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บทสรุปผู้บริหาร 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2540 (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที ่ 5)  
พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับ
อันตรายและความเสียหายทั้งแก่ชีวิต ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน และถือเป็น
หลักประกันให้สถานพยาบาลทุกแห่งว่าจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและแน่นอน  

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา อาทิ เศรษฐกิจมหภาค นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ อย่างก้าวกระโดด การแข่งขันในอุตสาหกรรมประกันภัยของ
แต่ละประเทศที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และจากการที่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ส่งผลให้ทุกหน่วยงานรัฐ 
รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดเป็น
แรงผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

ดังนั้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการบริหารจัดการ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาในด้านการบริการและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกองทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู ้ประสบภัยจากรถ และนำไปสู่ภาพภูมิทัศน์ในอนาคต 
ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น 

ภาพภูมิทัศน์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในอนาคต (Future Landscape) 
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แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื ่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสู่การเป็น 
S.M.A.R.T. Fund โดยประกอบด้วยการดำเนินการใน 4 ยุทธศาสตร์ และ 10 กลยุทธ์ 

ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยระยะกลาง  
(ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) 

 

             

▪                                    
                           

▪                           
▪                               

          

            

▪                                
                               

▪                                        
                                   

▪                                   
                                   

▪                                        
           

▪                                          
                          

▪                                         
                                       
                      

▪                                     
                     

▪                                      
                                      

▪                                         
▪                                            

               

▪                                         
               

▪                                          
                                          
                       

▪                                                 
                

▪      Ecosystem                            
      

▪                                        
                                          
                                   
                                       

▪                                          
             MOU                    

                                           S.M.A.R.T. Fund

                                                                          

          

        /
      

                            
                             
                             
                              

                         
                               
                          
         

                     
                          
               

                        
                         
                          
          

       

1)                               
                                     
                                             
                                   
                    

2)                                  
                                     
                                     
                                            

3)                                        
                                      
                                  

4)                                    
           Ecosystem                       
                                            
                                   

Sustainability
                          
                     
                     

                         
                               

                         

                     
                 

                        

                         
                              

                            

Making Value Awareness Resilience Technology
                     
                     
                  

          
           1                 
                               
                         

           2                
                             
                       

           3                   
                             
                          

           4       Ecosystem 
                                  
                                   

       

        1                    
                         
                             

                               
                            
                                 

                            
                            

        1                      
                              

                                    
                                
          

                                   
                             
                           

        1                            
                               
                

                                      
                            
                

        1                            
                                   
                

                             
                                     
Ecosystem                            
      

             
    

▪        
▪     
▪                     

                    
             

▪                 
▪             
▪     
▪          
▪            

▪        
▪     
▪                             

▪        
▪     
▪               
▪                 
▪                        
▪             
▪     

▪               
▪      /            
▪                    

                        
                   

▪            /  Leasing
▪            /         

▪        
▪     
▪               
▪                 
▪                        
▪             
▪     

▪               
▪      /            
▪                    

                        
                   

▪            /  Leasing
▪            /         

       
     Ecosystem            

                                   

                        
                       
                      

                            
                                    
                                 

                              
                                

              

                                   (Outcome)                                               
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ทั้งนี้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จัดทำแผนงานและโครงการสำคัญขึ้น 13 แผนงาน/โครงการ 
เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับในระยะเวลา 3 ปีต่อจากนี้ 

แผนที่นำทาง (Roadmap) การดำเนินการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2565-2567 
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๔ 

สำหรับการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2565 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 12 แผนงาน/โครงการ (มีเพียง
โครงการ 1.4 ที่เริ ่มดำเนินการตั ้งแต่ปี 2566) แบ่งเป็นแผนงานและโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 6 แผนงาน/โครงการ และแผนงานและโครงการที ่ใช้งบประมาณ  
7 แผนงาน/โครงการ และใช้งบประมาณทั้งสิ้น 32.002 ล้านบาท 

 

แผนการปฏิบัติงานกองทนุทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2565 

ลำดับ รหัส ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (ประมาณการ) 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองทุนและการบริหารจัดการของกองทนุทดแทนผู้ประสบภัย 
1 1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหาย

เบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัยแบบครบวงจร (โครงการต่อเนื ่องปี 
2565-2566) 

1. ร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
2. คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 
เพิ่มขึ้น 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
4. การดำเนินงานติดตามลูกหนี ้

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

3,000,000 ดำเนนิการตาม
ตัวช้ีวัด TRIS ด้านที่ 
3 การปฏิบตัิการ 

2 1.2 แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการยึดอายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์ส ินของลูกหนี ้กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ สถานที่จัดเก็บทรัพย์สินที่ยึด ฯลฯ * 

ระดับความสำเร็จของการปรับปรงุกฎระเบียบและ
กระบวนงานด้านการไล่เบี้ยเรียกคนื 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

3 1.3 แผนงานเชื่อมโยงและบูรณาการระบบสารสนเทศของ
สำนักงาน คปภ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ระดับความสำเร็จของแผนงานเช่ือมโยงและบูรณาการ
ระบบสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 



 

 

๕ 

ลำดับ รหัส ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (ประมาณการ) 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4 1.5 โครงการเพิ ่มประสิทธ ิภาพระบบรายงานข้อมูล
ประกันภัยรถภาคบังคับ (โครงการต่อเนื่องปี 2563-
2565) 

ระดับความสำเร็จของโครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบ
รายงานข้อมูลประกันภยัรถภาคบงัคับ 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

3,395,000  

5 1.6 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วย
สน ับสน ุนการดำเน ินงานของกองท ุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

1.ระดับความสำเร็จของโครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
2. การดำเนินงานติดตามลูกหนี ้

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

2,607,000  

6 1.7 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย และแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

1.ระดับความสำเร็จของการจดัจ้างทีป่รึกษาและจัดทำแผนฯ 
2. คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 
เพิ่มขึ้น 
3. มีแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั ประจำปี 2566 
4. มแีผนปฏิบัติการดิจิทลักองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
5. มีแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

กลุ่มสำนักงานกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยั 

10,000,000  

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาบุคลากรและลูกจ้างของกองทนุฯ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 
7 2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนทดแทน

ผู้ประสบภัย ปี 2565 
1. บุคลากรและลูกจา้งของกองทุนฯ ทุกคน ได้รับการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านดจิิทัลและด้านที่จำเป็น
ต่อการปฏิบตัิงาน 
2. ระดับทักษะดิจิทลัและด้านท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
 

กลุ่มสำนักงานกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยั 

1,000,000  



 
 

 

๖ 

ลำดับ รหัส ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (ประมาณการ) 

(บาท) 
หมายเหตุ 

8 2.2 แผนงานปรับปรุงและเพิ่มค่าตอบแทน/สวัสดิการ  
ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและที่มิใช่ตัวเงิน แก่บุคลากร
และลูกจ้างกองทุนฯ 

1. ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากรและ
ลูกจ้างของกองทุนฯ 
2. มีการจัดทำกลไกท่ีจะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้แก่บุคลากรและลูกจ้างของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 

กลุ่มสำนักงานกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยั 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

ยุทธศาสตร์ 3 เสริมสร้างความรู้ ความตระหนกัถึง และส่งเสริมให้ประชาชนทำประกนัภัย พ.ร.บ. 
9 3.1 โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการ

ทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน **,*** 
1. ร้อยละความเข้าใจ เกี่ยวกับกองทุนฯ (บทบาทหน้าท่ี 
บริการ ฯลฯ)  
2. ร้อยละของการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
3. ร้อยละความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต ์
ภาค บังคับของประชาชนท่ัวไป 
4. จำนวนพ้ืนท่ีนำร่อง 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

12,000,000  

10 3.2 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2565 

1. ระดบัความสำเรจ็ของการสำรวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนไดเ้สียของกองทุนฯ ปี 2565 

กลุ่มสำนักงานกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยั 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

ดำเนินการตาม
ตัวช้ีวัด TRIS ด้านที่ 
2 การสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้สว่นเสีย 

ยุทธศาสตร์ 4 สร้าง Ecosystem ทีส่่งเสริมการทำประกนัภยั พ.ร.บ. ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงรุก 
11 4.1 แผนงานหาร ือหร ือทำข ้อตกลงร ่วม MOU กับ

หน่วยงานพันธมิตร เพื ่อการบังค ับใช้กฎหมาย  
เพิ ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประชาชน และ
ส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. 

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ หรือจัดทำข้อตกลง
ร่วม (MOU) กับหน่วยงานพันธมติร 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 



 

 

๗ 

ลำดับ รหัส ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (ประมาณการ) 

(บาท) 
หมายเหตุ 

12 4.2 แผนงานเสร ิมสร ้างความร ู ้ ให ้แก ่บ ุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับกองทุนฯ 
เช่น โรงพยาบาล สตช. ฯลฯ 

ร้อยละความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ ของบุคลากร/ 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานพันธมิตร 

กลุ่มสำนักงานกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยั 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

รวม 32,002,000  
หมายเหตุ: แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ งบประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
* สามารถนำผลการศึกษาจากโครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อรองรับการเป็น Smart OIC (Business Process Improvement) ของสำนักงาน คปภ. (ดำเนินการปี 2564) 
มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการนี้ 
** พื้นที่นำร่อง เช่น นิคมอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ โดยจะขึ้นอยู่กับแนวทางและการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทำเป็น Sandbox จัดทำชุมชนต้นแบบ 
*** เป็นโครงการที่มีผลผลิตและผลลัพธ์ ครอบคลุมทั้งยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 
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๑๕ 

บทที่ 1 บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและการจัดทำแผน 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กองทุน 
ทดแทนผู้ประสบภัย ต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา อาทิ เศรษฐกิจมหภาค นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ อย่างก้าวกระโดด การแข่งขันในอุตสาหกรรมประกันภัยของ
แต่ละประเทศที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และจากการที่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ส่งผลให้ทุกหน่วยงานรัฐ 
รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดเป็น
แรงผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์
องค์กรเป็นกรอบการกําหนดทิศทางและนําพากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั ้น การวางแผนกลยุทธ์องค์กรที ่มีความเหมาะสมจะส่งผลให้กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยมีทิศทาง  
การดําเนินงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  

เพื ่อให้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยบรรลุ ผลสัมฤทธิ ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
จึงจําเป็นต้องกําหนด ทิศทางการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความชัดเจน พร้อมผลักดันให้
ผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตระหนักและ
เห็นความสําคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์และสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา 
การประกันภัย ฉบับที่ 4 แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน คปภ. รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางกรอบกลยุทธ์และกําหนดยุทธศาสตร์  
การดําเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน  
และจึงเป็นที ่มาของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี  
พ.ศ. 2565-2567) และแผนการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยประจําปี 2565 

 

1.2 กรอบแนวคิดและข้ันตอนการจัดทำแผน 

ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-
2567) มีรายละเอียดดังนี้ และสรุปได้ดังรูปที่ 1-1 

 

 



 
 

 

๑๖ 

 
รูปที่ 1-1: กระบวนการจดัทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) 

1) วิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อแผนและ  
การดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เริ่มต้นจากศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที ่ส ่งผลกระทบต่อแผนและการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อันประกอบด้วย  
(1) ภาพรวมการดำเนินงานในอดีตจนถึงปัจจุบันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  (2) นโยบาย แผน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) เศรษฐกิจมหภาค และแนวโน้มของโลกที่สำคัญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการประกันภัย 
และ (4) กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

จากนั้น จึงดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา (Gap Review) โดยอาศัยการเปรียบเทียบประเด็น
การดำเนินงานที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังอาจมิได้มีการดำเนินการ หรืออาจสามารถนำบทเรียนจาก
กรณีศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของกองทุนฯ เอง ดำเนินการพิจารณา
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของกองทุนฯ ก่อนที่จะสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดที่เกิดขึ้นกับกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย และทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
(SWOT Analysis)  

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยนอกข้างต้นจนกระทั่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะทำให้สามารถทำการวิเคราะห์และกำหนด
ตัวเลือกกลยุทธ์ได้ โดยอาศัย TOWS Matrix และนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการพัฒนากองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยในอนาคต (Future Landscape) และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
พร้อมด้วยแผนการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นมา 
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๑๗ 

2) รับฟังความคิดเห็นจากภายในและภายนอกของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสำนักงาน คปภ. รวมถึง
หน่วยงานภายนอกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อันประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 

ทั ้งนี ้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภายในและภายนอกของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย  
แบ่งออกเป็นการสัมภาษณ์และรับฟังนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. และผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนฯ 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในที่เป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
ในการกำหนดทิศทาง และสิ่งที่ควรต้องดำเนินงานต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีการดำเนินการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยได้มีการ
ดำเนินการในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก และจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ก่อนจะรวบรวมและนำข้อมูล ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทั้งหมดมาประกอบเป็นข้อมูลในการ
จ ัดทำและปรับปร ุงแผนยุทธศาสตร ์ฯ และแผนการปฏิบ ัต ิงานฯ ของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย  
ให้มีความสมบูรณ์ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฉบับสมบูรณ์ 

