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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2563 - 2565                                                                                                                             

 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยกําหนดทิศทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการดําเนินงานของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2563 - 2565  
 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วตัถุประสงค์/เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตาม        
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2563 – 2565  
 

วิสัยทัศน์ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ ภายใต้การบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน  

พันธกิจ 1. จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ 
2. รณรงค์และเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและ

ประโยชน์ของการประกันภัยรถ รวมถึงโทษจากการไม่ทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ  
3. ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
กําหนด อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 

2. เพ่ือให้เจ้าของรถ ผู้ประสบภัยจากรถ และประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ สิทธิ
หน้าท่ี ความจําเป็นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงผลของ
การ     ไม่จัดทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. 

3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ด้านการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นของ      
การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ     
พ.ศ. 2535 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล        
โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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เป้าหมายเชิง     
กลยุทธ์ 

1. ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
2. ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
๓. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองจากการประกันภัยรถ

ตาม พ.ร.บ.ฯ 
๔. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีมาตรฐาน โปร่งใส  

 
2. สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดต้ังข้ึนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ    
พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสําหรับจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เม่ือมีกรณี     
ตามมาตรา 23 ท้ังนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือเป็น
ค่าเสียหายในเบ้ืองต้นเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที และเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการดําเนินการตามท่ี 
พ.ร.บ.กําหนด 

 
การดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ถือเป็นภารกิจหนึ่งของสํานักงาน คปภ. ซ่ึงสํานักงาน  

คปภ. ทําหน้าท่ีในการกํากับ ดูแล และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามนโยบายท่ีกําหนดโดย 
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามภารกิจหลัก คือ กํากับดูแล และส่งเสริม    
พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จาก    
การประกันภัยอย่างครบถ้วน 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 

1. จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถเม่ือมีกรณีตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

2. บริหารเงินกองทุนและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพม่ันคง และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อ การจ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นและค่าใช้จ่ายอ่ืนของสํานักงาน  

3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน อาทิ อัตราเงินสมทบ งานการเงิน 
งานบัญชี งานค่าเสียหายเบ้ืองต้น งานติดตามไล่เบ้ียเรียกคืน และงานเครื่องหมายฯ เป็นต้น 

4. พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ทันสมัยสอดคล้อง
และเป็นธรรม  

5. ติดตามไล่เบ้ียเรียกคืนเงินกองทุนตามจํานวนท่ีได้จ่ายไปโดยสามารถไล่เบ้ียเรียกคืนค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 20 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจาก ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายตาม
มาตรา 31 หรือใช้สิทธิยึดรถท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย ตามมาตรา 28-30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงาน
เจ้าของรถ ตามมาตรา 32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่กรณี  
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6. ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยจากรถ ให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

7. พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความสมบูรณ์ทันสมัย 
โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

8. พัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยรถให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเปิดเสรีในอนาคต  
9. จัดทําและดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจ่ายประจําปีตามระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน  
 

ลักษณะองค์กร 
 
 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึงปัจจุบัน มีสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท่ีให้บริการประชาชน ท้ังสิ้น 
72 แห่ง ได้แก่ สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด จํานวน 69 แห่ง สํานักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเขต ซ่ึงรับผิดชอบการให้บริการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 แห่ง และสํานักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ท่ีตั้งอยู่สํานักงาน คปภ. จํานวน 1 แห่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการเก่ียวกับกิจการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 
จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

 เจ้าหน้าท่ี (คน) ลูกจ้างช่ัวคราว (คน) 
 

ส่วนกลาง 
 

12 17 
 

ส่วนภูมิภาค 
 

192 83 
 

 

สํานักงาน เขต 
 

7 3 
 

รวม 
 

211 103 
 

รวมท้ังส้ิน 
 

314 

**ข้อมูลบุคลากร ณ เดือนสิงหาคม 2562 

 
 อัตรากําลังท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท้ังในส่วนกลาง          
ส่วนภูมิภาค และสํานักงาน เขต จะปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ดังนี้  

 1. สํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซ่ึงรับผิดชอบงานการจ่ายค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น งานไล่เบ้ียเรียกคืน งานบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และงานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

2. สํานักงาน คปภ. จังหวัด / เขต ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
รับผิดชอบท้ังงานจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น งานไล่เบ้ียเรียกคืน และงานบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
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3. ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ซ่ึงรับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และตัวชี้วัดกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

4. ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี ซ่ึงรับผิดชอบงานงบประมาณของกงอทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย  

