบอัตรากำลังที่
เหมาะสมกับกองทุนฯ ที่
ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล 

▪ มุ่งเน้นในการพิจารณาจดัสรร/บรหิารอัตรากำลังท้ังในส่วนของพนักงาน 
และลูกจ้างให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีดิจิทลัที่จะนำเข้ามาใช้ใน
อนาคตร 

▪ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อบคุลากรที่จะไดไ้ดร้ับผลกระทบใน
อนาคต จากการนำเทคโนโลยีดจิทิัลมาดำเนินการในอนาคต 

- - 3.5 - - 3.50 

AP6 แผนการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

▪ วิเคราะห์กลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีขององค์กรทั้งผู้มีส่วนไดเ้สียทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละ
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

▪ สร้างความสัมพันธ์และการบริหารจัดการกับแต่ละกลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียอย่างสมดลุ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 

AP7 การประเมินความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่างกองทุนฯ 
กับพันธมิตร 

▪ ทบทวนความคืบหน้าในการดำเนนิการร่วมมือกับพันธมิตร และระบุ
เป้าหมายทีเ่ป็นผลลัพธ์ที่ประเมินได้ชัดเจน 

▪ บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อเสริมสร้างการบรรลุ
เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทั้ง
กองทุนฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.50 

AP8 แผนงานเพ่ิมสัดส่วนการ
ทำประกันภัยภาคบังคับ 

▪ รวมรวมความต้องการความคาดหวังของหน่วยงาน เครือข่าย ถึง ปัญหา 
อุปสรรค ของการไม่ทำประกันภยั สาเหตุของการเกิดอุบัตเิหตุที่เกดิขึ้น 

14.15 5.15 5.15 5.15 5.15 34.75 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

แผนปฏิบัติการ สาระสำคัญของแผน (Substance) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

ปัญหาที่ส่งผลให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยียังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับท่ีคลาดเคลื่อน  

▪ การบูรณาการการทำงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานใน
การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และการปฏิบัติงานของกองทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่
สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน คปภ. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

▪ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับให้เพิ่มขึ้น 

AP9 แผนงานสร้างการรบัรู้ต่อ 
พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ (ภาค
บังคับ) และภาพลักษณ์
ของกองทุนฯ 

▪ เสรมิสร้างการรับรู้ และความเข้าใจต่อกฎหมายทดแทนผู้ประสบภัย 
และสร้างความเชื่อมั่น และภาพลกัษณ์ของกองทุนฯ  

▪ ส่งเสริมการบรูณาการการทำงานรว่มกันกับหน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ในการพฒันาแนวทางการดำเนินงานในการ
ส่งเสริม สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
(ภาคบังคับ) ของประชาชน 

▪ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับให้เพิ่มขึ้น
ให้กับประชาชนท่ัวไปได้อย่างครอบคลุม 

22.00 10.00 10.00 10.00 10.00 62.00 

AP10 โครงการเตรยีมความ
พร้อมเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานตามแนว
ปฏิบัติที่ด ี

▪ เสรมิสร้างการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความ
ยั่งยืน” (Sustainable Finance Initiatives for Thailand) และการ
ยกระดับการดำเนินงานตามแนวทางแนวทางการพัฒนาภาคการเงิน
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Initiatives for Thailand) 

- - - - - - 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

แผนปฏิบัติการ สาระสำคัญของแผน (Substance) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

AP11 โครงการปรับปรุงข้อ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
การดำเนินงานกองทุน 

▪ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

▪ สนับสนุนการดำเนินการของกระบวนการหลักให้มคีวามคล่องตัว 

- - - - - - 

รวม 57.65 34.65 33.15 27.15 19.7  

รวมท้ังหมด (ปี 2566-2570) 172.25 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
AP1 แผนการใช้
ระบบดิจิทลัเพื่อ
จ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นใหแ้ก่
ผู้ประสบภยั/รพ. 
(ปี 2566 การ
ออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลของ
กระบวนการจา่ย
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
และกระบวนการ
ไล่เบีย้เรยีกคืน) 
 

1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น
อย่างครบวงจรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

2. เพื่อเช่ือมโยงข้อมูล
จากฐานข้อมูลของ
หน่วยงานอ่ืน มา
ประกอบการอนุมตัิ 
โดยสร้างความพึง
พอใจให้กับ
ผู้ประสบภยัอย่าง
สูงสุด 