ท้ายสุด จะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี  
พ.ศ. 2565-2567) และแผนการปฏิบัต ิงานกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย ประจำปี 2565 ขึ ้น โดย 
แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) เป้าหมาย และตัวชี้วัด ซึ่งจะถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนงานและโครงการสำคัญ ที่ปรากฏ
อยู่ในแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2565 อันประกอบด้วยรายละเอียดกิจกรรมหรือแนวทางการดำเนินงาน
ของแผนงาน/โครงการ วงเงินงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และ
หน่วยงานสนับสนุน (หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินแผนงาน/โครงการ) 
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บทที่ 2 ภาพรวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2540 (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที ่ 5)  
พ.ศ. 2551 โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและ  
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับอันตรายและความเสียหายทั้งแก่ชีวิต ให้ได้รับ  
การชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน และถือเป็นหลักประกันให้สถานพยาบาลทุกแห่ง 
ว่าจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและแน่นอน ทั ้งนี ้ ผู ้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดเชย  
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล
ในกรณีบาดเจ็บ ค่าปลงศพ และค่าใช ้จ ่ายอันจำเป ็นเก ี ่ยวกับการจ ัดการศพในกรณีเส ียช ีว ิต หรือ  
ค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีที่ผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้ประสบภัย ไม่เพียงเท่านี้ กฎหมายฉบับนี้ยังส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจประกันภัยให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
แบ่งเบาภาระของผู้ประสบภัยแล้ว ยังถือเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลในด้านประชาสงเคราะห์อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อให้เป็นทุนสำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย โดยไม่ต้องรอพิสูจน์
ความรับผิดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 
ทั้งนี้ ผู ้ประสบภัยสามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ ตามที่พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ตามมาตรา 23 ดังนี้ 

1) อุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกัน และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย 

2) อุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ในขณะที่รถถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์
หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวน 

3) อุบัติเหตุที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และคันนั้นไม่มีประกันภัย 

4) อุบัติเหตุในกรณีไม่ทราบว่ารถคันใดก่อความเสียหาย (กรณีชนแล้วหนี) 

5) บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบจำนวน 

6) อุบัติเหตุจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย 
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รูปที่ 2-1: ความเป็นมาและวตัถุประสงค์กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 

 

2.2 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ การเป็นหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และส่งเสริมการจัดทำประกันภัย
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย ดังนั้น การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ได้ 
ทางกองทุนฯ จึงมีการกำหนดพันธกิจ ได้แก่ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ รณรงค์และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ 
รวมถึงโทษจากการไม่ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ และยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้มีความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั ้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื ่อให้เป็นทุนสำหรับจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นอย่างทันท่วงที ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ที่กำหนดไว้ตาม 
มาตรา 23 โดยหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมิได้มีหน้าที่เพียงแค่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยจากรถ แต่ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่ 

▪ บริหารเงินกองทุนและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าใช้จ่ายอื่นของสำนักงาน 

▪ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน อาทิ อัตราเงินสมทบ  
งานการเงิน งานบัญชี งานค่าเสียหายเบื้องต้น และงานติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน เป็นต้น 

▪ พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ทันสมัย 
สอดคล้อง และเป็นธรรม 

▪ ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนตามจำนวนที่ได้จ่ายไป โดยสามารถใช้สิทธิเรียกคืนจาก
เจ้าของรถที่ฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการประกันภัย ตามมาตรา 26 
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▪ ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยจากรถให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

▪ พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความสมบูรณ์ 
ทันสมัย โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยให้มี
ศักยภาพพร้อมต่อการเปิดเสรีในอนาคต จัดทำและดำเนินการตามนโยบายและแผนงาน 
ตามงบประมาณการรายจ่ายประจำปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และระบบ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 

 
รูปที่ 2-2: บทบาทหน้าท่ีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 

 

2.3 โครงสร้างของกองทุน 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ ซึ ่งสังกัดอยู ่ในสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
โดยในปัจจุบัน มีสำนักงานกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยที ่ให้บริการประชาชนทั ้งหมด 72 แห่ง  ดังนี้  
(1) สำนักงานกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง ถือเป็นส่วนหนึ ่งของฝ่ายสำนัก  
นายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (2) สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด จำนวน 69 แห่ง 
และสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต จำนวน 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร (เขตท่าพระและเขตบางนา) 
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รูปที่ 2-3: โครงสร้างการบริหารงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ทั้งนี้ จากที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยถือเป็นกองทุนหมุนเวียน จึงต้องมีการดำเนินงานและบริหาร
กองทุนให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุนี้เอง  
การบริหารจัดการกองทุนจึงเป็นอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย  
(มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน) โดยนอกเหนือจากการบริหารกองทุนในภาพรวมแล้ว 
คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังมีอำนาจหน้าที่ในการ (1) กำหนดนโยบายกำกับดูแล 
การบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (2) กำหนดข้อบังคับ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการ
ต่างๆ ของผู ้บริหารกองทุน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที ่คณะกรรมการกำหนด  
(3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี และ (4) แต่งตั้งผู้บริหารกองทุนหมุนเวียน 

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ของกองทุน รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ พ.ร.บ.ว่าด้วย 
การบริหารทุนหมุนเวียน) ได้แก่ 

1) คณะอนุกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
2) คณะอนุกรรมการการลงทุนหาผลประโยชน์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
3) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการไล่เบี้ยเรียกคืนและจำหน่ายหนี้สูญกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
4) คณะอนุกรรมการแผนงบประมาณกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
5) คณะอนุกรรมการการบริหารงานบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
6) คณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
7) คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
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2.4 บุคลากรและลูกจ้างของกองทุน 

อัตรากำลังที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และสำนักงานเขต จะปฏิบัติงานอยู่ในตามฝ่ายงานดังนี้ 

1) ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ ้มครองผ ู ้ประสบภัยจากรถ ซ ึ ่งม ีหน้าที ่บร ิหารงานและกำกับ 
การดำเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ไล่เบี้ยเรียกคืน จัดทำบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

2) ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่ผลักดันและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน
ทดแทนผู ้ประสบภัย ตัวชี ้ว ัดของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย รวมถึงติดตาม ประเมินผล 
การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง 

3) สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค มีหน้าที ่ส่งเสริม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู ้ด ้าน  
การประกันภัยรถภาคบังคับผ่านโครงการต่างๆ โดยมีสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้
การกำกับของสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายค่าเสียหาย การไล่เบี้ย
เรียกคืน และงานบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

4) สายงานสนับสนุนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการดำเนินงานกองทุนฯ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และ
บัญชี เป็นต้น 

ทั ้งนี ้ การจัดสรรภารกิจดังกล่าว สำนักงาน คปภ . ได้จัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที ่ ซึ่ง
ประกอบด้วย พนักงานสำนักงาน คปภ. ที่สังกัดหน่วยงานต่างๆ และลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยรายปี 
โดยในส่วนของลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้จัดสรรอัตรากำลังให้กระจายอยู ่ในทุกหน่วยง าน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่หลักคือการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จัดทำบัญชีกองทุนฯ และไล่เบี้ยเรียกคืน นอกเหนือ
ภารกิจหลัก ลูกจ้างต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 

ตารางที่ 2-1: จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

สำนักงาน คปภ. เจ้าหน้าที่ (คน) ลูกจ้างกองทนุฯ (คน) 

ส่วนกลาง 9 11 
ส่วนภูมภิาค 188 82 

สำนักงาน เขต 7 2 
รวม 204 95 

รวมท้ังสิ้น 299 
ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 2564 – 2566 ข้อมูลบุคลากร ณ เดือน พฤศจิกายน 2563 

  



 
 

 

๒๔ 

2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 

ปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ/แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ถูกใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ระบบ โดยส่วนหนึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงาน คปภ. และมีระบบที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในสำนักงาน 
คปภ. และหน่วยงานภายนอก (เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร บริษัทประกันภัย บริษัทกลางฯ 
โรงพยาบาล) 

สรุปรายละเอียดของระบบสารสนเทศ/แอปพลิเคชันต่างๆ ในตารางต่อไปนี้ และสรุปเป็นแผนภาพ
สถาปัตยกรรมองค์กรของระบบสารสนเทศด้านการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยไว้ ดังภาพด้านล่าง 
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ตารางที่ 2-2: รายการระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชันต่างๆ ดา้นการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

รหัส ชื่อระบบสารสนเทศ คำอธิบาย 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ดูแลข้อมลู 

ผู้ใช้ระบบ 
สถานะ 

การเชื่อมโยงกับ
ระบบอื่นๆ 

หมายเหตุ 
หน่วยงานภายใน 

หน่วยงาน/ 
บุคคลภายนอก 

F1 ระบบส่งเงินสมทบ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัและออก
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์

ใช้สำหรับนำส่งข้อมลูเบี้ยประกันภัยรับตรงและ
จำนวนเงินสมทบท่ีต้องนำส่งสำนกังาน คปภ. ไปยัง
กรมสรรพากรในรูปแบบ Text file และออกใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์  

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

- กรมสรรพกร 
- บริษัท
ประกันภัย 

ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ระบบ CMI 1-2 
(F3) 

- 

F2 API E-TAX ใช้เพื่อส่งเงินไปยังกรมสรรพากรโดยการสร้าง XML 
และรับ Certificate เฉพาะ Token เท่านั้น 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

- กรมสรรพกร 
- บริษัท
ประกันภัย 

ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ระบบบัญชีกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 
(F5) 

- 

F3 ระบบรายงานข้อมูล
ประกันภัยรถยนตภ์าค
บังคับตาม พ.ร.บ. 
แบบทันที (CMI 1-2) 

ใช้สำหรับรับส่งและเก็บข้อมูลกรมธรรม์ รถยนต ์
ภาคบังคับและสลักหลังตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

บริษัท
ประกันภัย 

ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

- F4 
- F7 
- F8 

- 

F4 ระบบงานพิจารณา
ค่าเสียหายเบื้อง
ต้นแบบครบวงจร  
(E-Claim) 

ใช้เพื่อพิจารณาค่าเสียหายเบื้องตน้ ได้แก่ คำร้อง
ขอรับค่าเสยีหาย/ช่ือผู้ร้อง/ผู้ประสบเหต/ุบันทึก
ประจำวัน/ผู้กระทำผดิ/จำนวนเงิน รวมถึง ข้อมูล 
ค่ารักษาพยาบาล และใช้ตั้งเบิกโดยโรงพยาบาลกรณ ี
ทีผู่้ประสบเหตุมอบอำนาจ 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

- บริษัทกลางฯ 
- โรงพยาบาล 
- ประชาชน/ 
ผู้เอาประกัน 

ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

- F3 
- API บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ 

- 

F5 ระบบบัญชีกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 

เป็นระบบข้อมลูบัญชีกองทุนใช้สำหรับการจา่ยเงิน
ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้แก่ การรับเงินคืน การผ่อน
ชำระ และเงินสมทบกองทุน 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

- บริษัทกลางฯ 
- ประชาชน/ 
ผู้เอาประกัน 

ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

- F2 
- F4 

- 
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รหัส ชื่อระบบสารสนเทศ คำอธิบาย 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ดูแลข้อมลู 

ผู้ใช้ระบบ 
สถานะ 

การเชื่อมโยงกับ
ระบบอื่นๆ 

หมายเหตุ 
หน่วยงานภายใน 

หน่วยงาน/ 
บุคคลภายนอก 

F6 ระบบ Mobile 
Motorisk 

แอฟพลิเคชั่นสำหรับผู้ขับข่ีรถยนตแ์ละผูป้ระสบภยั
จากรถยนต์ ใช้เพื่อประชาสัมพันธ ์ข่าวสารและสาระ
จากสำนักงาน คปภ. และค้นหาโรงพยาบาลและ 
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุบตัิเหตุ ตรวจสอบ
สถานะเคลมกองทุนฯ และแจ้งอุบัติเหตุบนเส้นทาง 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

- ประชาชน/ 
ผู้เอาประกัน 

ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ระบบ API ข้อมูล 
พ.ร.บ. สำหรับ 
Motorisk (F7) 

- 

F7 ระบบ API ข้อมูล 
พ.ร.บ. สำหรับ 
Motorisk 

สำหรับดึงข้อมูลเพื่อให้โมบายใช้ สืบค้นและบันทึก
ข้อมูล 
 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

- - ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

- F3 
- F6 

- 

F8 API CMI เชื่อมต่อ
ข้อมูลกับขนส่ง 

API สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก 
ในการดึงข้อมูล พ.ร.บ. 

ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

- กรมการขนส่ง
ทางบก 

ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ระบบ CMI 1-2 
(F3) 

- 
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รูปที่ 2-4: สถาปัตยกรรมองค์กรของระบบสารสนเทศด้านการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
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2.6 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2.6.1 ภาพรวมผลการดำเนินงาน 

 

รูปที่ 2-5: ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2560 - 2563 

ในปีบัญชี 2563 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีผลการประเมินผลการดำเนินงานเฉลี่ย 4.0155 คะแนน 
ลดลงจากปีบัญชี 2562 เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่สำรวจความรู้ความเข้าใจของผู้ที่ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ และการ
ดำเนินการศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดทำประกันภัยภาคบังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณาคะแนนผลการดำเนินงานในแต่ละด้านพบว่า ด้านการเงินมีผล
การประเมินสูงสุด และด้านปฏิบัติการมีผลการประเมินต่ำสุด โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

1) การเงิน (ร้อยละ 15) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 5.0000 คะแนน ซึ่งดีกว่าเป้าหมายมาก 
โดยในปีบัญชี 2563 กองทุนฯ ได้จำนวนเงินรับคืน 24.03 ล้านบาท และมีการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น 138.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.30  

2) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 10) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 3.7543 คะแนน 
ซึ่งดีกว่าเป้าหมายทุนหมุนเวียน ซึ่งสามารถดำเนินการในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัย
รถยนต ์ภาคบ ังค ับให ้ก ับกล ุ ่มเป ้าหมายเท ่าก ับร ้อยละ 95.49 นอกจากน ี ้ม ีการสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ประจำปีบัญชี 2563 เท่ากับร้อยละ 
98.75 และการสร้างความเข้าใจในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ เท่ากับร้อยละ 63.19 

3) การปฏิบัติการ (ร้อยละ 35) ระดับคะแนนอยู ่ในเกณฑ์ระดับ 3.5714 คะแนน ซึ ่งสูงกว่า
เป้าหมายทุนหมุนเวียน ซึ่งสามารถดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัย
ภาคบังคับที่เชื ่อมโยงข้อมูลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงาน นอกจากนี้   
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๒๙ 

ทุนหมุนเวียนมีการดำเนินงานในการจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้นให้กับผู ้ที ่ยื ่นขอรับสิทธิ ์ได้ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เท่ากับร้อยละ 90.03 และมีการทบทวนข้อมูลลูกหนี้ตามประเภท
และลูกหนี้ตามอายุของลูกหนี้ เพ่ือนำมากำหนดแนวทางในการบริหารลูกหนี้ในอนาคต 

4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 15) ระดับคะแนนอยู ่ในเกณฑ์ 4.4000 คะแนน  
ซึ ่งดีกว่าเป้าหมาย โดยมีประเด็นที ่สามารถพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่ การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล เช่น การเก็บผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในและ
ภายนอกทุนหมุนเวียน 

5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง (ร้อยละ 10) ระดับ
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.8563 คะแนน ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนา
และปรับปรุง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการกำหนดเป้าหมายที่สามารถติดตามและ
ประเมินผลแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

6) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 10) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 
4.6900 คะแนน ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย โดยกองทุนฯ สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบ 
การจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม  
และการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมประจำปีบัญชี 2563  
มีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย 

2.6.2 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 

สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 

รูปที่ 2-6: สินทรัพย์และหนีส้ินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ระหว่างปี 2559 - 2563 
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๓๐ 

▪ สินทรัพย์รวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้น เพิ่มจาก 2,826.63 ล้านบาท ในปี 
2558 เป็น 3,299.13 ล้านบาท ในปี 2563 

▪ ในปี 2563 ส่วนของหนี้สินของกองทุนฯ มูลค่าหนี ้สินหมุนเวียนของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยอยู่ท่ี 1.863 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด 

▪ ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่าเงินลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของ
สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด โดยประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 2.75 และ
เป็นเงินลงทุนชั่วคราว ร้อยละ 70.61 

▪ สัดส่วนรองลงมา ได้แก่ ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 23.73 ซึ่งเป็นส่วนของ
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ตามมาตรา 23 (1) มาตรา 23 (3) มาตรา 23 (5) และมาตรา 
23 (6) โดยกองทุนฯ มีภาระหน้าที่ต้องไล่เบี้ยเงินค่าเสียหายที่จ่ายไปคืน พร้อมทั้งเงินเพ่ิม
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ตารางที่ 2-3: งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 
สินทรัพย์หมุนเวียน       

-เงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร  

8,932,709.62  25,970,431.64  29,723,434.64  28,961,323.29  54,904,670.20  

-เงินลงทุนช่ัวคราว  2,428,675,764.35  1,720,627,903.74  1,689,235,684.34  1,834,133,031.99  1,408,354,403.72  

-ลูกหนี้ค่าเสียหาย
เบื้องต้น  

315,776,806.85  322,545,374.94  315,643,051.47  391,727,578.52  473,375,152.92 

- ลูกหนี้เงินยืม  10,200.00  - 152,519.30  334,004.00  -  

- ค่าใช้จ่าย 
รอเรียกคืน  

432,345.30  379,598.80  347,551.80  329,962.80  329,962.80   

-ค่าเบี้ยประกันภัย
จ่ายล่วงหน้า  

459,783.29  464,003.84  468,224.38  438,680.55  407,138.36  

-รายได้ค้างรับ  64,537,569.21  54,531,072.29  59,698,567.59  64,668,405.06  57,133,881.52  

รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน  

2,818,825,178.62  2,124,518,385.25  2,095,269,033.53  2,320,592,986.21  1,994,505,209.52  

สัดส่วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียน 
(ร้อยละ)  

(95.06)  (70.54)  (68.92)  (72.90)  (60.46) 

-เงินลงทุนระยะ
ยาว  

146,559,412.15  883,177,792.67  941,933,969.92  856,933,969.92  1,304,626,078.07 

- สินทรัพย์ไมม่ี
ตัวตนสุทธิ  

- 4,246,105.56  3,132,047.82  5,779,089.62  - 

รวมสินทรัพย์  2,965,384,590.77  3,011,942,283.48  3,040,335,051.27  3,183,306,045.75  3,299,131,287.59  

  



 

 

๓๑ 

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 
หนี้สินหมุนเวียน       

-ค่าเสียหาย
เบื้องต้นค้างจ่าย  

226,523.75  1,331,144.37  143,678.00  11,610.00  57,521.00 

-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  3,348,714.16  1,606,196.33  2,065,804.02  4,461,805.53  1,194,527.90 

- รายไดร้ับล่วงหน้า  102,529.43  125,279.35  59,946.94  52,005.37  52,005.37 

-หนี้สินอื่นๆ  808,718.00  603,550.60  518,192.40  380,925.90  877,095.51 

รวมหนี้สิน
หมุนเวียน  

4,486,485.34  3,666,170.65  2,787,621.36  4,870,346.80  1,863,649.78 

สัดส่วนของหนีส้ิน
หมุนเวียน(ร้อยละ)  

(0.15)  (0.12)  (0.09)  (0.15)  (0.06) 

ทุน เงินกองทุน  2,960,898,105.43  3,008,276,112.83  3,037,547,429.91  3,178,399,698.95  3,296,950,137.81 

รวมหนี้สินและทุน  2,965,384,590.77  3,011,942,283.48  3,040,335,051.27  3,183,306,045.75  3,298,813,787.59 

 

รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 

รูปที่ 2-7: รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัระหว่างปี 2559 - 2563 

▪ ในปี 2563 กองทุนฯ มีรายได้อยู่ที ่ 227.80 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายอยู ่ที ่ 109.21  
ล้านบาท ซึ่งมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 118.59 ล้านบาท 

▪ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีรายได้หลักมาจากเงินสมทบจากบริษัทประกันภัย ซึ่งกฎหมาย
กำหนดให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เป็นรายไตรมาสในอัตราร้อยละ 1 ของเบี้ย
ประกันภัย โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 81.93 ของรายได้ทั้งหมด รายได้หลักอีกทางหนึ่ง
คือดอกเบี้ยรับ มีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 16.65 ของรายได้ทั้งหมดซึ่งรวมทั้งสองส่วนนี้  
มีมูลค่ามากกว่าประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี 
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๓๒ 

▪ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีรายจ่ายหลักเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ที่ต้อง
จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถตามที่กฎหมายกำหนดมีสัดส่วนประมาณ  
ร้อยละ 18.59 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการไล่เบี้ยเรียกคืน หนี้สงสัยจะสูญและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณร้อยละ 81.41 

ตารางที่ 2-4: งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 
รายได้       

เงินสมทบ  166,882,249.74  172,732,878.44  180,651,945.18  185,576,298.45  186,634,026.98 

ดอกเบี้ยรับ  46,186,995.44  43,146,941.73  43,038,364.32  45,096,497.12  37,940,979.59 

เงินเพิ่มตามกฎหมาย  1,159,870.86  1,171,679.97  1,596,422.92  2,471,192.07  2,598,379.26 

รายได้อื่น  853,690.06  757,952.06  792,801.72  15,911,407.42  626,884.77 

รวมรายได้  215,082,806.10  217,809,452.20  226,079,534.14  249,055,395.06  227,800,270.60 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าเสียหายเบื้องต้น  34,439,145.10  32,404,036.15  28,950,741.00  25,800,839.07  20,300,973.33 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ  

74,921,311.11  138,047,971.32  167,028,104.43  81,927,652.22  83,804,833.33 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และค่าใช้จ่ายอื่น  

1,550,064.02  321,437.33  569,263.89  474,634.73  5,106,025.08 

รวมค่าใช้จ่าย  110,910,520.23  170,773,444.80  196,548,109.32  108,203,126.02  109,211,831.74 

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย  

104,172,285.87  47,036,007.40  29,531,424.82  140,852,269.04  118,588,438.86 

 

2.6.3 ผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีหน้าที่
ในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถ และดำเนินงานอื่นๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

1) การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 

จากข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ช่วงปี 2558-2563 มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามมาตรา 23 (1) (6) ดังนี้ 

  



 

 

๓๓ 

 
รูปที่ 2-8: การจ่ายค่าเสยีหายเบือ้งต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระหวา่งปี 2558-2563 

การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนฯ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการออก
กฎกระทรวงเพิ่มค่าเสียหายเบื้องต้นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากจำนวนไม่เกิน 15,000 บาทเป็น
จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จากปี 2558 มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 84.23 ล้านบาท และในปี 
2563 มีการจ่ายเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวน 160.04 ล้านบาท  

สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยตามมาตรา 23 (1) 
กรณีประสบภัยจากรถไม่ทำประกันภัย มีการปรับเพิ ่มสูงขึ ้น เป็นอย่างมาก โดยในปี 2558 มีสัดส่วน 
การจ่ายฯ ที่ร้อยละ 55.02 แต่ในปี 2562 ปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 78.33 

2) จำนวนรถที่ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ 

 
รูปที่ 2-9: อัตราการเปลีย่นแปลงการทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ ระหว่างปี 2558-2562 

ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 มีการทำประกันภัยเพิ ่มขึ้นและมีอัตราการเปลี ่ยนแปลงที่สูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากสำนักงาน คปภ. มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่พบประชาชน เพื่อสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจ และให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยรถภาคบังคับ  อย่างไรก็ตาม  
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๓๔ 

ในปี 2562 รถที่ทำประกันภัยภาคบังคับ มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนรถจดทะเบียนสะสมถึงร้อยละ 17.18  
ซึ่งการใช้รถกลุ่มนี้ผิดกฎหมายจราจรทางบก และเป็นรถที่ไม่ทำประกันภัย เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

3) การไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหาย 

ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2-5: ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2563 

ที ่ ประเภทลูกหนี ้
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น - เจ้าของรถ : ม.23 (1) และ (3) 690,942,177.24 
2 ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น - บริษทัประกันภัย : ม.23 (5) 5,145,829.78 
3 ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น - รถราชการ : ม.23 (6) 7,709,594.80 
4 ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น - ที่ศาลสั่ง  225,949.57 

 รวมท้ังสิ้น 704,023,551.39 

 

จำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้รับคืน ระหว่างปี 2558-2563 สรุปได้
ดังนี้ 

 
รูปที่ 2-10: จำนวนค่าเสียหายเบือ้งต้นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัไดร้ับคืน ระหว่างปี 2558-2563 

ตั้งแต่ปี 2558 - 2563 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้รับชำระคืนค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดย ณ ปี 2563 ได้รับชำระคืนค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวน 24.85 ล้านบาท และในปี 2562 
ได้รับชำระคืนค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวน 18.04 ล้านบาท โดยในปี 2563 ได้รับชำระคืนค่าเสียหาย
เบื้องต้นเพิ่มข้ึนจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 37.75 
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๓๕ 

อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมียอดคงค้าง ณ ปี 2562 
จำนวน 33,101 ราย มูลค่า 589.36 ล้านบาท และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้รับการชำระหนี้คืนในปี 
2562 จำนวน 743 ราย มูลค่า 18.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.06 

2.6.4 ผลการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) การสำรวจความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ของ
ประชาชน 

ตารางที่ 2-6: ผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ของประชาชน ตั้งแต่ปี 2559-
2563 

ประเด็นการสำรวจ ผลการรับรู้ (%) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. การรูจ้ัก พ.ร.บ.คุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ  99.50  90.26  90.75  95.44  97.45 
2. การรบัรู้บุคคลที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.  86.50  93.84  95.09  89.26  98.19 
3. การรบัรู้การไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ต้องมีโทษ 
ตามกฎหมาย  

87.00  66.25  73.84  73.91  78.20 

4. การรบัรูส้ิทธิประโยชน์จากการประกันภัย พ.ร.บ.  100  100  99.11  100  99.59 
5. การรบัรู้ช่องทางการติดต่อขอรบัค่าเสียหายเบื้องต้น  100  100  99.11  100  98.04 
6. ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (ภาพรวม)  

90.60  88.85  94.46  94.53  95.49 

 

จากการสำรวจในประเด็นความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ของ
ประชาชน พบว่า ประชาชนร้อยละ 95.49 มีความรู้ความเข้าใจ และรับรู้สิทธิประโยชน์ จากการประกันภัย
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 

2) การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น  

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตั้งแต่ปี 2559-2563  
มีผลคะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) ปี 2563 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.69 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.8 ของ
ผู้ใช้บริการ 

  



 
 

 

๓๖ 

ตารางที่ 2-7: ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตั้งแต่ปี 2559-2563 

ปี คะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) 

ปี 2558 4.65 
ปี 2559 4.73 
ปี 2560 4.70 
ปี 2561 4.69 
ปี 2562 4.74 
ปี 2563 4.691  

 

3) การสำรวจความเข้าใจของผู้ท่ีต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ  

เมื่อพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ โดยในปีบัญชี 
2563 กองทุนฯ ประเมินจากการสำรวจประชากรทั่วไป และผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวน 9,888 คน สามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยสามารถสรุปผลความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ 63.192 จึงมีผลการดำเนินงาน
เทียบเท่าระดับ 1.0000 คะแนน  

  

 
1 ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร ผลการศกึษารอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2563) โครงการสำรวจความเห็นของผู้มีสว่นได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563 
2 ที่มา: รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์) 
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๓๙ 

บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที ่ส ่งผลกระทบต่อแผนและ 
การดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

3.1 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คปภ. และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
เช่นเดียวกับมีกฎหมายและกฎระเบียบหลายฉบับที่เก่ียวข้องหรือถูกบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
ตอบรับกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำเป็นต้องมีการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมาย หรือประเด็นยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน
ภายใต้แผนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที ่ เก ี ่ยวข้อง ตลอดจนยึดโยงกับประเด็นหรือกรอบที่
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ เนื่องด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็น 
ส่วนหนึ่งของสำนักงาน คปภ. จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการดำเนินการ  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คปภ. ด้วย 

 
รูปที่ 3-1: ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภยักับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
และแผนยุทธศาสตรส์ำนักงาน คปภ. 