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซ่ึงรับผิดชอบงานบริหารบุคลากรของสํานักงาน คปภ. ท่ีปฏิบัติงาน
ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

จะเห็นได้ว่า การดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะอยู่ในหลายฝ่ายงาน ทําให้ไม่มี
หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบงานในภาพรวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ยังมีภารกิจท่ีต้องปฏิบัติงานในส่วนของสํานักงาน คปภ. นอกเหนือจากภารกิจหลักของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อาทิ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน       
ในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
 
แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 
 ในอนาคตกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังคงมีภารกิจท่ีจะต้องดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ การบันทึกบัญชี การติดตามและเร่งรัด
การไล่เบ้ียเรียกคืนตามกฎหมาย ซ่ึงจําเป็นต้องออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีบ่อยครั้ง รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี และด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ จําเป็นต้องมีแผน
ในการบริหารจัดการอัตรากําลังในการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท่ีชัดเจน นอกจากนี้ บุคลากร
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยส่วนหนึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จึงต้องเร่งพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน และนําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้เพ่ือวัด
ความสามารถของลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือวางแผนการพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
รวมท้ังการดูแลรักษาให้บุคลากรเหล่านี้ทํางานอยู่กับองค์กรในระยะยาว จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญในเรื่อง
ของเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการและสิ่งจูงใจในการทํางานมากข้ึน  
 

นอกจากภารกิจต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของ
ประชาชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีจะเป็นตัวผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องเป็น
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย พ.ศ. 2563 - 2565 ได้กําหนดแผนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       
ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแผนท่ี
สําคัญ คือ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยจะต้องมีระบบบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานและโปร่งใส 
ด้วยการมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ และมีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในท่ีดี  ตามเป้าประสงค์ท่ีต้องการ คือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ 
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มีพฤติกรรมเป็นผู้ให้บริการท่ีดี มุ่งม่ันท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยยึดหลักยุติธรรม
และโปร่งใส เป็นท่ียอมรับของประชาชนและทุกคนท่ีเก่ียวข้อง และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีระบบ
บริหารจัดการท่ีมีมาตรฐานและโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความเชื่อม่ัน
ว่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะสามารถบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   
 ดังนั้น แนวโน้มการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะมุ่งเน้นไปท่ีการวางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนและบริหารอัตรากําลัง การพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาบุคลากรระยะยาว และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ท่ีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องมี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ มีพฤติกรรมเป็นผู้ให้บริการท่ีดี สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ในการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน  
 

3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
    กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (SWOT Analysis) 
 
 การวิเคราะห์ SWOT ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
เพ่ือกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 

 - จุดแข็ง (Strengths) 
             1) มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยไว้อย่างชัดเจน และมีการสื่อสาร
ถ่ายทอดความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายตัวชี้วัดไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
             2) มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพอย่าง
สมํ่าเสมอ   
             3) บุคลากรส่วนใหญ่มีความมุ่งม่ันและมีจิตสํานึกพร้อมให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถ    
             4) มีคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและเผยแพร่ทางระบบ Intranet สํานักงาน 
คปภ.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนท่ัวประเทศได้ศึกษาประกอบการปฏิบัติงาน 
             5) บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย       
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             6) สํานักงาน คปภ. มีเครือข่ายสารสนเทศเชื่อมโยงกับสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย      
ท่ัวประเทศ 
    7) สํานักงาน คปภ. มีพันธมิตรร่วมรณรงค์หลายหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน เช่น สมาคม
ประกันวินาศภัย และบริษัทประกันภัย เป็นต้น 
 
              - จุดอ่อน (Weaknesses) 
             1) การบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังไม่ชัดเจน เนื่องจาก 
มีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทําให้อาจขาดความเชื่อมโยงของงานในภาพรวม 
   2) ไม่มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท่ีเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังเป็นภาพรวมเดียวกัน
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน คปภ.  
   3) ลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นการจ้างงานแบบสัญญาจ้างรายปี อาจทําให้ไม่สามารถ
รักษาคนเก่งไว้ได้ และส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
   4) การอบรมเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้แก่ลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอย่าง 
ต่อเนื่องอาจทําได้ยาก เนื่องจากลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ การเดินทาง
เข้ารับการอบรมอาจต้องใช้ท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย จึงอาจต้องหาเครื่องมือในการพัฒนาอ่ืนๆท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