3. ระบบในการเก็บข้อมูล
การดำเนินงานตาม
ข้อตกลงมาตรฐานการ
ให้บริการ (Service 
Level Agreement : 
SLA) เพื่อนำมา
ปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 

การจัดเตรียมฐานข้อมลูเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
1. กำหนดโครงสร้าง และ

ออกแบบระบบฐานข้อมูล
ความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามกระบวนการย่อยของ
กระบวนการจา่ยค่าเสียหาย
เบื้องต้น 

2. กำหนดโครงสร้าง และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล
ความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามกระบวนการย่อยของ
กระบวนการไลเ่บี้ยเรียกคืน 

3. นำเข้า พัฒนา และจัด
โครงสร้างของฐานข้อมูล
ความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามกระบวนการย่อยของ
กระบวนการจา่ยค่าเสียหาย
เบื้องต้น 

4. นำเข้า พัฒนา และจัด
โครงสร้างของฐานข้อมูล
ความสำเร็จในการดำเนินงาน

 
 
ม.ค.-มี.ค. 
 
 
 
 
 
ม.ค.-มิ.ย. 
 
 
 
 
ก.ค.-ก.ย. 
 
 
 
 
 
ต.ค.-พ.ย. 
 
 
 

SP 
DT 

ผลผลิต 
(Output) 
▪ ร้อยละของการ

จ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตาม
มาตรฐานการ
ให้บริการที่
กำหนด (7 วัน
ทำการ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
▪ ระดับความพึง

พอใจของ
ผู้ประสบภยัที่
เบิกจ่าย
ค่าเสียหาย
เบื้องต้น 
▪ ความสำเร็จของ

การจัดเตรียม
ฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร
จัดการ ของ
กระบวนการ

 
 
▪ ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ 4.50 
 
 
 
 
 
▪ ดำเนินการได้ 

ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน  
(มีการ
ประสานงาน
เพื่อทำความ

0.7  
ล้านบาท 

- กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ
และกลุม่สำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
ตามกระบวนการย่อยของ
กระบวนการไลเ่บี้ยเรียกคืน 

5. ทดสอบระบบฐานข้อมูล 
6. มีระบบฐานข้อมลูสำหรับ

กระบวนการจา่ยค่าเสียหาย
เบื้องต้น และกระบวนการไล่
เบี้ยเรยีกคืนในรูปแบบ Web-
Application 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อน การ
ดาเนินงาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
7. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

8. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

9. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ
หลักการในการดำเนินงาน 

10. ประชุมหารือเพื่อกำหนด
ขอบเขตในการดำเนินงาน
ร่วมกัน 

11. ได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับ
ข้อมูลและรายละเอียดใน

 
 
พ.ย.-ธ.ค. 
ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.-ก.พ. 
 
 
 
มี.ค.-พ.ค. 
 
มิ.ย.-ส.ค. 
 
ก.ย.-พ.ย. 
 
 
ธ.ค. 
 

ภายใน รวมถึง
การบูรณาการ
ฐานข้อมูล
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก  

เข้าใจในการ
จัดเตรียม
ฐานข้อมูล
ร่วมกันกับ
หน่วยงานตาม
แผนระยะสั้น) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
การดำเนินงานก่อนการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน 

AP2 โครงการ
พัฒนาระบบบัญชี
การเงินและการ
รายงานผลการ
วิเคราะหส์ถานการณ์
กองทุนฯ เพื่อการ
บริหารจัดการ 
(ปี 2566 พัฒนา
ระบบบัญชีการเงิน) 

1. เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอก
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั เพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการ 

2. นำข้อมูลดังกล่าวมา
กำหนดตัวแบบท่ี
เหมาะสมในการ
คาดการณ์ผล
ประกอบการของ
กองทุนฯ ในอนาคต 
ในแต่ละสถานการณ ์

3. คณะกรรมการและ
ผู้บริหารของกองทุนฯ 
มีข้อมูลที่มีความทัน
กาล เชื่อถือได้ เพื่อใช้
ในการตัดสินใจระดับ
นโยบาย 

 

พัฒนาระบบบัญชีการเงินของ
กองทุนฯ 
1. ปรับปรุงกระบวนงานท่ี

เกี่ยวข้อง และสรุปรวบรวม 
Requirement ทั้งหมด 

2. จัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวม

ความต้องการ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
บริหารจดัการ กองทุนฯ 
(ระบบแผนงบประมาณ 
ระบบงานบัญชี ระบบการเงิน) 

4. สรุปรายงานการออกแบบระบบ 
5. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบท่ี

ผ่านการพัฒนาในข้ันต้น 

 
 
ม.ค.-มิ.ย. 
 