3.1.1 ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) นั้นมี
ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังต่อไปนี้ 

1) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับท่ี 1  

แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กล่าวคือ  
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๔๐ 

▪ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบการทำงานดิจิทัลเข้ามาใช้ 

▪ ย ุทธศาสตร ์ด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางส ังคม ซ ึ ่ งสอดคล ้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ในเร ื ่องการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื ่อมล้ำ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยที่ทุกคนต้องได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

2) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับท่ี 23 

แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

▪ ประเด ็น 20 การบร ิการประชาชนและประส ิทธ ิภาพภาคร ัฐ  ซ ึ ่ งม ุ ่ ง เน ้นพ ัฒนา 
การให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ 
เพื ่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

▪ ประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม 
และหลักประกันทางสังคมที ่เป็นธรรมอย่างบูรณาการและเป็นระบบ ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม และป้องกันปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ
และความไม่เสมอภาคท่ีอาจเกิดข้ึน 

แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เนื่องด้วย
กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 จึงทำให้มีความคาบเกี่ยว
และสอดคล้องกับทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) และ (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) รายละเอียดดังนี้ 

▪ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) โดยสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที ่ดี และได้มาตรฐานสากล  
และพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ 
ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  

▪ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) โดย
สอดคล้องกับหมุดหมายต่างๆ ดังนี้ 

 
3 แผนระดับที่ 2 หมายถึงแผนและนโยบายระดับชาติที่เป็นแนวทางและกรอบการพัฒนาประเทศในองค์รวมที่สนับสนุนการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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➢ หมุดหมาย 12 กำลังคนที่มีสมรรถะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ซึ่งต้องการให้
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกันภายในประเทศและ
เทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน 
ระบบการฝึกอบรมเพื ่อปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน มีคุณภาพ ทันสมัย  
ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ระบบการบริหาร
จัดการกำลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังคนของประเทศมีความบูรณาการ 

➢ หมุดหมาย 13 ภาครัฐสมรรถนะสูง ซึ ่งต้องการให้ภาครัฐต้องปรับโครงสร้างและ 
การบริหารงานให้มีความยืดหยุ ่นคล่องตัวและมีสมรรถนะสูง โดยอาศัยโอกาส 
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาระบบข้อมูล  
และอำนวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ ซึ ่งการบริหารงานภาครัฐและ  
การให้บริการสาธารณะต้องปรับเปลี ่ยนสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  
ส่วนในด้านกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐจะต้องมีความทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน  
มีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ยังสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ในด้านการปรับ
สมดุลภาครัฐ อีกด้วย 

3) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับท่ี 34 

แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่
ทั ่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับเปลี ่ยนภาครัฐสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจ ิทัลของประเทศไทย  
(พ.ศ. 2563 – 2565) ใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการ
ทำงานของรัฐ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

3.1.2 ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คปภ. 

แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ฉบับนี้ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คปภ. 
ดังนี้ 

1) แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564-2568) โดยสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร ้างว ัฒนธรรมการบร ิหารความเส ี ่ยงด ้านการประกันภ ัยให ้ประชาชนและภาคธ ุรกิจ   

 
4 แผนระดับที ่3 หมายถึงแผนและนโยบายเพื่อสนับสนนุการดำเนนิงานตามแผนระดับ 1 และแผนตามระดับ 2 หรือตามทีก่ฎหมาย หรอืพันธกรณี หรอื
อนุสญัญาระหว่างประเทศ กำหนดไว ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินธุรกิจ 

2) แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยสอดคล้องไปกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัย ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
และกลไกที่เป็นธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ ่งสู ่การเป็นองค์กรชั ้นนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง 
กระบวนการทำงานมีความคล่องตัวและขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3) แผนการปรับเปลี ่ยนองค์กรเพื ่อเตรียมความพร้อมสู ่ SMART OIC โดยสอดคล้องไปกับ 
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างภายในให้แข็งแรง แนวทางที่ 3 สร้างรูปแบบการทำงานใหม่ และ
แนวทางท่ี 4 มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานกำกับดูแลดิจิทัล 

4) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 - 2566) โดย
สอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพด้านดิจิทัลภายในสำนักงาน คปภ. 
(Digitized Regulator) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการคุ้มครองประชาชน
และภาคธุรกิจ (Digital Insurance Consumer) และยุทธศาสตร์ที ่4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน คปภ. (Digital Infrastructure) 

ทั้งนี้ สามารถสรุปความเชื่อมโยงได้ดังรูปด้านล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสอดคล้องและความเชื่อมโยง
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือการพัฒนาและยกระดับใน 3 ด้าน ได้แก่ 

▪ ความสอดคล้องด้านการสร้างความตระหนักรู ้แก่ประชาชน และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Awareness Track) 

▪ ความสอดคล้องด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรรวมถึงลูกจ้างของกองทุนฯ 
(Digital Workforce Track) 

▪ ความสอดคล้องด้านการพัฒนาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ และการปรับปรุง
กระบวนงานสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Technology & Digitized Process Track) 

  



 

 

๔๓ 

 
รูปที่ 3-2: ความสอดคล้องและเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั กับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คปภ. 
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3.2 เศรษฐกิจมหภาค และทิศทางการเปลี่ยนแปลงสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2.1 เศรษฐกิจมหภาค ธุรกิจประกันภัย ตลาดเงินและตลาดทุนในปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2564 มูลค่า GDP คาดการณ์ของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้น โดยคาดการณ์ว่า มูลค่า GDP ของทวีปอเมริกา แอฟริกา ยุโรป และเอเชีย 
แปซิฟิค จะมีการขยายตัวที่ร้อยละ 6.1, 4.0, 4.0, และ 6.9 ตามลำดับ 

ทั้งนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัยเช่นกัน โดยแม้ว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลก และส่งผลให้อัตรา
การเติบของมูลค่าธุรกิจประกันวินาศภัยในปี พ.ศ. 2563 เติบโตขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 เพียงร้อยละ 1.3 
อย่างไรก็ตาม หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและธุรกิจประกันภัยที่เป็นบวก 
นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี พ.ศ. 2564 -2565 อาจจะกลับมา
ขยายตัวใกล้เคียงกับก่อนการระบาดของเชื้อไวรัส ที่ร้อยละ 3.6 

 
รูปที่ 3-3: ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคของโลกและคาดการณ์การเตบิโตของธุรกิจประกันวินาศภัย 

สำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน จำนวนกรมธรรม์ประกันวินาศภัยในประเทศ ณ ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 71,404,896 กรมธรรม์ คิดเป็นมูลค่าเงินประกันภัยที่ 107,286,000 ล้านบาท โดยมูลค่าเบี้ย
ประกันวินาศภัยรับตรงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2563 มูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยรับตรง
ของประเทศไทย มีมูลค่ากว่า 252,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.51 ในขณะที่ช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2563 มูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยรับตรงเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) กว่าร้อยละ 3.51 
ต่อปี โดยมูลค่าเบี้ยประกันภัยรถโดยรวมทั้งประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยรถที่สามารถเลือกทำได้เอง  
ในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่ามากถึง 146 ,017 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 ของมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
ทั้งหมด และเติบโตจากปี 2562 ร้อยละ 1.01 

  

             

       

     

       

Source: Oxford Economics, Deloitte Risk and Financial Advisory
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๔๕ 

 
รูปที่ 3-4: ข้อมลูธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2563 

ทั ้งนี ้ จากการสำรวจส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจประกันวินาศภัย (Market Share) ไตรมาส 3  
ปี พ.ศ. 2563 พบว่า 5 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในไทย ได้แก่  

▪ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 15.1  
▪ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 8.8  
▪ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 8.7 
▪ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 6.9 
▪ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 6.0  

โดยทั้ง 5 บริษัทข้างต้น ครองส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 45.5 ของธุรกิจประกันวินาศภัย
ทั้งหมด  

นอกจากนี้ ในส่วนเฉพาะประกันภัยรถยนต์ 5 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในไทย ได้แก่  

▪ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 22.9 
▪ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 7.9 
▪ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 6.4 
▪ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 5.4 
▪ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 5.3 

โดยทั้ง 5 บริษัทข้างต้น ครองส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 48 ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์
ทั้งหมด 
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รูปที่ 3-5: Top 5 Market Share ไตรมาส 3 ปี 2563 (ประกันวินาศภัย และประกันภัยรถยนต์) 

นอกจากนี้ ประกันวินาศภัยในประเทศไทยกว่าร้อยละ 84 ถูกขายผ่านช่องทางนายหน้า (Broker) 
ตัวแทน (Agent) และธนาคาร (Bancassurance) โดย 

▪ ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านนายหน้า ถือเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีสัดส่วนมากที่สุด 
เนื่องจากมีความทั่วถึงประชาชนมากกว่า และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้ที ่ซื้อ
กรมธรรม์ได้มากกว่า 

▪ ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน และการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร โดยมีสัดส่วนที่ 
ร้อยละ 14 และร้อยละ 12 ตามลำดับ 

 
รูปท่ี 3-6: ช่องทางการจัดจำหน่ายตั้งแต่ไตรมาส 1 - 3 ปี 2563 
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3.2.2 แนวโน้มสำคัญของโลก (Megatrend) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวกับการประกันภัย 

ปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทประกันภัยสามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการบริการและผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างทั่วถึง 
ทั้งนี้ แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั่วโลก และกลายเป็นแนวโน้มสำคัญ (Megatrend) 
ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคการประกันภัยใน 6 เทคโนโลยี มีดังนี้ 

 
รูปที่ 3-7: แนวโนม้เทคโนโลยีทีส่ามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภยั 

1) เทคโนโลยี RegTech/SupTech  

RegTech เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลของภาคธุรกิจ เช่น การจัดทำรายงานตามที่หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยกำหนด (Regulatory Reporting) และระบบการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยง (Risk 
Management) เป็นต้น  

SupTech เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแลภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานภายในองค์กรและกำกับดูแลบริษัทประกันภัย เช่น การพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
(Automated Data Collection) และการพัฒนาระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced 
Data Validation and Analysis) เป็นต้น 

2) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้ของเครื ่องจักร 
(Machine Learning: ML) 

สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล เทคโนโลยี AI/ML สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบการฉ้อฉล 
ด้านประกันภัย รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัย ในส่วนของอุตสาหกรรมประกันภัยมีการนำมาใช้ 
ในกระบวนการทำประกันภัย เช่น กระบวนการพิจรณารับประกันภัยไป (Underwriting) กระบวนการจัดการ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Management)   
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3) เทคโนโลยี Blockchain 

สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยมีการนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ายอุตสาหกรรมประกันภัย 
เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ฯลฯ ซึ่งสามารถป้องกันการฉ้อฉลด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแล
สามารถนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เช่น ข้อมูลการโจรกรรมรถจากสถานีตำรวจ เป็นต้น 

4) เทคโนโลยี Big Data & Data Analytics 

สำหรับหน่วยงานกำกับดูและอุตสาหกรรมประกันภัยสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากนำข้อมูลไปคิด
วิเคราะห์ในเชิงลึก (Data Analytics) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูลเหล่านั้น
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งภายในองค์กรและในอุตสาหกรรมประกันภัยได ้

5) ระบบคลาวด์ (Cloud) 

สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและอุตสาหกรรมประกันภัย ได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคลาวด์ของ
ต่างประเทศและในประเทศ ทั ้งนี ้ ต้องพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี ่ยวข้องต่อการนำข้อมูลไปไว้บนคลาวด์  
ด้วยเช่นกัน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