 - โอกาส (Opportunities)   
             1)  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความคล่องตัวทางด้านงบประมาณ โดย พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถจัดสรรเงินกองทุนไม่เกิน      
ร้อยละสามสิบห้าของดอกผลของเงินกองทุนต่อปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน       
ของสํานักงานกองทุนได้ เช่น การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย   
    2) สํานักงาน คปภ.  มีข้อบังคับว่าด้วยพนักงาน ท่ีมีความยืดหยุ่นคล่องตัว  สามารถเปิดรับ
พนักงานท่ีมีทักษะประสบการณ์ได้ตามความจําเป็น  ซ่ึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยถือเป็นส่วนหนึ่ง           
ของสํานักงาน คปภ.   
    3) ปัจจุบัน มีบัณฑิตจบการศึกษาเป็นจํานวนมาก จึงเป็นโอกาสในการคัดสรรบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณภาพเข้าสู่องค์กร    
             4) เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน มีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการทํางาน     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    - อุปสรรค (Threats)   

    1) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวช่วยปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องจัดทําในรูปโครงการ 
ซ่ึงจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการจ้างท่ีเฉพาะเจาะจง และอาจมีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาของโครงการ   
    2) มีข้อจํากัดในเรื่องกรอบอัตรากําลังของสํานักงาน คปภ. ในภาพรวม  โดยการปรับขยายกรอบ
อัตรากําลังจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด คปภ.  
             3) ความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพ่ิมสูงข้ึน
ตลอดเวลา 
 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว ได้นํามาจัดทํา SWOT MATRIX เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ทางเลือกใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ดังนี้ 

 
ตาราง  SWOT MATRIX เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ทางเลือกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

                    

 

                ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

       ปัจจัยภายนอก  

จุดแข็ง (S)                                   
1. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยัไว้อย่างชัดเจน และมี
การสื่อสารถ่ายทอดความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายตัวช้ีวัดไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
2. มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพอย่าง
สม่ําเสมอ        
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นและมี
จิตสํานึกพร้อมให้บริการและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัจากรถ                 
4. มีคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภยั และเผยแพร่ทางระบบ 
Intranet เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนท่ัว
ประเทศได้ศึกษาประกอบการปฏบัิติงาน                       
5. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ มีทักษะ
เช่ียวชาญในงานด้านกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั  
6. สํานักงาน คปภ. มีเครือข่ายสารสนเทศ
เช่ือมโยงกับสํานักงานกองทุนท่ัวประเทศ 
7. สํานักงาน คปภ. มีพันธมิตรร่วมรณรงค์

จุดอ่อน (W)                               
1. การบริหารจัดการงานในความ
รับผิดชอบของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัยังไม่ชัดเจน เน่ืองจากมี
หลายหน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั ทําให้อาจขาด
ความเช่ือมโยงของงาน 
2. ไมม่ีระบบบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของกองทุนท่ีเป็นรูปธรรม 
เน่ืองจากปัจจุบันการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ยังเป็น
ภาพรวมเดียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน คปภ.      
3. ลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
เป็นการจ้างงานแบบสญัญาจ้างรายปี 
อาจทําให้ไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ได้ 
และส่งผลให้การปฏิบัติงานไมต่่อเน่ือง    
4. การอบรมเสริมความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ให้แก่ลูกจ้างกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยัอย่างต่อเน่ือง     
อาจทําได้ยาก เน่ืองจากลูกจ้างกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยักระจายตัวอยูใ่น
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หลายหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน 
เช่น สมาคมประกันวินาศภัย และบริษัท
ประกันภัย เป็นต้น 

จังหวัดต่างๆ การเดินทางเข้ารบัการ
อบรมอาจต้องใช้ท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย 
จึงอาจต้องหาเครื่องมือในการพัฒนา
อ่ืนๆท่ีเหมาะสมต่อไป 

โอกาส (O)                                      
1. กองทุนฯ มีความคล่องตัวทางด้าน
งบประมาณ  โดย พรบ. กําหนดให้
สํานักงานกองทุนฯ สามารถจัดสรรเงิน 
กองทุนไม่เกินร้อยละ 35 ของดอกผล
เงินกองทุนต่อปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนของสาํนักงาน
กองทุนได้ เช่น การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเพ่ือ
ปฏิบัติงานกองทุน 
2. สํานักงาน คปภ. มีข้อบังคับว่าด้วย
พนักงาน ท่ีมีความยืดหยุ่นคล่องตวั  
สามารถเปิดรับพนักงานท่ีมีทักษะ
ประสบการณ์ได้ตามความจําเป็น 
3. ปัจจุบัน มีบัณฑิตจบการศึกษาเป็น
จํานวนมาก จึงเป็นโอกาสในการคัดสรร
บุคลากรท่ีมคุีณสมบัติเหมาะสมและมี
คุณภาพ     
4. เทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบัน มีความ
ทันสมัย สามารถเช่ือมโยงเป็นเครอืข่ายใน
การทํางานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)              
1. บริหารจัดการงบประมาณบุคลากร    
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุน                                
2. นําระบบตัวช้ีวัดมาใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน    
3. บริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูง
และการสืบทอดตาํแหน่ง 