 
เม.ย.-มิ.ย. 
ก.ค.-ต.ค. 
 
 
 
 
 
ก.ค.-ต.ค. 
พ.ย.-ธ.ค. 
 
 
 

SP 
DT 

ผลผลิต 
(Output) 
▪ ระบบแผน

งบประมาณ 
ระบบงานบัญชี 
และระบบ
การเงิน 
▪ ร้อยละ

ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
พัฒนาระบบตาม
แผนที่กำหนดไว ้

 
ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
- 

 
 
▪ มีรายงานการ

ออกแบบระบบ 
 
 
 
▪ ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
- 

10  
ล้านบาท 

- กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัและ
กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
AP3 แผนงาน
พัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 
(Digital Platform) 
เพื่อรองรับการ
บริการ 
(ปี 2566 พัฒนา 
Platform ในรูปแบบ 
Web-Based 
Application ใน
กระบวนการจา่ย
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
และกระบวนการไล่
เบี้ยเรยีกคืน) 

1. เพื่อยกระดับการ
ให้บริการโดยใช้ 
Digital Platform 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการผ่าน
ระบบได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 

2. เพื่อปรับปรุง
กระบวนการภายใน
โดยใช้ Digital 

พัฒนา Platform ในรูปแบบ 
Web-Based Application 
ของระบบการทำงานของ 
กองทุนฯ 
1. พัฒนาช่องทาง one-stop-

service ในรูปแบบ Platform 
Online  

2. พัฒนา Platform เพื่อรองรับ
กระบวนการทำงานของ 
กองทุนฯ 

3. ทบทวนกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
ในการอนุมัติเอกสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

4. ทดสอบ Platform ในรูปแบบ 
Web-Based Application 
ของระบบการทำงานของ
กองทุนฯ กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5. สื่อสารถึงความเข้าใจในการ
ปฏิบัติจริง 

6. ดำเนินการปฏิบัติจริง สำหรับ 
Platform ในรูปแบบ Web-
Based Application ของ
ระบบการทำงานของกองทนฯ 

 
 
 
 
ม.ค.-มิ.ย. 
 
 
ม.ค.-มิ.ย. 
 
 
ม.ค.-มิ.ย. 
 
 
ก.ค.-ธ.ค. 
 
 
 
 
ก.ค.-ธ.ค.  
 
พ.ย.-ธ.ค. 
 
 
 

SP 
DT 

ผลผลิต 
(Output) 
▪ ความสำเร็จใน

การพัฒนา
ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 
(Digital 
Platform) 
เพื่อรองรับการ
บริการ 

 
 
ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
- 

 
 

▪ พัฒนา  
Platform ใน
รูปแบบ Web-
Based 
Application 
ในระบบการจา่ย
ค่าเสียหาย
เบื้องต้น และ
การไล่เบี้ยเรียก
คืน 

 
 
- 

9 ล้านบาท - กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ
และกลุม่สำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
AP4 แผนงาน
ยกระดับศักยภาพ
บุคลากร 

1. เพื่อเสรมิสร้าง
สมรรถนะ และ
ศักยภาพของบุคลากร
ให้สามารถรองรับทิศ
ทางการดำเนินนงาน 
และมีความพร้อมใน
การดำเนินงาน 

2. เพื่อยกระดับ
กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจและพัฒนาการ
ส่งเสริม Digital 

3. เพื่อให้บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความ
สอดคล้องกับตำแหน่ง
งานท่ีปฏิบัต ิ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 
2566 
1. สำรวจความต้องการในการเข้า

รับอบรมหลักสตูรต่างๆ ของ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ในระดับ
พนักงาน 

2. พิจารณาสรุปวเิคราะห์ความ
ต้องการหลักสูตรการอบรม 
พร้อมศึกษาหาข้อมลูของ
หน่วยงานท่ีพนักงานสนใจ 

3. กำหนดกรอบและแนวทางการ
ดาเนินการพัฒนาอบรม เพื่อ
ขออนุมัติต่อเลขาธิการ 

4. ดำเนินการส่งบุคลากรกองทุนฯ 
เข้ารับการพัฒนาอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้เป็นไปตาม
กรอบและแนวทาง ท่ีกำหนด 

5. สรุปรายงานผลการอบรมเสนอ
ต่อเลขาธิการ และ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

การยกระดับศักยภาพบุคลากร 
6.วิเคราะห์ความต้องการของ

องค์กรในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (เจา้หน้าท่ี คปภ. 