6) เทคโนโลยี RPA (Robotic Processing Automation) 

สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย เทคโนโลยี RPA สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารสำนักงาน 
(Back-Office) โดยช่วยสนับสนุนการทำงานรูปแบบเดิม (Manual) ให้เป็นการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ 
(Automation) ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานและเพิ่มศักยภาพการทำงานมากขึ้น อีกทั้ง ช่วยลด
การทำงานซ้ำๆ หรืองานประจำ (Routine) และลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของ
พนักงาน (Human Error) 

3.2.3 ประเด็นการส่งเสริมความยั่งยืนของภาคธุรกิจประกันภัย 

สำนักงานโครงการสิ ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEPFI) ได้ประกาศ “หลักการประกันภัย 
ที่ย่ังยืน” (The Principles for Sustainable Insurance: PSI) ในเวทีประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นกรอบสากลสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยในการเผชิญกับโอกาสและ
ความเสี่ยงด้าน ESG ประกอบด้วย 4 หลักการ ได้แก่  

▪ หลักการที่ 1 การผนวกประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจประกันภัย เข้าไว้ในกระบวนการตัดสินใจ 

▪ หลักการที่ 2 การทำงานร่วมกับลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ ในการยกระดับการรับรู้ที่มีต่อ
ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงภัย และการพัฒนา
แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 



 

 

๔๙ 

▪ หลักการที่ 3 การทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสีย
หลักอื่นๆ ในการส่งเสริมการดำเนินงานในประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
อย่างกว้างขวาง 

▪ หลักการที่ 4 การแสดงให้เห็นถึงความสำนึกรับผิดชอบและความโปร่งใสในการเปิดเผย 
ความคืบหน้าของการนำหลักการประกนัภัยที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ แก่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ 

นอกจากนี้ UNEPFI ยังได้มีการจัดทำแนวทางเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยสู่แนวทางการปฏิบัติ 
ตามหลักการส่งเสริมความยั่งยืนข้างต้น เพ่ือให้หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจประกันภัยของ
แต่ละประเทศ นำไปปรับใช้เพ่ือส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยในประเทศของตนเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 
และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่ออุตสาหกรรมในด้านต่างๆ 

 
 รูปที่ 3-8: หลักการประกันภยัที่ยั่งยืน (The Principles for Sustainable Insurance: PSI) 

 

3.3 กรณีศึกษาจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 

3.3.1 กรณีศึกษาจากหน่วยงานในประเทศ 

กองทุนประกันสังคม 

สำนักงานประกันสังคม มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างหลักประกัน ความมั่นคงทางสังคม โดยให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ภายใต้ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคม (ไม่เนื่องจากการทำงาน) และ
กองทุนเงินทดแทน (เนื ่องจากการทำงาน) โดยในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2533 มาตรา 21  
ให้จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น โดยอยู่ภายใต้สำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับ
ประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ซึ่งไม่เป็นผลเนื่องจากการทำงาน 
รวมถึงกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการ
ทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง 
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๕๐ 

สำนักงานประกันสังคมได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) โดยได้มีกำหนดวิสัยทัศน์ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้า
อย่างยั่งยืน” และ มีพันธกิจหลัก คือ การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื ่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่ มั ่นคง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
ประกันสังคมมีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ซึ ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 3 นั้น ครอบคลุมทั้งด้านการบริการ  
สิทธิประโยชน์ เงินสมทบ และการบริหารกองทุน แต่มีการดำเนินการที ่แตกต่างกัน เพื ่อให้เหมาะแก่
กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคลากร
ภายในองค์กรเอง ผ่านเครือข่ายดิจิทัล หรือโครงข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ส่วนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจุบันทางกองทุนประกันสังคมได้มีการให้บริการทางออนไลน์ (e-service) ให้แก่ผู ้ประกันตน  
สถานประกอบการ และโรงพยาบาล ซึ่งสามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล หรือยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์  
ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม และผ่านแอปพลิเคชันบนโทร ศัพท์ 
“SSO Connect” หรือติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมต่างๆ ผ่านระบบแชทในเฟสบุ๊ค 
ในไลน์ และทางอีเมล ซึ่งถือเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วน และเหมาะแก่สถานการณ์  
ณ ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื ่องจากช่วยให้ลดการมาดำเนินการที ่สำนักงานประกันสังคม และขณะนี้  
เกิดสถานการณ์ COVID-19 ทางสำนักงานประกันสังคมให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 
39 และ 40 และผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีที่มีการผูก
กับพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น ซึ่งถือเป็นช่องทางที่สะดวกและเหมาะกับสถานการณ์ในปัจ จุบัน
เป็นอย่างมาก 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

กองทุนเงินให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั ้งขึ ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 28 มีนาคม  
พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุน
หมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็น
ความสำคัญของกองทุนเงินให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษามากขึ ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษามีฐานะเป็นนิ ติบ ุคคล  
โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา 

อย่างไรก็ตาม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้วย
การให้เงินกู ้ยืมเพื ่อการศึกษา แต่ยังมีหน้าที ่และความรับผิดชอบอื่นๆ อีกด้วย อาทิ จัดทำ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดหาผลประโยชน์จากเงิน
และทรัพย์สินของกองทุน กองทุนมีอำนาจดำเนินการในการติดตามการชำระเงินคืน ฯลฯ 

กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) โดยได้มีกำหนดวิสัยทัศน์ ว่า “เป็นกองทนุหมุนเวียนที่ให้โอกาส



 

 

๕๑ 

ทางการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และกำหนดพันธกิจ คือ การสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์/ศึกษาในสาขาวิชา  
ที่เป็นความต้องการหลัก/ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ/เรียนดี  
เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเงินให้กู ้ยืมที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เป้าหมายถัดมาคือ การมเีครือข่ายเข้มแข็ง สนับสนุนและร่วมมือกับกองทุนฯ 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืม และลดอัตราหนี้ค้างชำระ และเป้าหมายสุดท้ายคือ การ
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Smart SLF) โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ในปัจจุบัน ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษายังมีระบบการให้บริการแบบ E-service ซึ่งรองรับ 
การให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีระบบ
ให้บริการออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์ของกองทุนฯ และเป็นแอปพลิเคชันมือถือ “กยศ. Connect” ซึ่งสามารถ 
ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ Android โดยประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบบริหารหนี้ (Debt 
Management System - DMS) (2) ระบบการดำเนินคดีและบังคับคดี  (Litigation and Enforcement 
Management System - LES) (3) ระบบการจ ัดการการให ้ก ู ้ย ืม  (Loan Origination System - LOS)  
ไม่เพียงเท่านี ้ทางเว็บไซต์ของกองทุนฯ มีระบบกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)  
ที่ให้บริการสำหรับนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา ซึ ่งผู ้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร  
ผ่านทางออนไลน์ โดยข้อมูลเหล่านั้นต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะและ
รายละเอียดของเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ระบบนี้เช่นเดียวกัน 

นอกจากนี ้ จากพระราชบัญญัติกองทุนเง ินให้ก ู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 51  
ได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (เฉพาะมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ 
เงินเดือน/ค่าจ้าง ตามการจ้างแรงงาน) มีหน้าที่หักเงินได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้าง  
ที่เป็นผู้กู้ยืม นำส่งกรมสรรพากรพร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้คืนกองทุน  และ 
หากนายจ้างไม่ดำเนินการตามมาตรา 51 นายจ้างจะต้องรับผิดชอบใช้เงินที่ต้องนำส่งแทน และต้องจ่ายเพ่ิม
อัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน โดยทางนายจ้างจะต้องดำเนินการผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) โดยนายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านระบบ  
e-PaySLF และในทุกวันที่ 5 ของเดือนทาง กยศ. จะแจ้งจำนวนเงินที่ต้องหักเงินเดือนจากพนักงานหรือลูกจ้าง
ที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน 

3.3.2 กรณีศึกษาจากหน่วยงานต่างประเทศ 

กรณีศึกษาในสหราชอาณาจักร 

Motor Insurer’s Bureau หรือ MIB ของสหราชอาณาจักร (The United of Kingdom) ถูกจัดตั้งขึ้น
โดยกลุ่มบริษัทประกันภัยรถยนต์ โดยมีข้อตกลงกับทางรัฐบาล (Agreement) ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร คือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากรถยนต์แห่งแรกของโลก ทั้งความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 



 
 

 

๕๒ 

ช ีว ิตและร ่างกาย ท ี ่ เก ิดจากอ ุบ ัต ิ เหต ุบนท้องถนนที ่สอด คล ้องก ับ Road Traffic Act ค .ศ . 1988  
และเป็นต้นแบบของการจัดตั้งหน่วยงานในหลากหลายประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสมาชิก
กลุ่มบริษัทประกันภัยรถยนต์ (Guarantee Fund) 

ทั ้งนี ้ กรณีศึกษาที ่น่าสนใจของ MIB พบว่า MIB มีความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ในการสนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลของ MIB หรือ Motor Insurance Database (MID) โดย 
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Automatic Number Plate Recognition (ANPR) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เพ่ือตรวจสอบรถยนต์ที่ยังมิได้ทำประกันภัยภาคบังคับ และลงโทษตามกฎหมาย อีกท้ัง มีการบูรณาการเพ่ือให้
เกิดการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก หรือ Driver and Vehicle Licensing Agency 
(DVLA) และ Motor Insurance Database (MID) เพื่อตรวจจับรถยนต์ที่ยังมิได้ทำประกันภัยภาคบังคับ และ
แจ้งเตือนให้มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามทีก่ฎหมายกำหนด 

ขณะเดียวกัน การยื่นคำร้องเพ่ือขอรับความช่วยเหลือจาก MIB ยังสามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม
ของ MIB5 ได้โดยตรง ซึ ่งแบ่งการบริการออกเป็น 2 ประเภท คือ การยื ่นคำร้องโดยผู ้เสียหาย (Direct 
Claimant) และการยื่นคำร้องโดยตัวแทน (Claimant Representative) ทั้งนี้ MIB ไม่รับคำร้องในรูปแบบ
เอกสารรายงาน (Paper Claim Form) ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา 

 
รูปที่ 3-9: กรอบการดำเนินงานของ Motor Insurer’s Bureau 

ภ า ย ใ ต้ ก ฎ ห ม า ย  Motor Vehicles (Compulsory Insurance) (Information Centre and 
Compensation Body) Regulations 2003 มีข้อกำหนดให้บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัยและตัวแทน
จำหน่ายที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจำเป็นต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่ MIB 
มิฉะนั้นจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย ทำให้ MIB เป็นเจ้าของฐานข้อมูลประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance 
Database: MID) ที่มีความครอบคลุมและน่าเชื่อถือ ซึ่ง MIB ได้มีการเปิดการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนและ
ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลได้ใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ 

 
5 https://identity.mibclaims.org.uk/user/login 
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๕๓ 

โดยช่องทางหลักในการเข้าถึงฐานข้อมูล MID ที่นอกเหนือไปจากการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้งานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนทีมีชื ่อว่า 
askMID.com ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และการประกันภัยได้ครอบคลุมมากที่ สุด และช่องทาง 
MyLicense ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ รวมถึงช่องทาง No Claim Discount (NCD) สำหรับบริษัท
ประกันวินาศภัยและผู้จัดจำหน่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการซื้อขายประกันภัยอย่างโปร่งใส ส่งผลให้มีการ
คำนวณเบี้ยประกันภัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่แท้จริง เช่น ประวัติการขอรับค่าชดเชยค่าเสียหายต่างๆ ประวัติ
การต่ออายุประกันภัย เป็นต้น 

 
รูปที่ 3-10: ช่องทางในการเข้าถึงฐานข้อมูล Motor Insurance Database 

นอกจากนี้ MIB ยังได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ MIB Portal Services Limited, Tracing Services 
Limited และMIB Management Services Limited และทำการจัดสรรภารกิจของแต่ละบริษัทย่อยอย่าง
ชัดเจน เช่น การพัฒนาระบบยื่นคำร้องให้กับหน่วยงานภายนอก บริการตรวจสอบและต่อต้านการฉ้อฉลหรื อ
การทุจริตต่างๆ การให้บริการติดตามไล่เบี้ยความผิดของนายจ้างจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การพัฒนา
ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับรถยนต์ นอกเหนือจากการประกันภัย เป็นต้น 

กรณีศึกษาในประเทศอินเดีย 

หน่วยงานกำกับดูแลและการพัฒนาประกันภัยแห่งอินเดีย (Insurance Regulatory and 
Development Authority India: IRDAI) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติของรัฐสภา คือ 
IRDAI Act 1999 เพื่อเป็นหน่วยงานอิสระในประเทศอินเดียที่กำกับดูแลและพัฒนาธุรกิจภาคประกันภั ย
โดยรวมของประเทศ โดยวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน คือ ส่งเสริมการแข่งขันเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้แก่
ประชาชนและเบี้ยประกันภัยที่มีความเหมาะสมและยุติธรรมต่อผู้ถือกรมธรรม์ อีกทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นใน
ด้านของมั่นคงทางการเงินของตลาดประกันภัย 
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๕๔ 

 
รูปที่ 3-11: หน่วยงานกำกับดูแลและการพัฒนาประกันภัยแห่งอินเดีย (IRDAI) 