                                  

 

กลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO Strategy) 

 1. พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) และการปรบัปรุง
รายละเอียดลักษณะงาน (Job 
Description) 

 2. พัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบสมรรถนะ 

 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล 
  
 
 
 

อุปสรรค (T)                                                                                          
1. การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวช่วยปฏบัิติงาน
สํานักงานกองทุนฯ  จะต้องจัดทําในรูป
โครงการ ซ่ึงโครงการจะต้องมีวัตถุประสงค์ท่ี
เฉพาะเจาะจง และมีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลา
ของโครงการ  
2. มีข้อจํากัดในเรื่องกรอบอัตรากําลังของ
สํานักงาน คปภ. ในภาพรวม  โดยการปรับ
ขยายกรอบอัตรากําลังจะต้องไดร้บัความ
เห็นชอบจากบอร์ด คปภ.  
3. ความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการ 
ของผู้รับบริการจากกองทุนฯ เพ่ิมสูงข้ึน
ตลอดเวลา 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)        
1. ปรับปรุงกระบวนการจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ                                
2. ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน                
3. จัดอบรมให้ความรู้และฝึกฝนเทคนิค
และคุณภาพการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง                                   

 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)            
1. เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ
อัตรากําลังของกองทุน                                   
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 
(Training & Development Plan)                                    
3. หมุนเวียนหน้าท่ีในการทํางานเพ่ือให้
เกิดความชํานาญท่ีหลากหลาย           
4. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทํางานอย่างสม่าํเสมอ 

 



แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖3  - ๒๕๖5 หน้า ๙ 
 

4. ปัจจัยความสําเร็จ และปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 

 จากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย     
ในปีท่ีผ่านมา พบว่า การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบาย 
และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสายงานต่างๆ ในการผลักดันให้การบริหารอัตรากําลังและการสรรหา
อัตรากําลังใหม่ประสบความสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงสามารถดําเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้  

 
อย่างไรก็ตาม ยังต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก

บุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ การเดินทางเข้ารับการอบรม
อาจต้องใช้ท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย จึงอาจต้องจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม การมีโครงสร้าง
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและแข่งขันได้ เพ่ือเก็บรักษาบุคลากรคุณภาพให้ปฏิบัติงานให้กับสํานักงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรบุคคลต่างๆ อาทิ การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) และการทบทวนรายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) เพ่ือให้บุคลากรมีเส้นทางในการ
เติบโตก้าวหน้าท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม และสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างเหมาะสม และ      
การปรับปรุงรายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตําแหน่งงานให้มีความถูกต้อง เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุง         
ระบบสมรรถนะ การบริหารพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดตําแหน่ง รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี      
สารสนเทศในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการบริหารจัดการมากข้ึน ซ่ึงจากปัจจัย
ความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคท่ีกล่าวมาข้างต้น จะได้นํามากําหนดเป็นมาตรการหรือแผนงานด้านทรัพยากร
บุคคลท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
          ดังนั้น เม่ือพิจารณาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และการวิเคราะห์

สภาวะแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการนําปัจจัย ปัญหา และอุปสรรคจากการดําเนินงานใน     
ปีท่ีผ่านมา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการในการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล        
จึงได้กําหนดเป็นแผนงานในการรองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจําปี  
2563 – 2565 ดังนี้  
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มาตรการด้านทรัพยากรบุคคลท่ีเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การประเมิน
สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล ปัจจัยสําเร็จ และปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

  

มาตรการ แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

การประเมินสภาพแวดล้อมด้าน 
ทรัพยากรบุคคล ปัจจัยสําเร็จ และปัญหา

อุปสรรคจากการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

1. ด้านการบริหาร
จัดการอัตรากําลัง   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป้าหมายท่ี 4        
การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุน 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)                                          
- การเพ่ิมศักยภาพในการสรรหาและ
บริหารจัดการอัตรากําลัง  

 กลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO Strategy)  
 - พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ และการปรับปรุงรายละเอียด
ลักษณะงาน  

2. ด้านการวัดและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป้าหมายท่ี 4        
การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุน 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO Strategy) 
 - พัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการ

ปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบสมรรถนะ     
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)                                           

 - ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน   

3. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป้าหมายท่ี 4        
การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุน 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)              
- พัฒนาระบบบริหารจัดการพนักงาน
ศักยภาพสูงและการสืบทอดตําแหน่ง 

 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)                                        
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Reskill & 
Upskill Roadmap)  

 - หมุนเวียนหน้าท่ีในการทํางานเพ่ือให้   
เกิดความชํานาญท่ีหลากหลาย                   
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)                                           
- จัดอบรมให้ความรู้ ฝึกฝนเทคนิค     
และคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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๕. การกําหนดแผนงานเพ่ือรองรับมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
     

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการนําปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา มากําหนด
เป็นมาตรการในการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2563 – 
2565 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานตามมาตรการด้านทรัพยากรบุคคล จึงได้กําหนดแผนงาน
ในการดําเนินงานในแต่ละมาตรการ ดังนี้  

 
มาตรการท่ี 1  ด้านการบริหารจัดการอัตรากําลัง   
 
แผนงานท่ี 1.1 การเพ่ิมศักยภาพในการสรรหาและบริหารจัดการอัตรากําลัง 
แผนงานท่ี 1.2 การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และการปรับปรุงรายละเอียด 
                   ลักษณะงาน (Job Description) 
 
มาตรการท่ี 2  ด้านการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
แผนงานท่ี 2.1 การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบสมรรถนะ     
แผนงานท่ี 2.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
                   Information System) 
แผนงานท่ี 2.3 การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน            
 
มาตรการท่ี 3  ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
แผนงานท่ี 3.1 การบริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดตําแหน่ง 
แผนงานท่ี 3.2 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Reskill & Upskill Roadmap) 
แผนงานท่ี 3.3 การจัดอบรมให้ความรู้ ฝึกฝนเทคนิค และคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
แผนงานท่ี 3.4 การหมุนเวียนหน้าท่ีในการทํางานเพ่ือให้เกิดความชํานาญท่ีหลากหลาย 
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๖. แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

วิสัยทัศน์ 
“กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นหน่วยงานหลักในการ

ขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภายใต้การบริหาร
จัดการท่ีมีมาตรฐาน” 

 

มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ด้านการบริหารจัดการอัตรากําลัง   
2. ด้านการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 
 

พันธกิจ 
1. จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ 
2. รณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการประกันภัยรถ 
รวมถึงโทษจากการไม่ทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ  
3. ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้มีความโปร่งใส          
มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน 

 
 ตารางการเช่ือมโยงมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ และกิจกรรมสําคัญในการดําเนินงาน 

มาตรการ เป้าประสงค์ กิจกรรมสําคัญ 

มาตรการท่ี 1 :       
ด้านการบริหารจัดการ
อัตรากําลัง   
 

1.1 มีระบบการบริหาร
จัดการอัตรากําลังท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.2 มีเส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพท่ีชัดเจนและ     
เป็นรูปธรรม 
 

เชิงรับ • เพ่ิมศักยภาพในการสรรหาและบริหารจัดการ
อัตรากําลัง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงพัฒนา   • พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) และการปรับปรุงรายละเอียด
ลักษณะงาน (Job Description) 
 

มาตรการท่ี 2 :       
ด้านการวัดและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.1 มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงพัฒนา   • พัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบสมรรถนะ     

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
 

 2.2 กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยมีการกําหนด
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน 
 

เชิงป้องกัน • ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน         
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มาตรการ เป้าประสงค์ กิจกรรมสําคัญ 

มาตรการท่ี 3 :       
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

3.1 บุคลากรกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยมีความรู้
ความสามารถและมีทักษะใน
การทํางานเพ่ิมข้ึน 

เชิงรุก • บริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูงและการ   
สืบทอดตําแหน่ง 

 3.2 บุคลากรกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยได้รับ
การพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ตามตําแหน่งงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงรับ • จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Reskill & Upskill 
Roadmap)  

• หมุนเวียนหน้าท่ีในการทํางานเพ่ือให้เกิด 
ความชํานาญท่ีหลากหลาย                       
 

  เชิงป้องกัน • จัดอบรมให้ความรู้ ฝึกฝนเทคนิค และคุณภาพ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 
แผนที่แสดงความเช่ือมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ มาตรการด้านทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมสําคญั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ                                 
ภายใต้การบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน” 