 
 
 
ม.ค.-ก.พ. 
 
 
 
ก.พ.-มี.ค. 
 
 
 
มี.ค.-เม.ย. 
 
 
พ.ค.-ธ.ค. 
 
 
 
ธ.ค. 
 
 
 
ม.ค.-มี.ค. 
 
 

SP 
HR 

ผลผลิต 
(Output) 
▪ ความสำเร็จใน

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของบุคลากรตาม
แผนที่กำหนด 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
▪ ร้อยละของผู้ทีม่ี

ผลการประเมิน
สมรรถนะผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 
(ระดับความ
คาดหวังของ
องค์กร) 
▪ ผลการ

ดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่สำคัญ
ของกองทุนฯ 

 
 
▪ ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
▪ ปีฐาน 
 
 
 
 
 
 
▪ เป้าหมายหรือ

ดีกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนด 

- 1.00 
ล้านบาท 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ
และกลุม่สำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
และลูกจ้าง) ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และทบทวน
สมรรถนะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานรายตำแหน่ง  
(Functional Competency) 

7. วิเคราะห์และกำหนดความ
จำเป็นในการฝึกอบรม/พัฒนา
ตามกรอบสมรรถนะตาม
ตำแหน่งงาน (Competency-
based Training Needs 
Analysis) 

8. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะ
ยาว (Training Roadmap) 
เพื่อพัฒนาตามตำแหน่งงาน 
และแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development 
Plan : IDP) โดยการกำหนด
หลักสตูรการอบรมต้อง
ครอบคลมุลูกจ้างของกองทุน
และสามารถเชื่อมโยงกับ
กระบวนการพัฒนาลูกจ้างของ 
คปภ. ได ้

9.นำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
เม.ย.-มิ.ย. 
 
 
 
 
 
มิ.ย.-ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ค.-ก.ย. 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
10.ดำเนินการพัฒนา/จดั

ฝึกอบรมพนักงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (ทุกปี) 

11.ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงแผน (ทุกปี) 

12.สรุปผลการดำเนินนงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  (ทุกปี) 

13.ประเมิน Competency ตาม 
Competency ที่ทบทวนใหม่ 
เพื่อใช้เป็น Baseline 

14.ประเมิน Competency ทุกป ี

ก.ย.-ต.ค. 
 
 
ก.ย.-ต.ค. 
 
พ.ย.-ธ.ค. 
 
พ.ย.-ธ.ค. 
 
 
พ.ย.-ธ.ค. 

AP5 แผนการ
ทบทวนโครงสร้าง 
ภาระงานและ
กรอบอัตรากำลังที่
เหมาะสมกับ 
กองทุนฯ ที่ขับเคลื่อน
ด้วยดิจิทัล 

1. เพื่อให้กองทุนฯ มี
โครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการดำเนินงานใน
อนาคตของกองทุนฯ 
และการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในระบบงาน
ต่างๆ แล้วตามจริง 

2. เพื่อให้กองทุนฯ มี
ผลผลติประสิทธิภาพ 
(Productivity) ที่
เหมาะสม 

- 
(เริ่มดำเนินการ ปี 2568) 

 SP 
HR 

ผลผลิต 
(Output) 
- 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
- 

 
 

- 
 
 
- 

- - กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ
และกลุม่สำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
AP6 แผนการ
บริหารจดัการ
ความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ปี 2566 สำรวจ
ความความคดิเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และทำวิเคราะหผ์ล
เพื่อจัดทำแนว
ทางการดำเนินงาน) 

1. เพื่อวิเคราะห์กลุ่มผู้มี
ส่วนไดเ้สียขององค์กร
ทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
ทางตรงและทางอ้อม 
รวมถึงวิเคราะห์ความ
ต้องการและความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่ม
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
และการบริหารจัดการ
กับแต่ละกลุ่มผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียอย่างสมดุล 

3. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ความต้องการความ
คาดหวัง 

1. วิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการ และ
ทุกกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย จาก
ทุกช่องทางการให้บริการของ
กองทุนฯ 