โดยกรณีศึกษาที่สำคัญของ IRDAI พบว่า หน่วยงาน IRDAI ได้มีการจัดตั้งสำนักงานข้อมูลประกันภัย
ของอินเดีย (Insurance Information Bureau of India : IIB) ขึ้นในปี 2552 เพื่ออำนวยความสะดวก
ด้านข้อมูลประกันภัยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ ่งจะมีหลายภาคส่วนของการประกันภัย ทั ้งด้าน
ประกันภัยชีวิต สุขภาพ รถ และอื่นๆ ในข้อมูลด้านประกันภัยรถ จะนำเข้าข้อมูลทั้งในส่วนของการประกันภัย
ทั้งในด้านประกันภัยภาคบังคับตาม พ.ร.บ. ประกันภัยรถทางเลือก และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการโจรกรรมต่างๆ 
เพื่อนำไปสู่การทำรายงานและการบริการต่อไป โดยข้อมูลรายงานจะมีทั้งรายงานประจำปีทั่วไป รายงาน  
ตามข้อกำหนดต่างๆ และรายงานเฉพาะเรื่อง ส่วนในด้านของการให้บริการจะเป็นในแง่ของการมีฐานข้อมูล 
การโจรกรรม และรวมถึงการแบ่งข้อมูลประกันภัยรถระหว่างกัน โดยบริษัทประกันภัยต่างๆ จำเป็นต้อง  
เข้ามากรอกข้อมูลด้านประกันภัยต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันหรือ 
ทุกเดือน 

 
รูปที่ 3-12: แผนผังกระแสข้อมูลด้านประกันภัยรถของสำนักงานขอ้มูลประกันภัยของอินเดีย 
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๕๕ 

กรณีศึกษาในประเทศฝรั่งเศส 

ประเทศฝรั่งเศสมีกองทุนสำหรับผู้ประสบภัย (Fonds de Garantie des Victimes) ซึ่งดำเนินงานใน 
2 ส่วนงานหลัก ได้แก่ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทางรถยนต์ หรือ The Mandatory Third-Party 
Liability Insurance Guarantee Fund (FGAO) และกองทุนเพื ่อผ ู ้ เส ียหายจากการก่อการร้ายและ
ความผิดอื ่นๆ หรือ The Guarantee Fund for Victims of Terrorist Acts and Other Offences (FGTI) 
โดยแต่ละส่วนงานมีคณะกรรมการบริหารกองทุนแยกกันอย่างอิสระ ซึ ่งดำเนินงานภายใต้การดูแลของ
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และมีพันธกิจที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย  

ทั้งนี้ FGAO ก่อตั้งขึ ้นในปี ค.ศ. 1951 โดยที่มาของรายได้มาจากเงินสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท
ประกันภัยและส่วนแบ่งจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล ในช่วงแรกของการดำเนินงาน FGAO  
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ประสบภัยทางด้านร่างกายและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางจราจร จากนั้น ได้มีกา ร 
ขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงผู้ประสบภัยทางรถยนต์ที่ผู้ก่อเหตุมิได้ทำประกันภัย (Uninsured) 
และไม่สามารถติดตามผู้กระทำผิดได้ (Unidentified) รวมถึงเหตุจากสัตว์ป่า (Wild animal) (การดำเนินงาน
ในส่วน FGTI) 

 
รูปที่ 3-13: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัประเทศฝรั่งเศส 

โดยกรณีศึกษาที่สำคัญของ FGAO พบว่า ในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจาก FGAO ผู้ประสบภัย
สามารถยื่นคำร้อง6 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบแจ้งความ ใบรับรองแพทย์ เอกสารรับรองการ
ขาดรายได้ เป็นต้น ไปยังสำนักงานกองทุนผ่านไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ขณะเดียวกัน กองทุน
สำหรับผู้ประสบภัย (Fonds de Garantie des Victimes) มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ 
ในแง่ของความช่วยเหลือที่เป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัย ยกระดับผลสำเร็จของการดำเนินงานและประสิทธิภาพ
ของกองทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ ดำเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ FGAO เอง ได้มีการประชาสัมพันธ์

 
6 https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2020/07/Formulaire-demande-indemnisation-FGAO-Nvl-charte-juillet-2020-V-
anglais.pdf 

“Because no two victims are alike, each compensation claim is given 
individual attention”                                                     
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๕๖ 

ประโยชน์ของประกันภัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนทั่วไป และการแจกจ่าย 
Sacs du bac ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลประกันภัย ไปยังสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ในอนาคตอันใกล้ แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการ
ทำประกันภัยมากนัก เมื่อเทียบกับประชาชนวัยกลางคนและสูงอายุ 

 
รูปที่ 3-14: โครงการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรและการสร้างความตระหนักรูภ้าคประชาชน 

กรณีศึกษาในประเทศไอร์แลนด์ 

Motor Insurer’s Bureau of Ireland หรือ MIBI เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียน 
ในประเทศไอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1955 โดยกลุ่มบริษัทประกันภัยรถยนต์ โดยมีข้อตกลงกับทางรัฐบาล 
(Agreement) ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากรถยนต์  
ตามท่ีได้มีการกำหนดใน MIBI Agreement ค.ศ. 2009 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันทางหน่วยงาน MIBI ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของคนที่ไม่ทำประกันภัยรถภาคบังคับตาม 
พ.ร.บ. ที่มีเพิ่มขึ้น ทางหน่วยงาน MIBI จึงต้องการนำเทคโนโลยีในเรื ่องของระบบตรวจสอบป้ายทะเบียน
อัตโนมัติ (Automatic Number Plate Recognition Systems: ANPR) เข้ามาใช้ในการตรวจสอบรถยนต์ที่
ไม่มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เนื่องจากระบบดังกล่าวทำงานบนเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image 
Processing) ในรูปแบบ Optical Character Recognition (OCR) เพื่อแยกตัวอักษรและตัวเลขออกจากกัน
อย่างชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานตำรวจของประเทศไอร์แลนด์ได้มีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบ
รถที่กระทำผิดกฎหมายบนท้องถนนอยู่แล้ว ทางหน่วยงาน MIBI ต้องเร่งดำเนินการในเรื่องของฐานข้อมูลการ
ประกันภัย (Motor Third Party Liability) (MTPL) เพื่อที่จะไปสนับสนุนระบบจดจำป้ายทะเบียนอัตโนมัติ 
(ANPR) ซึ่งช่วยให้สำนักงานตำรวจสามารถระบุยานพาหนะที่ไม่มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับได้ โดยทั้งหมดนี้
ต้องอาศัยความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานประกันภัยของไอร์แลนด์ บริษัทประกันภัย 
และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ เพ่ือทำให้ระบบดังกล่าวเกิดขึ้น 
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๕๗ 

 
รูปที่ 3-15: ภาพรวมของหน่วยงาน Motor Insurers’ Bureau of Ireland 

กรณีศึกษาในประเทศสิงคโปร์ 

Motor Insurers’ Bureau of Singapore ก่อตั้งขึ ้นในปี ค.ศ. 1975 โดยกฎระเบียบกำหนดให้
บริษัทประกันภัยทุกแห่งในประเทศสิงคโปร์ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร และให้การสนับสนุนทางด้าน
การเงินแก่ทางองค์กรเพ่ือใช้จ่ายตามจุดประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทางด้าน
ร่างกายและชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร กรณีที่ผู ้ก่อเหตุมิได้ทำประกันภัย (Uninsured) และไม่สามารถ
ติดตามผู้กระทำผิดได้ (Untraced) 

 
รูปที่ 3-16: ภาพรวมของหน่วยงาน Motor Insurers’ Bureau of Singapore 

ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง MIBS และกระทรวงการคลัง องค์กรมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินแก่ผู้ประสบภัยบนท้องถนนใน 2 กรณี ได้แก่ 

1) เงินช่วยเหลือกรณีที่ไม่สามารถเรียกร้องได้จากการประกันภัย หากศาลได้มีคำพิพากษาให้
ผู้กระทำผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัย และผู้กระทำผิดได้มีกรมธรรม์ภาคบังคับตาม
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๕๘ 

กฎหมายยานยนต์หรือ Motor Vehicles (Third-Party Risks and Compensation) Act บริษัท
ประกันภัยจำต้องรับกรณีดังกล่าวไปดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายค่าเสียหาย แต่ด้วยเหตอืุ่นใด 
ส่งผลให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการชดเชยจากกรมธรรม์ดังกล่าว หรือได้รับเพียงบางส่วน สามารถยื่น
คำขอเพื่อรับเงินชดเชยค่าเสียหายและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดีในลำดับถัดไปกับทาง 
MIBS  

อย่างไรก็ดี ความรับผิดชอบของ MIBS มีอยู่อย่างจำกัดภายใต้ข้อบังคับของบริษัท (Conditions 
precedent to the Bureau’s liability) เช่น มีหนังสือแจ้งการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี
เป็นลายลักษณ์อักษรมายัง MIBS ภายใน 7 วันหลังจากเริ่มต้นพิจารณาคดี ผู ้เสียหายต้องให้
ข้อมูลแก่ MIBS ตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ เป็นต้น 

2) เงินช่วยเหลือกรณีไม่สามารถติดตามผู้กระทำผิดได้ ซึ่งสามารถยื่นคำขอได้ทั้งกรณีที่ไม่สามารถ
ระบุตัวผู้กระทำผิดได้เลย และกรณีที่มีผู ้กระทำผิดร่วมกัน แต่ไม่สามารถติดตามหนึ่งในตัวการ
กระทำผิดได้เลย 

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของ MIBS จำกัดอยู่เพียงแค่ความเสียหายทางด้านร่างกายและชีวิต ไม่รวมถึง
ความเสียหายของทรัพย์สิน โดยการยื่นคำขอสามารถยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์หรือยื่น ณ สำนักงานของ 
MIBS เท่านั้น มีกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอภายใน 3 ปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ7 

3.3.3 ช่องว่างของการพัฒนาสำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (Gap Review) 

จากการศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ พบว่า ปัจจัยที่
ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนอื่นๆ ประกอบด้วย วิธีการเรียกคืนเงินกองทุนจากลูกหนี้  
อีกทั้งด้านการบริหารจัดการกองทุน มีการจัดประชุมร่วมกับบริษัทประกันภัย (ผู้จ่ายเงินสมทบทุกภาคส่วน) 
เพ่ือทบทวนและปรับอัตราการจัดเก็บเงินสมทบท่ีเหมาะสมตามบริบทของสังคมและเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ กรณีศึกษากองทุนจากต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ อินดีย และสิงคโปร์ 
พบว่าหน่วยงานตัวอย่างในประเทศกรณีศึกษาต่างๆ มีมาตราการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยจัดตั้ง
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านประกันภัยรถยนต์ และเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ และประชาชน ตลอดจนการนำข้อมูลผู้รับบริการบางส่วนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และ
เผยแพร่ข้อมูลสถิติท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยได้นำข้อมูลข้างต้นมาจัดทำช่องว่างอันเกิดจากกองทุนฯ ยังไม่มี 
แผนยุทธศาสตร์ หรือรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว รวมถึงแนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังนี้ 

▪ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้เกิดการ
จัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานร่วมมือ 

 
7 https://www.mibos.com.sg/wp/wp-content/uploads/2021/05/MIB-Application-Form.pdf 



 

 

๕๙ 

เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม รวมทั้งอาศัยกลไกจากหน่วยงาน  
ที่มีพันธกิจหลักในการเรียกเก็บเงินตามกฎหมายของประเทศ เช่น กรมสรรพากร และกรมแรงงาน 
เพ่ืออำนวยความสะดวกและขยายช่องทางการชำระคืนเงินตามเพดานขั้นต่ำ-สูง เป็นต้น 

▪ ความยั่งยืนธุรกิจประกันภัย จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
มีธรรมาภิบาล เพื่อเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส่ โดยศึกษาและระบุประเด็นความเสี่ยงต่อประเด็นการ
ส่งเสริมความยั่งยืนประกันภัย เพ่ือทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

▪ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูล เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลด้านกฎและข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ และการติดตามผลฯ อีกทั้งให้บริการสนับสนุน
ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เพ่ือดำเนินการทางกฎหมายและข้อบังคับ 

▪ การพัฒนาองค์กรและทรัยากรบุคคล จัดตั้งกองทุนเงินสนับสนุนจากภาคประชาชน ฝึกอบรมบุคลากร
ด ้านท ักษะว ิชาช ีพและความร ู ้จากกรณีศ ึกษาต ่างประเทศ และเสร ิมสร ้างความเท ่าเท ียม 
ทางเพศและสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างภาวะผู้นำผ่านการอบรมให้ความรู้จาก
บุคลากรภายในองค์กร เพ่ือสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถในระยะยาว 

 
รูปที่ 3-17: ช่องว่างการพัฒนาสำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 

3.4 สรุปปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

สามารถสรุปปัจจัยที่สามารถช่วยทำให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขับเคลื ่อนและพัฒนาไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้โดยสำเร็จลุล่วง ทั้งสิ้น 4 ประการ ดังนี้ 
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๖๐ 

 
รูปที่ 3-18: ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

1) ด้านการบริหารจัดการกองทุน ปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อลดข้อจำกัดและขั้นตอนการบริหาร
และการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เช่น 