วิส
ยัท

ศั
น์

 
พ

นั
ธกิ

จ 

จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่
ผู้ประสบภยัจากรถ 
 

รณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและ
ประโยชน์ของการประกันภยัรถ รวมถึงโทษ
จากการไม่ทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ 

ยกระดับการบรหิารจัดการกองทุน    
ให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และเป็นมาตรฐาน 

ม
าต

รก
าร

 มาตรการด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

มาตรการท่ี 1 : ด้านการบริหาร
จัดการอัตรากําลัง   

มาตรการท่ี 2 :  ด้านการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

มาตรการท่ี 3 :  ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แผ
น

งา
น

สาํ
ค

ญั
 

1. การเพ่ิมศักยภาพในการสรรหา
และบรหิารจัดการอัตรากําลัง เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) และ 
การปรับปรุงรายละเอียดลักษณะงาน 
(Job Description) 

1. การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบสมรรถนะ     
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Information System) 
3. การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน            

 

1. การบริหารจัดการพนักงานศักยภาพ
สูงและการสืบทอดตําแหน่ง 
2. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร      
(Reskill & Upskill Roadmap)  
3. การจัดอบรมให้ความรู้ ฝึกฝนเทคนิค   
และคุณภาพการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง 
4. การหมุนเวียนหน้าท่ีในการทํางาน
เพ่ือให้เกิดความชํานาญท่ีหลากหลาย 
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7. การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
 

   มาตรการที่ 1 :   ด้านการบริหารจัดการอัตรากําลัง 
 

1. มาตรการ :  ด้านการบริหารจัดการอัตรากําลัง 
2. เป้าประสงค์ : 2.1 สํานักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการสรรหาและบริหาร 

                             จัดการอัตรากําลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.2 สํานักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

ท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2.3 สํานักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และความหลากหลายของบุคลากร 
3. แผนงาน/ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินงาน :  

 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/ข้ันตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 
1 การเพ่ิมศักยภาพในการสรรหาและบริหารจัดการอัตรากําลัง 

- วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการบริหารอัตรากําลัง และ
กําหนดกรอบการบริหารอัตรากําลัง ปี 2563  
- จัดทําแผนการบริหารอัตรากําลัง ปี 2563 
- ดําเนินการสรรหาและโยกย้ายบุคลากรตามแผนบริหาร
อัตรากําลัง 
- รายงานผลการดําเนินการให้กับผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ 

   

2 การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
และการปรับปรุงรายละเอียดลักษณะงาน (Job Description)  
- กําหนดแนวทางในการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าใน     
สายอาชีพ และการปรับปรุงรายละเอียดลักษณะงาน  
- ดําเนินการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ
การปรับปรุงรายละเอียดลักษณะงาน  
- นําเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  
- จัด ทําแนวปฏิ บั ติ ในการ ดํา เนินการตามแผนพัฒนา     
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของทุกตําแหน่ง 

- ดําเนินการสื่อสารการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าใน      
สายอาชีพ ให้กับพนักงานทุกระดับ 

   

3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสํานักงาน 

- ศึกษาแนวทางการทบทวนและปรับปรุงระบบสวัสดิการ     
ให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรในปัจจุบัน (Benefits Review) 
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4. ผู้รับผิดชอบ :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

5. งบประมาณ :    ปี 2563  3,500,000 บาท  
                       ปี 2564        -          บาท  
                       ปี 2565        -          บาท 
 

6. เป้าหมายท่ีท้าทาย :  6.1 สํานักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการบริหารจัดการ 
                               อัตรากําลังท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต                    

      6.2 บุคลากรมีความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงสามารถ 
                                         ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3 ระบบสวัสดิการของสํานักงานมีความเหมาะสม ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาวะ 
      เศรษฐกิจ และความหลากหลายของบุคลากรในทุกช่วงวัย โดยคํานึงถึงหลัก 
      ความเสมอภาค รวมถึงขวัญและกําลังใจของพนักงานเป็นหลัก 

 

7. การกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพ :   
การวัดและติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละมาตรการ จะวัดจากการดําเนินงานตามแผนงานและ
ข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ครบถ้วน โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพท่ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และ 
ได้ตั้งค่าเป้าหมายในการดําเนินงานสูงกว่าค่ากลางท่ีระดับ 4  ดังนี้  
 

ปี 2563  ระดับความสําเร็จของการเพ่ิมศักยภาพในการสรรหาและบริหารจัดการอัตรากําลัง 
             กําหนดค่าเป้าหมายท่ีระดับ 4  
 