2. ระบุกลุม่ผูร้ับบริการ และกลุ่ม
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่สำคญักับ
การดำเนินงานของกองทุน 

3. ค้นหาความต้องการความ
คาดหวังของกลุ่มผูร้ับบริการ 
และทุกกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุน 

4. ทบทวนและประเมินความ
ต้องการความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการ และทุกกลุ่มผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย จากทุก
ช่องทาง (VOC, CRM และผล
สำรวจความพึงพอใจ) 

5. ออกแบบแนวทางการสำรวจ
ความต้องการและความ
คาดหวังของ ผู้รับบริการ และ
ทุกกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียใน
เชิงลึก (Customer & 
Stakeholder Insight) 

6. ดำเนินการสำรวจความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ่ม

ม.ค.-มี.ค. 
 
 
 
ม.ค.-มี.ค. 
 
 
ม.ค.-มี.ค. 
 
 
 
ม.ค.-เม.ย. 
 
 
 
 
 
มี.ค.-มิ.ย. 
 
 
 
 
 
เม.ย.-มิ.ย. 
 

SP ผลผลิต 
(Output) 
▪ การวิเคราะห์

กลุ่มผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีของ
กองทุนฯ ทั้ง 
Value Chain 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
▪ ความพึงพอใจ

ของกลุ่มผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียต่อ
การดำเนินงาน
ของกองทุนฯ 

 
 
▪ ระบุกลุม่ผูม้ีส่วน

ได้ส่วนเสีย
ครบถ้วนตาม 
Value Chain 

 
 
 
▪ ระดับ 4.5 

- 1 ล้านบาท กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ
และกลุม่สำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
ผู้รับบริการ และทุกกลุ่มผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียในเชิงลึก 
(สำรวจทุกปี) 

7. รวบรวม สรุปผลการสำรวจฯ 
และจัดทำแผนแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการความ
ต้องการความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการ และทุกกลุ่มผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

8. ขยายผลการใช้งานแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการต้องการความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริการ และทุก
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

9. ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน และปรับปรุง 
กระบวนการ/แนวทางการ
บริหารจดัการความสมัพันธ์กับ
กลุ่มผูร้ับบริการ และทุกกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
ก.ค.-ก.ย. 
 
 
 
 
 
ก.ย.-ต.ค. 
 
 
 
 
พ.ย.-ธ.ค. 

AP7 การประเมิน
ความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 

1. เพื่อทบทวนความ
คืบหน้าในการ
ดำเนินการร่วมมือกับ
พันธมิตร และระบุ

1. วิเคราะห์ Ecosystem ของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้
ครบถ้วนท้ัง Value Chain 

2. ระบุกลุม่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี 
และกิจกรรมรวมถึงฐานข้อมูล

ม.ค.-เม.ย. 
 
 
ก.พ.-พ.ค. 
 

SP ผลผลิต 
(Output) 
▪ ร้อยละของ 

MOU ทั้งหมดที่
มีการทบทวน

 
 
▪ ร้อยละ 80 
 
 

- 0.50 กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ
และกลุม่สำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
ระหว่างกองทุนฯ 
กับพันธมิตร 
(ปี 2566 การ
ทบทวนรูปแบบ
และแนวทางการ
ดำเนินงานร่วมกัน) 

เป้าหมายทีเ่ป็นผลลัพธ์
ที่ประเมินได้ชัดเจน 

2. เพื่อบรรลเุป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยบรูณา
การความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร เพื่อ
เสรมิสร้างการบรรลุ
เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
ทิศทางที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของทั้ง
กองทุนฯ และ
พันธมิตรทางธุรกิจ 

ที่ต้องใช้ร่วมกัน เพื่อกำหนด
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

3. สำรวจสถานะของการจดัทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกัน (MOU) ที่ได้
ดำเนินการไปก่อนหน้า 
ระหว่างกองทุนฯ กับแต่ละ
หน่วยงาน ได้แก่ สตช. 
กรมการปกครอง องค์กร
ปกครองท้องถิ่น กปถ. สสส. 
กพฉ. และบริษัทกลางฯ 
กรมบัญชีกลาง (สิทธิสวัสดิการ
แห่งรัฐ) Credit Bureau เพื่อ
วิเคราะห์ถึงความคืบหน้า 
กิจกรรม และผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ 
Ecosystem 

4. ประเมินความคืบหนา้ของ
ความร่วมมือระหว่างกัน
ระหว่างกองทุนฯ กับแต่ละ
หน่วยงาน รวมถึงการกำหนด
เป้าหมายในเชิงผลผลิตและ
ผลลัพธ์ให้ชัดเจน 

5. หารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานเดิม
ที่มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง

 
 
มี.ค.-มิ.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิ.ย.-ก.ค. 
 