▪ ทบทวนระเบียบและข้อบังคับ เช่น การเบิกจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การไล่เบี้ยเรียกคืน  
การปรับบทลงโทษผู้กระทำผิด ฯลฯ เพ่ือแก้ไขข้อจำกัด หรือปัญหา (Pain Point) ที่เป็นอยู่ 

▪ กระจายการดำเนินงานด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นออกจากสำนักงานส่วนกลาง 

▪ กำกับดูแลและบริหารจัดการกระบวนงานไล่เบี้ยเรียกคืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุม
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 

2) ด้านทรัพยากรบุคคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและลูกจ้างกองทุนฯ เพื่อสนับสนุน
การทำงานและยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น 

▪ ส่งเสริมสวัสดิการ ด้านประกันสุขภาพ/ชีวิต ให้เทียบเท่าประกันสังคม ตลอดจนการเพ่ิม
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เพ่ือรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถในระยะยาว 

▪ ทบทวนโครงสร้างและกฎระเบียบให้สอดรับกับการปรับเปลี ่ยนสวัสดิการของพนักงาน/
ลูกจ้าง เนื่องจากกองทุนมิได้จัดอยู่ในประเภทนิติบุคคล อันส่งผลต่อเงื่อนไขและข้อจำกัด  
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

▪ บริหารจัดการอัตรากำลังพลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทั้งจำนวนพนักงาน และจำนวน
ลูกจ้างให้มีความเหมาะสม และพอเพียงต่อปริมาณภาระงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
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3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เช่น 

▪ พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบค่าเสียหายเบื ้องต้นแบบครบวงจร เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของกองทุนฯ (Back Office) ทั้งการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
และการไล่เบี้ยเรียกคืน รวมถึงการให้บริการของประชาชน (Front Office) 

▪ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารจัดการของกองทุน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการฉ้อฉล 

4) ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สร้างความร่วมมือและความตระหนักรู้ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ เช่น 

▪ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพ่ือนำไปสู่แนวทางหรือการดำเนินงานรูปแบบใหม่ 
ในด้านการสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. แบบเชิงรุก  

▪ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้มีส่วนไดส่วนเสียที่ต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกับกองทุนฯ 

▪ บูรณาการการทำงานร่วมกับด้าน/สายงานต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. 

 

3.5 สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ที่ส่งผลกระทบต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อแผนและการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นปัญหา ได้แก่ ด้านกระบวนงาน ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูล ด้านบุคลากร และ
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
รูปที่ 3-19: สรุปประเด็นปญัหา อุปสรรค และข้อจำกดัที่ส่งผลกระทบต่อแผนและการดำเนินงานของกองทุน  
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3.5.1 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดด้านกระบวนงาน 

ผลการวิเคราะห์พบว่าในด้านกระบวนงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนงานที่เป็นภารกิจสำคัญของกองทุนฯ อาทิ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และการไล่เบี้ยเรียกคืน  
เกิดปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดขึ ้น อันส่งผลกระทบต่อแผนและการดำเนินงานของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ดังนี้ 

1) ปัญหาการไล่เบี้ยเรียกคืนและการสืบทรัพย์ 

การไล่เบี้ยเรียกคืนและการสืบทรัพย์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถเรียบร้อยแล้ว โดยทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำเป็นต้องไล่เบี้ยจากลูกหนี้ 
(เจ้าของรถที่ไม่ได้จัดทำประกันภัยและ/หรือบริษัทประกันภัย) ในการนี้ กองทุนฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นภาระท่ีหนักอย่างหนึ่งของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เนื่องจาก
แต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลา งบประมาณ รวมถึงทรัพยากรบุคคลค่อนข้างมาก กล่าวคือ หลายขั้นตอนต้องรอให้
ครบระยะเวลาตามที่กำหนด หรือต้องรอเอกสารจากทางราชการก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้ จึงอาจทำให้
เกิดภาระงานที่สะสมเรื่อยมาจากในอดีต และอัตราการได้รับเงินคืนยังค่อนข้างน้อย โดยในสิ้นปีบัญชี 2563 
กองทุนฯ ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 138,929,119.78 บาท และได้รับการชำระหนี้
คืนจากเจ้าของรถ ณ สิ้นปีบัญชี 2563 จำนวน 24,033,789.13 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.30 

นอกจากนี้ อัตราการได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ยังค่อนข้างน้อย จากปัญหาที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่มี
ทรัพย์สินเพียงพอแก่การชำระหนี้ หรือทรัพย์สินที่พิพาทเสื่อมค่าเสื่อมราคา หรือข้อพิพาทกับเจ้าหนี้รายอ่ืน  
จนบางครั้งก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 

2) ข้อจำกัดของกฎระเบียบของกองทุน 

ทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังมีกฎระเบียบที่ถือเป็นข้อจำกัดอยู่ ทำให้กระบวนการทำงานเกิด
ความล่าช้าและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วง COVID-19 เท่าที่ควร อาทิ กระบวนการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นของทางกองทุน ถึงแม้ในปัจจุบันทางกองทุนฯ จะอนุญาตให้ผู้ประสบภัยสามารถส่งสำเนาเอกสารมา
ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องจัดส่งเอกสารตัวจริง (Document) ตามมาที่ทางกองทุนฯ อีกครั้ง  
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประสบภัย 

3) ข้อจำกัดในการใช้งบประมาณ 

ตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดเงื่ อนไขในการจัดสรร
เงินกองทุนไม่เกินร้อยละ 35 ของดอกผลของเงินกองทุนต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
ค่าใช้จ่ายอื ่นของสำนักงานกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย รวมถึงค่าใช ้จ่ายในการจ่ายค่าเสียหายและ  
การปฏิบัติงานไล่เบี้ยเรียกคืน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านการเงินที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติการอื่นๆ 
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4) ปัญหาคอขวดจากการดำเนินงานแบบรวมศูนย์ 

ลูกจ้างในส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจได้เพียงแค่บางประการเท่านั้น ส่วนงานอื่นๆ 
เช่น การพิจารณาเอกสาร การจัดส่งงบการเงิน ฯลฯ จำเป็นต้องมีการส่งเรื่องให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ส่วนกลาง (สำนักงานใหญ่) เพื่อดำเนินการต่อ หรือเป็นผู้พิจารณาหรืออนุมัติ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดปัญหา 
คอขวดที่ส่วนกลาง เพราะส่วนกลางเองยังมีประเด็นปัญหาและข้อจำกัดอื่นด้วย เช่น ทรัพยากรบุคลากร  
ที่จำกัด และขาดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ครบทุกเรื่อง ส่งผลให้การดำเนินงาน
ต่างๆ ขาดความคล่องตัว หรือในบางครั้งเกิดความล่าช้า 

5) ปัญหาการขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงาน คปภ. 

การสร้างความเชื ่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงาน คปภ. ซึ ่งอาจมีการสร้าง  
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คปภ. อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และตัวชี้วัด
การดำเนินงาน (KPI) ที่ชัดเจน เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งสื ่อสารภาพรวมโครงสร้าง 
การทำงานภายในสำนักงาน คปภ. และกองทุนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการเรื่องข้อมูลภายใน
สำนักงาน คปภ. และกองทุนฯ เพื ่อให้กองทุนฯ สามารถนำข้อมูลเหล่านั ้นไปปฏิบัติงานต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5.2 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดด้านระบบสารสนเทศ 

ผลการวิเคราะห์พบว่าในด้านระบบสารสนเทศของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เกิดปัญหา อุปสรรค 
และข้อจำกัดข้ึน อันส่งผลกระทบต่อแผนและการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ดังนี้ 

1) ปัญหาการขาดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล
เหล่านี้สามารถช่วยให้ทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ในปัจจุบันทางกองทุนฯ ยังขาดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 
จึงทำให้ทางกองทุนฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจยังไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้ในบางประการ 

2) ปัญหาการขาดระบบและเครื ่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างของ
กองทุน 

บุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ โดยเฉพาะที่ประจำอยู่ในสำนักงานส่วนภูมิภาค ขาดระบบสารสนเทศ 
และเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การทำงานในส่วนของภูมิภาคยังไม่ได้ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร และประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)  
ทำให้ระบบและเครื่องมือของกองทุนฯ บางส่วนอาจไม่ เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
และลูกจ้างของกองทุนฯ ดังนั ้นทางกองทุนฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบและเครื ่องมือที ่จำเป็น  
เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากร นอกจากนี้ ทางกองทุนฯ อาจจำเป็นต้องจัดเตรียมแนวทางในการรับมือต่อทุกสถานการณ์และ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

3.5.3 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดด้านข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์พบว่าในด้านข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดขึ้น 
อันส่งผลกระทบต่อแผนและการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ดังนี้ 

1) ปัญหาการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุน 

การดำเนินงานบางส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังคงใช้หรือดำเนินการในรูปแบบของเอกสาร 
(Document) อาทิ รายงานในรูปแบบเอกสารกระดาษ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที ่อยู ่ในรูปแบบที่ไม่สามารถ
ประมวลผลต่อได้ในทันที เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์ XSL ไฟล์ CSV เป็นต้น ส่งผลทำให้การนำข้อมูลมาใช้เพ่ือ
ประมวลผลต่อเป็นไปไม่ได้ทันที มีช่วงเวลาในการแปลงข้อมูลสู ่ร ูปแบบที่เครื ่องคอมพิวเตอร์สามารถ
ประมวลผลต่อได้ 

3.5.4 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดด้านบุคลากร 

ผลการวิเคราะห์พบว่าในด้านบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เกิดปัญหา อุปสรรค และ
ข้อจำกัดข้ึน อันส่งผลกระทบต่อแผนและการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ดังนี้ 

1) ข้อจำกัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรและลูกจ้างของกองทุน 

ปัจจุบัน บุคลากรของกองทุนฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือกลุ่มที่มีระดับความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก และ  
กลุ่มที่มีระดับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิาน
ได้ในระดับน้อย สำหรับบุคลากรสำนักงานกลุ่มหลังนี้อาจยังขาดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตน และสำนักงานมีความจำเป็นต้องพัฒนา อบรม และปรับ
ทัศนคติของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือ/อุปกรณ์
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของสำนักงาน 

2) ปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา คือการผูกติดองค์ความรู้และความชำนาญการในการปฏิบัติงาน 
เช่น ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการปฏิบัติงาน หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น เข้ากับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ส่งผลให้การปฏิบัติงาน จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรของบุคคลคนดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทางกองทุนฯ  
ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดความรู ้/ความเข้าใจดังกล่าวไปยังบุคลากรสำนักงานท่านอื่นๆ  
อยู่ในระดับที่น้อย และเป็นความเสี่ยงของกองทุนฯ ที่อาจสูญเสียองค์ความรู้หรือความชำนาญการดังกล่าวไป 
หากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวเกษียณอายุ หรือย้ายออกจากองค์กรไป 

  



 

 

๖๕ 

3) ปัญหาความสมดุลระหว่างอัตรากำลังพลและภาระงานที่ต้องปฏิบัติ 

ด้วยภาระงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี หากแต่อัตรากำลังพล
ของบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมิได้มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้อย่างรวดเร็วสอดรับกับการเพ่ิมขึ้นของ
ภาระงานดังกล่าว ส่งผลทำให้เกิดปัญหาที่บุคลากรและลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำต้องแบกรับ
ภาระหน้าที่หรือชิ้นงานที่ต้องปฏิบัติในสัดส่วนที่มาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย 

4) ปัญหาการขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

อีกประเด็นปัญหาที่พบเจอคือการที่บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบางส่วน  
ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสวัสดิการของบุคลากรหรือลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
อาจไม่ได้สูงมาก ขณะเดียวกันงานหรือภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินั้นมีอยู่มาก ส่งผลทำให้บุคลากรหรือลูกจ้าง
บางส่วนไม่สามารถปรับตัวกับสภาวะที่เกิดขึ ้น และมีการดำเนินการขอโอนย้ายไปปฏิบัติงานส่วนอื่นๆ  
ของสำนักงาน คปภ. และ/หรือมีการตัดสินใจลาออกแม้เข้ามาปฏิบัติงานได้แค่เพียงระยะเวลาสั้นๆ 

3.5.5 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการวิเคราะห์พบว่าในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสบภัยและประชาชนทั่วไป เป็นต้น เกิดปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด
ขึ้น อันส่งผลกระทบต่อแผนและการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ดังนี้ 

1) อุปสรรคอันเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และบริการของกองทุน 

ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และหน่วยงานพันธมิตร (Partner) ขาดความรู ้ความเข้าใจ 
ในบทบาท หน้าที่ รวมถึงบริการของกองทุนฯ ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ตามมา เช่น  
การประสานงานเพื่อขอข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ นอกจากนี้ประชาชนบางส่วน  
ยังไม่ทราบหรือรู้จักกองทุนฯ ส่งผลให้ประชาชนเหล่านั้นขาดการเข้าถึงสิทธิและประโยชน์ที่ควรได้รับ 

2) ปัญหาการขาดความตระหนักรู้และการให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย พ.ร.บ. 