ปี 2563 - 2565 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
                       และการปรับปรุงรายละเอียดลักษณะงาน (Job Description)  
                        กําหนดค่าเป้าหมายท่ีระดับ 4  
 

ปี 2564 - 2565 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในการทํางาน  
                       กําหนดค่าเป้าหมายท่ีระดับ 4  

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/ข้ันตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 
 - จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการทบทวนและปรับปรุง

ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสํานักงาน 

- ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบสวัสดิการให้ มี      
ความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร
ในปัจจุบัน   
- นําเสนอแนวทางการทบทวนและปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของสํานักงาน 

- ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ  
- สื่อสารการดําเนินการให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ 

   



แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖3  - ๒๕๖5 หน้า ๑๖ 
 

 
  มาตรการที่ 2 :   ด้านการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. มาตรการ : ด้านการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
2. เป้าประสงค์ : 2.1 สํานักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีการกําหนดสมรรถนะใน 

                          การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
2.2 สํานักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการประเมินผล 
      การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

3. แผนงาน/ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินงาน :  

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/ข้ันตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 
1 การปรับปรุงระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุง

ระบบสมรรถนะ     
- ปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบ
สมรรถนะของสํานักงานคปภ. 
- เสนอผลการปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน   
และระบบสมรรถนะต่อเลขาธิการ                
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทําข้อตกลง     
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
- จัดทําแนวปฏิบัติในการปรับปรุงระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ  
- ปรับแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับผลการศึกษา 
- ดําเนินการสื่อสารการปรับปรุงระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะให้กับพนักงานทุก 
 

   

2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Information System) 
- ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล  
- ข้ึนระบบงานและสามารถใช้งานได้จริงทุกระบบ 
- ข้ึนระบบการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลผ่าน Mobile 
Application  
- สื่อสารการใช้งานระบบให้พนักงานทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖3  - ๒๕๖5 หน้า ๑๗ 
 

 
4. ผู้รับผิดชอบ :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

5. งบประมาณ :    ปี 2563          -          บาท 
                       ปี 2564          -          บาท 
                       ปี 2565          -          บาท  
 

6. เป้าหมายท่ีท้าทาย :   6.1  บุคลากรมีสมรรถนะของตําแหน่งงานท่ีชัดเจนและมีการประเมินสมรรถนะ 
                                  บุคลากรอย่างเป็นระบบ  

6.2 บุคลากรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน 
      และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลท้ังระบบ 
6.3 บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะและ 
      ผลการปฏิบัติงาน 
 

7. การกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพ :  
การวัดและติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละมาตรการ จะวัดจากการดําเนินงานตามแผนงานและ
ข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ครบถ้วน โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพท่ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และ 
ได้ตั้งค่าเป้าหมายในการดําเนินงานสูงกว่าค่ากลางท่ีระดับ 4 ดังนี้  
 

ปี 2563  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ 
                     กําหนดค่าเป้าหมายไว้ท่ี ระดับ 4 
 

ปี 2564 – 2565 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล    
                        กําหนดค่าเป้าหมายท่ีระดับ 4  
 

ปี 2564 - 2565  ระดับความสําเร็จของการการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและนโยบายการจ่าย 
                        ค่าตอบแทน กําหนดค่าเป้าหมายท่ีระดับ 4  

ลําดับ     
ท่ี 

แผนงาน/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 
3 การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและนโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทน  
- มีผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทบทวนโครงสร้าง
ค่าตอบแทนและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีดําเนินการ  
แล้วเสร็จ 
- การทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ 
- ดําเนินการจัดทํากฎระเบียบและแนวปฏิบัติตามผลการศึกษา
โครงสร้างค่าตอบแทนและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของ
สํานักงาน คปภ. 

   



แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖3  - ๒๕๖5 หน้า ๑๘ 
 

 มาตรการที่ 3 :   ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

1. มาตรการ  :       ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. เป้าประสงค์ :   2.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

                               2.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามตําแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
3. แผนงาน/ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินงาน :  

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/ข้ันตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 
1 การบริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอด  