 
 
 
 
ก.ค.-ส.ค. 
 

ความชัดเจนของ
แผนการ
ดำเนินงานและ
เป้าหมายต่อ 
MOU ที่กองทุนฯ 
มีต่อหน่วยงานอื่น 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
▪ MOU หรือ

แนวทางการ
ดำเนินงานท่ี
ดำเนินงาน
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงานอ่ืน 
เช่น สตช. 
กรมการปกครอง 
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น กปถ. 
สสส. กพฉ. 
บริษัทกลางฯ 
กรมบัญชีกลาง 
(สิทธิสวัสดิการ
แห่งรัฐ) และ 
Credit Bureau 

 
 
 
 
 
 
 
 
▪ ความสำเร็จตาม

แผนที่หน่วยงาน
กำหนด ร้อยละ 
100 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
ความร่วมมือระหว่างกันฯ เพื่อ
นำไปสู่การประเมินถึง
เป้าหมายในเชิงผลผลิตและ
ผลลัพธ์รวมถึงระยะเวลาที่จะ
บรรลุถึงเปา้หมายดังกล่าว และ
การทบทวนรูปแบบและแนว
ทางการดำเนินงานร่วมกัน 

6. หากมีหน่วยงานใหม่ ที่ถูกระบุ
ในการวิเคราะห์ Ecosystem 
และยังไม่ได้มีการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กันฯ ต้องมีการประสานงาน
เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ท่ีมี
องค์ประกอบสมบรูณ ์

7. กำหนดกลไกในการตดิตาม
ร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน มีการ
หารือระดับนโยบายร่วมกัน 
กำหนดเป็นแผนงานท่ีชัดเจน 
และมีวาระสำหรับการรายงาน
ความคืบหน้าทุก 6 เดือนต่อ
ระดับคณะกรรมการของทั้ง 2 
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
มิ.ย.-ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
ก.ย.-ธ.ค. 

AP8 แผนงานเพ่ิม
สัดส่วนการทำ

1. เพื่อรวมรวมความ
ต้องการความคาดหวัง
ของหน่วยงาน 

การสำรวจรถ 
1. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมลูรถจด

ทะเบียนสะสม และจำนวนรถ

 
ม.ค.-เม.ย. 
 

SP ผลผลิต 
(Output) 

 
 

- 14.15  
ล้านบาท 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ
และกลุม่สำนักงาน
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
ประกันภัยภาค
บังคับ 
(ปี 2566 1) 
สำรวจรถในพื้นที่
เป้าหมาย 2) การ
อบรมความรู้ด้าน
ประกันภัย พ.ร.บ. 
และกองทุนฯให้แก่
หน่วยงานเครือข่าย
และประชาชนใน
ส่วนภูมภิาค) 

เครือข่าย ถึง ปัญหา 
อุปสรรค ของการไม่ทำ
ประกันภัย สาเหตุของ
การเกิดอุบัตเิหตุที่
เกิดขึ้น ปัญหาทีส่่งผล
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ยังมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับท่ี
คลาดเคลื่อน 

2. เพื่อการบูรณาการการ
ทำงาน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานในการ
ส่งเสริม สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวการ
คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และการ
ปฏิบัติงานของกองทุน 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ  
ที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุน  
คปภ. และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ที่มีการจัดทำประกันภยั และ
กำหนดแนวทางในการสำรวจ
รถในพื้นที่เป้าหมาย 

2. จัดทำขอบเขตงาน /ขออนุมัติ
จัดทำโครงการ 

3. จัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ 
4. ดำเนินการสำรวจรถในพ้ืนท่ี

เป้าหมายโดยประสาน
หน่วยงานพันธมิตรและ
หน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ 

5. สรุปรายงานผลการสำรวจรถ
ต่อผู้บริหาร 

การอบรมความรู้ด้าน พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ให้แก่หน่วยงานเครือข่าย/
ประชาชนในส่วนภูมิภาค 
1. จัดอบรมความรูเ้กี่ยวกับ 

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 
ทั้ง 9 ภาค 

 
 
 
พ.ค.-มิ.ย. 
 
มิ.ย.-ส.ค. 
ก.ย.-ธ.ค. 
 
 
 
 
ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.-ธ.ค. 

▪ แนวทางการ
ดำเนินงานใน
การส่งเสริม 
สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยว
การคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
และการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุน ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ 
ที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
กองทุน  คปภ. 
และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
▪ ร้อยละของความ

เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันภัย
รถยนต์ภาค
บังคับ 

▪ แนวทางการ
ดำเนินงานใน
การส่งเสริม 
สร้างความรู้
ความเข้าใจฯ   
ได้รับการอนุมัติ
ภายในปี 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ ร้อยละ 91% 
 
 
 
 
 

กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
3. เพื่อสำรวจฐานข้อมลู

จำนวนรถที่มีการ
จัดทำ/ไม่มีการจัดทำ
ประกันภัย 

4.  

▪ การเพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนผู้ทำ
ประกันภัยภาค
บังคับต่อจำนวน
รถจดทะเบยีน
ทั้งหมด 

▪ ร้อยละ 70 

AP9 แผนงานสร้าง
การรับรูต้่อ พรบ. 
คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
(ภาคบังคับ) และ
ภาพลักษณ์ของ
กองทุนฯ 
(ปี 2566 จดัทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่
สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ใน
วงกว้าง เพื่อ
รณรงค์ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกันภยั 
พ.ร.บ. และสร้าง
การรับรู้การทำ
ประกันภัยภาค
บังคับ ท่ีเป็น

1. เพื่อเสรมิสร้างการรับรู้ 
และความเข้าใจต่อ 
พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
(ภาคบังคับ)  และ 
สร้างความเชื่อมั่น และ
ภาพลักษณ์ของ 
กองทุนฯ   

2. เพื่อส่งเสริมการบรูณา
การการทำงานร่วมกัน
กับหน่วยงานเครือข่าย
ในการพัฒนาแนว
ทางการดำเนินงานใน
การส่งเสริมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวการคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากการใช้
รถใช้ถนน และการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

การผลิตสื่อประชาสัมพนัธ์เพ่ือ
รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกันภัย พ.ร.บ. 
1. จัดทำขอบเขตของงานและขอ

อนุมัติ หลักการการจดัทำ
โครงการ 

2. จัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ 
3. ดำเนินงานร่วมกับบริษัทผู้

รับจ้าง เพ่ือจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อรณรงค์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การประกันภัย พ.ร.บ. 

4. ตรวจรับงานโครงการ 
5. รายงานผลการดำเนินโครงการ

ต่อเลขาธิการ 
การยกระดับและเสริมสร้างการ
รับรู้ต่อ พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) 
ของประชาชน 

 
 
 
ม.ค.-ก.พ. 
 
 
มี.ค.-เม.ย. 
พ.ค.-ต.ค. 
 
 
 
 
พ.ย. 
ธ.ค. 
 
 
 
 
 

SP ผลผลิต 
(Output) 
▪ แนวทางการ

ดำเนินงานใน
การส่งเสริม 
สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยว
การคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจาก
รถ และการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ ตาม 
พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจาก
รถ (ภาคบังคับ) 
ของประชาชน 

 

 
 
▪ แนวทางการ

ดำเนินงานใน
การส่งเสริม 
สร้างความรู้
ความเข้าใจฯ   
ได้รับการอนุมัติ
ภายในปี 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

 22  
ล้านบาท 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ
และกลุม่สำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
กลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่นำร่อง) 
 

ตาม พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
(ภาคบังคับ) ของ
ประชาชน 

3. เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวการคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 
และการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ ตาม พรบ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ (ภาคบังคับ) 
ของประชาชน 

6. ระบุกลุม่เป้าหมายที่จะทำการ
สร้างการรับรู้การทำประกันภัย
ภาคบังคับ ทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย
ในพื้นที่นำร่องที่  คปภ. ภาค
ดำเนินการในโครงการนำร่อง 

7. เสนออนุมัตเิพื่อดำเนินการจัด
จ้างท่ีปรึกษาสำหรับสร้างการ
รับรู้ความตระหนักของ พรบ. 
ภาคบังคับ และความเข้าใจ
บทบาทของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัในภาพรวมทั่ว
ประเทศ 

8. จัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms 
of Reference : TOR) เพื่อจัด
จ้างท่ีปรึกษาในการดำเนินการ
สร้างการรับรู ้

9. เสนออนุมัติหลักการและ
ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา 

10. ที่ปรึกษาสร้างการรับรู้ตาม
กลุ่มตัวอย่างตามหลักการ
สถิต ิ

11. สรุปผลการสร้างการรับรู้
และนำเสนอคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

ม.ค.-มิ.ย. 
 