ตําแหน่ง 
- กําหนดแนวทางการดําเนินโครงการบริหารจัดการพนักงาน
ศักยภาพสูงและการสืบทอดตําแหน่ง 
- จัดทําแนวทางการบริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูงและ 
การสืบทอดตําแหน่ง 
- นําเสนอแนวทางบริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูงและ 
การสืบทอดตําแหน่งเสนอต่อเลขาธิการ            
- จัดทําแนวปฏิบัติและกฎระเบียบในการบริหารพนักงาน
ศักยภาพสูงและการสืบทอดตําแหน่งตามผลการศึกษา 
- ดําเนินการสื่อสารแนวปฏิบั ติในการบริหารพนักงาน
ศักยภาพสูง และการสืบทอดตําแหน่งให้กับพนักงานทุกระดับ 

   

2 การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Reskill & Upskill Roadmap)     
เพ่ือบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับแผน 
Reskill & Upskill Roadmap  
- ดําเนินการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ
ออกแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
- ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับเพ่ือวางแผน     
ในการบริหารจัดการต่อไป 

   

3 การอบรมให้ความรู้ ฝึกฝนเทคนิค และคุณภาพการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 
- ดําเนินการขออนุมัติแผนการฝึกอบรมและงบประมาณใน
การฝึกอบรม 
- ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและกลุ่มเป้าหมายในการ
อบรม 

    



แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖3  - ๒๕๖5 หน้า ๑๙ 
 

 
4. ผู้รับผิดชอบ :   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
5. งบประมาณ :     5,000,000 บาท (โดยประมาณ) 

 
6. เป้าหมายท่ีท้าทาย : 6.1 การบริหารจัดการและการพัฒนาพนักงานศักยภาพท้ังส่วนกลางและ 

                                ส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ                            
6.2  การพัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 เพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 6.3 การผลักดันให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสหมุนเวียนในการปฏิบัติงานท่ี    
       หลากหลายมากข้ึน 
 

7. การกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพ :    
การวัดและติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละมาตรการ จะวัดจากการดําเนินงานตามแผนงานและ
ข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ครบถ้วน โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพท่ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และ 
ได้ตั้งค่าเป้าหมายในการดําเนินงานสูงกว่าค่ากลางท่ีระดับ 4 ดังนี้  
ปี 2563 – 2564  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดตําแหน่ง  
                          กําหนดค่าเป้าหมายไว้ท่ี ระดับ 4 
ปี 2563 - 2565  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
                        กําหนดค่าเป้าหมายไว้ท่ี ระดับ 4 
ปี 2563 - 2565   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการหมุนเวียนหรือการย้ายพนักงาน  
                          กําหนดค่าเป้าหมายไว้ท่ี ระดับ 4 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/ข้ันตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

 - ประสานวิทยากรเพ่ือกําหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ ท่ี
ต้องการในการฝึกอบรม 
- ดําเนินการฝึกบรมและประเมินผลการฝึกอบรม 
- รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ 
 

   

4 
 

การหมุนเวียนหน้าท่ีในการทํางานเพ่ือให้เกิดความชํานาญ    
ท่ีหลากหลาย 
- ดําเนินการประกาศให้พนักงานยื่นความประสงค์ในการย้าย/
หมุนเวียนงาน 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการย้ายเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในการย้าย/หมุนเวียนงาน 
- ประกาศผลการพิจารณาให้พนักงานท่ียื่นความประสงค์ใน
การย้าย/หมุนเวียนงานทราบ 
- ออกคําสั่งให้พนักงานย้าย/หมุนเวียนงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ท่ีหน่วยงานใหม่ 

   



แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖3  - ๒๕๖5 หน้า ๒๐ 
 

8. การนําแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัต ิ
 
 การนําแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด     
ถือเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญมาก และต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในสํานักงาน คปภ. และกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ดังนั้น เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ควรจะต้องดําเนินการ ดังนี้  
 
1. การบริหาร 
 1.1 ระดับนโยบาย ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและผลักดันให้มีการดําเนินงานตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการกําหนดนโยบายและแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้อง
กับแผนเตรียมความพร้อมท่ีกําหนดไว้ 
 1.2 ระดับการขับเคลื่อนแผน ควรมีฝ่ายงานท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังติดตามผลการ
ดําเนินงาน และนําเสนอข้อแนะนํา ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนเสนอต่อผู้บริหาร 
 1.3 ระดับปฏิบัติการ บุคลากรทุกคนในสํานักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้อง
รับทราบนโยบายและการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังสร้างบรรยากาศการทํางานให้เอ้ือต่อการดําเนินงาน  
 
2. การให้ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 เพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องจัดให้มีกิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสํานักงาน คปภ. และ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีถูกต้อง  
 
3. การติดตามและประเมินผล 
 หลังจากได้ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว จําเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติงานว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีแผนงานกําหนดไว้ได้หรือไม่  
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