 
 
 
ม.ค.-มี.ค. 
 
 
 
 
 
 
เม.ย.-มิ.ย. 
 
 
 
ก.ค.-ก.ย. 
 
ต.ค.-ธ.ค. 
 
 
 
 
ธ.ค. 
 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
▪ ร้อยละของความ

เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันภัย
รถยนต์ภาค
บังคับ ของ
ประชาชน 

 
 
▪ ร้อยละ 91 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
12. วิเคราะหผ์ลการสำรวจความ

พึงพอใจท่ี รวมทั้งรวบรวม
ปัญหา อุปสรรค ข้อ
ร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการของกองทุนฯ 
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

 
ธ.ค. 

AP 10 โครงการ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการ
ดำเนินงานตาม
แนวปฏิบัติที่ดี   
(ปี 2566 ศึกษา
แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ดำเนินงาน) 
 

1. เพื่อเสรมิสร้างการ
ดำเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนาภาค
การเงินเพื่อความยั่งยืน” 
(Sustainable Finance 
Initiatives for 
Thailand) และการ
ยกระดับการดำเนินงาน
ตามแนวทางแนว
ทางการพัฒนาภาค
การเงินเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainable Finance 
Initiatives for 
Thailand) 

- 
(เริ่มดำเนินการ ปี 2567) 

 
 

SP ผลผลิต 
(Output) 
- 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ
และกลุม่สำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

AP11 โครงการ
ปรับปรุงข้อ
กฎหมายที่

1. เพื่อปรับปรุง
กระบวนการ
ดำเนินงาน กฎระเบียบ 

ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 
 
 

SP ผลผลิต 
(Output) 

 
 

- - กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ
และกลุม่สำนักงาน
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบลงทุน งบทำการ 
เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานกองทนุฯ 
(ปี 2566 ปรับปรุง
กฎระเบียบที่อยู่
ภายใต้
พระราชบัญญัติ
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535) 
 

หลักเกณฑ์ และการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการของ
กระบวนการหลักให้มี
ความคล่องตัว 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อจำกดั/
อุปสรรค ของการปรับปรุง
กฎระเบียบที่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติคุม้ครอง
ผู้ประสบภยั จากรถ พ.ศ. 
2535 (กฎระเบียบฯ) 

2. ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานอ่ืน รวมถึงการ
ดำเนินการอื่นที่เกีย่วข้อง 

3. จัดทำร่างกฎระเบยีบฯและขอ
ความอนุเคราะห์สายกฎหมาย
และคดีพิจารณา 

4. ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น 

5. เสนอเลขาธิการ เพื่อพิจารณา
ลงนาม ในกฎระเบียบฯ 

ม.ค.-มี.ค. 
 
 
 
 
 
เม.ย.-มิ.ย. 
 
 
ก.ค.-ก.ย. 
 
 
ก.ย.-ต.ค. 
 
 
พ.ย.-ธ.ค. 
 

▪ ร้อยละของ
กิจกรรม
การศึกษาความ
เหมาะสมในการ
ปรับปรุง
กฎระเบียบ 

 
ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
▪ กระบวนการจา่ย

ค่าเสียหาย
เบื้องต้น – ร้อย
ละความสำเร็จ
ของการจ่าย
ค่าเสียหาย
เบื้องต้นภายใน 
7 วันทำการ 
▪ กระบวนการไล่

เบี้ยเรยีกคืน - 
จำนวนเงิน ของ
ลูกหนี้ท่ีมีการ
จัดเก็บหนีไ้ด ้

▪ การศึกษา
ปรับปรุง
กฎระเบียบ
สำหรับการ
ดำเนินงานใน
กระบวนการ
หลัก  

 
 
▪ ร้อยละ 92 
 
 
 
 
 
 
 
▪ 30 ล้านบาท 
 
 
 
 

กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 



 

 

 

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
TRIS CORPORATION LIMITED  