ประชาชนบางส่วน (ราวร้อยละ 2.58) ยังไม่รู้จักประกันภัย พ.ร.บ. และประชาชนราวร้อยละ 209  
ที่รู้จักประกันภัย พ.ร.บ. กลับยังไม่รู้ว่าการไม่ทำประกันภัยดังกล่าวมีความผิดและมีโทษตามกฎหมาย การขาด
การตระหนักถึงความสำคัญในการทำประกันภัย พ.ร.บ. ข้างต้น จึงถือเป็นปัญหาและภารกิจสำคัญสำหรับ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในการที่จะต้องส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้และการให้ความสำคัญกับการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. ให้แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 

  

 
8 ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร ผลการศกึษารอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2563) โครงการสำรวจความเห็นของผู้มีสว่นได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563 
9 ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร ผลการศกึษารอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2563) โครงการสำรวจความเห็นของผู้มีสว่นได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563 
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3) ปัญหาการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ประชาชนบางส่วน (ราวร้อยละ 4010) ยังไม่รู้จักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ 
ประชาชนที่รู ้จักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอยู ่แล้วบางส่วน (ราวร้อยละ 20 ขอผู ้ที ่ร ู ้จ ักกองทุนฯ11)  
ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที ่ ตลอดจนการให้บริการที ่กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยสามารถมอบให้แก่  
ประชาชนผู้ประสบภัย 

  

 
10 ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร ผลการศกึษารอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2563) โครงการสำรวจความเห็นของผู้มีสว่นได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563 
11 ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร ผลการศกึษารอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2563) โครงการสำรวจความเห็นของผู้มีสว่นได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563 
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3.6 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

ตารางที่ 3-1: สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1: กองทุนฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยได้รับ
เงินสมทบจากบริษัทประกัน 

S2: กองทุนฯ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ชัดเจน 
ซึ่งวัตถุประสงค์คือให้ความช่วยเหลือและ
คุ้มครองให้กับประชาชน ตาม พ.ร.บ. 

S3: กองทุนฯ อยู่ภายใต้สำนักงาน คปภ. ทำให้
กองทุนฯ มีโครงสร้างพ้ืนฐาน (สำนักงาน
ภูมิภาค) และกระบวนการทำงานที่พร้อมต่อ 
การให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม 
ทั่วประเทศ 

W1: งบประมาณมีข้อจำกัด เนื่องจากต้องใช้ 
เพ่ือจ่ายค่าเสียหายฯ และการปฏิบัติงาน 
ด้านการไล่เบี้ยเรียกคืน 

W2: ขาดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการดำเนินงานฯ 

W3: กฎระเบียบเป็นข้อจำกัดในการดำเนินงานฯ 
W4: บุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ โดยเฉพาะ 

ที่ประจำอยู่สำนักงานส่วนภูมิภาคฯ ขาดระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ และข้อมูลในการ
ดำเนินงาน 

W5: บุคลากรและลูกจ้างฯ มีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านดิจิทัลในระดับที่ไม่สูงมาก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O1: การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการ 
ของกองทุนฯ  

O2: การบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงาน 
คปภ. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ
กองทุนฯ ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

O3: การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานพันธมิตร 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงานของกองทุนฯ ในการปฏิบัติงาน 
ด้านต่างๆ 

T1: พันธมิตร (Partner) ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในบทบาท หน้าที่ รวมถึงบริการของกองทุนฯ 

T2: ประชาชนขาดการตระหนักถึงความสำคัญ 
ในการทำประกันภัย พ.ร.บ.  

T3: ประชาชนยังมีความตระหนักไม่มากต่อ 
กองทุนฯ และบริการ/การคุ้มครองที่จะได้รับ
จากกองทุน 

T4: สถานการณ์ COVID-19 สภาพเศรษฐกิจ 
มหภาค และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ส่งผลต่อรูปแบบการทำงานของกองทุนฯ  
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน 

  



 
 

 

๖๘ 

3.7 การจัดทำตัวเลือกกลยุทธ์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วย TOWS Matrix 

ตารางที่ 3-2: สรุปการจัดทำตัวเลอืกกลยุทธ์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วย TOWS Matrix 

 การจัดทำตัวเลือกกลยุทธ์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วย TOWS Matrix 

 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอ
กา

ส 
(O

pp
or

tu
ni

ty
) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  กลยุทธ์ชิงแก้ไข (WO) 
1) สร้างกลไกและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการจ ่ายค ่าเส ียหายเบ ื ้องต ้น รวมทั้ ง 
การไล่เบี้ยเรียกคืน (S1,S2,O1,O2) 

2) ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง (S3,O2) 

3) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการกรอบการทำงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสื่อสารและ
เผยแพร ่ความร ู ้แก ่ภาคประชาชนอย ่างมี
ประสิทธิภาพ (S3,O3) 

1) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพ่ือสนับสนุน
ระบบการทำงานการให ้บร ิการ และ 
การปฏ ิบ ั ต ิ ง านต ่ า งๆ  ของกองท ุนฯ 
(W2,W4,O1) 

2) ทบทวนกฎระเบียบและข้อบังคับที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานของกองทุนฯ ให้รองรับต่อ
สถานการณ์และบริบทที่เปลี ่ยนแปลงไป 
(W3,O1) 

3) ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สำนักงาน 
คปภ. )  พ ัฒนาหล ักส ูตรอบรมสำหรับ
บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ (W5,O2) 

อุป
สร

รค
 (T

hr
ea

t) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
1) ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับบทบาท 

ขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ แก่หน่วยงาน
พันธมิตร/หน่วยงานเกี่ยวข้อง (S2,T1) 

2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจบทบาทและภารกิจ
ของกองทุนฯ ในด้านการให้ความช่วยเหลือและ
คุ้มครองให้กับภาคประชาชน (S2,T2,T3) 

3) บูรณาการกับพันธมิตร (Partner) เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การสืบทรัพย์ 
การไล่เบี้ย เป็นต้น (S2,S3,T1) 

1) เตรียมความพร้อมโดยการปร ับเปลี ่ยน
กระบวนการทำงานให ้ม ีความย ืดหยุ่น 
เหมาะสมกับสถานการณ์ป ัจจ ุบ ันและ 
เท ่าท ันการเปล ี ่ยนแปลงในด ้านต ่างๆ  
(W4,W5,T4) 
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บทที่ 4 เป้าหมายการพัฒนาของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

4.1 แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดที่เกิดขึ้นสำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

จากประเด็นปัญหา (Pain Point) ที่เกิดขึ้นและนำเสนอไปในบทก่อนหน้า รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และการจัดทำตัวเลือกกลยุทธ์ฯ ผ่าน TOWS Matrix ทำให้สามารถ
สรุปแนวทางหลักที่จะนำไปสู่การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ความยั่งยืน สำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยประกอบด้วย 4 แนวทางหลักดังต่อไปนี้  

1) การปรับกฎระเบียบของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที ่มีข้อจำกัด การปรับกระบวนงานสู่
รูปแบบดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

การปรับปรุงหรือจัดทำกฎระเบียบของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์  
การพิจารณามูลค่าหนี้ของลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่ต้องตัดเป็นสูญ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การยึด
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฯลฯ จะช่วยการแก้ไขปัญหาเรื ่อง  
งานไล่เบี ้ยเรียกคืนที่สะสม ให้ลดลงหรือหมดไป ขณะเดียวกัน ยังนำไปสู่การบูรณาการการทำงาน ร่วมกับ 
สำนักงาน คปภ. เนื ่องจากเกิดการจัดทำแนวทางปฏิบัติ /มาตรฐาน/มาตรการขึ ้นมาเพื ่อการปฏิบัต ิงาน 
อย่างเป็นระบบ 

การปรับกระบวนงานสู่รูปแบบดิจิทัล ยังส่งผลช่วยให้กระบวนงานต่างๆ ที่อาจยังมีกระบวนงานที่ไม่ได้
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงบางส่วน เช่น การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
เป็นต้น สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบได้  

นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ในภารกิจต่างๆ เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนกระบวนงานไล่เบี้ยเรียกคืนให้เกิดความเป็นอัตโนมัติ 
ด้วยระบบ Robotic Process Automation (RPA) หรือการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้สามารถรองรับกระบวนงานด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแบบ One-stop-
service ย่อมทำให้ประชาชน/ผู้ประสบภัย ได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังได้รับประโยชน์ในแง่ของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น สามารถลดภาระงานบางด้านที่มีลักษณะเป็นงานทั่วไป (Routine) 
หรืองานที่สามารถนำระบบสารสนเทศมาช่วยตรวจสอบเบื้องต้น หรือจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นได ้

ด้วยเหตุนี ้เอง แนวทางหลักที ่จะนำไปสู่การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาต่างๆ ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยสำหรับในด้านการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกองทุนฯ เองนั้น จึงเป็นการที่จะต้องปรับ
กฎระเบียบของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยที ่มีข้อจำกัด การปรับกระบวนงานสู ่ร ูปแบบดิจิทัล และ  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
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2) การพัฒนาให้บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกลายเป็นกำลังคนสำคัญ  
ที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ 

การพัฒนาให้บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญที่จะ
ช่วยให้บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ กลายเป็นกำลังคนสำคัญ ที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองทุนฯ ทั้งนี้ ต้องมีการพัฒนาทักษะ และความรู้ความสามารถในด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรเหล่านี้ อันจะทำให้เขาเหล่านี้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

ขณะเดียวกัน จำเป็นต้องมีการสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
และลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย ซึ ่งนอกจากจะทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่านี้  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในระยะยาวแล้ว ยังช่วยแก้ไขปัญหาการโอนย้ายหรือการลาออก  
ที่เกิดขึ้นได ้

ท้ายที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างภาระงานและอัตรากำลังคนของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยที ่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอัตรากำลังคนที่เหมาะสม เช่น  
การจัดหาหรือเพ่ิมอัตรากำลังคนเข้ามาให้พอเพียงกับการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่างๆ 

3) การทำให้ประชาชนรู ้จ ักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมากขึ ้น และการทำให้เจ้าของรถ 
ทำประกันภัย พ.ร.บ. 

การทำให้ประชาชนรู้จักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมากขึ้น ทั้งในเรื ่องบทบาทหน้าที่ และเรื่อง  
สิทธิการคุ้มครอง และบริการที่สามารถขอรับจากกองทุนฯ การคุ้มครองต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากตนประสบภัย 
หรือต้องกลายเป็นผู้ประสบภัย จะช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และการคุ้มครองที่จะได้รับจากกองทุนฯ 

 ขณะเดียวกัน การทำให้ประชาชน โดยเฉพาะเจ้าของรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เห็นถึงความสำคัญของ
การทำประกันภัย พ.ร.บ. เนื่องจากเป็นสิ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และเนื่องด้วยเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ชุมชน สังคม และตนเอง ยังจะช่วยช่วยลดภาระของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เช่น การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นแก่ผู ้ประสบภัย รวมถึงภาระงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วย เช่น การต้องไปไล่เบี้ย เรียกคืนกับ 
ผู้กระทำความผิด เป็นต้น 

4) การทำให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างย่ังยืน 

การส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัย พ.ร.บ. นั้น อาจไม่ใช่บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หรือสำนักงาน คปภ. แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือและการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและ
ท้องถิ่น เพื่อทำให้เกิดความตระหนักรู้ ความเข้าใจ การให้ความสำคัญถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. ตลอดจนต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัย พ.ร.บ.  
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เช่น ปรับปรุงกฎระเบียบในเรื่องบทลงโทษ ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนในเรื่องการทำ
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ประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นทั่วประเทศ ทั้งนี้ แนวทางสำคัญท่ีจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
อย่างยั ่งยืน คือการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย หน่วยงานพันธมิตร และฝ่ายต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง จะสามารถร่วมมือกัน และส่งเสริมให้ความรู้  
สร้างความตระหนักรู้ และการให้ความสำคัญถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้เกิด
การทำประกันภัย พ.ร.บ. ที ่เพิ ่มขึ ้น อันจะช่วยช่วยลดภาระของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที ่ต้องจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้อย่างยั่งยืน 

 

ทั้งนี้ ได้มีการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค และข้อจำกัดที ่เกิดขึ ้นข้างต้น และสามารถจัดกลุ ่มของแนวทางที ่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
ควรจะต้องดำเน ินการออกเป็น 3 ระดับ ได ้แก่ (1) การดำเน ินงานสำคัญและเร ่งด ่วนมากที ่สุด  
ซึ ่งประกอบด้วยการดำเนินงานที ่มีความสำคัญมาก และต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ 
การปฏิบัติงานในปี 2565 (2) การดำเนินงานสำคัญและเร่งด่วนปานกลาง ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงาน 
ที่มีความสำคัญ และเร่งด่วนรองลงมาจากกลุ่มแรก และจะช่วยแก้ไขปัญหา ข้อจำกัด หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยฯ และ (3) การดำเนินงานสำคัญแต่อาจไม่เร่งด่วน ซึ่งประกอบด้วย 
การดำเนินงานอื ่นๆ ที่อาจดำเนินการในช่วงปีถัดๆ ไปได้ หรือพิจารณาความคุ ้มค่าและความเหมาะสม 
ของการดำเนินงานในภายหลัง ดังรูปต่อไปนี้ และสรุปไว้ในตารางด้านล่าง 

 
รูปที่ 4-1: การจัดลำดับของแนวทางดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ตามความเร่งด่วนและความสำคญั 
เชิงผลกระทบ 
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ตารางที่ 4-1: สรุปการจัดลำดับของแนวทางดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
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ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานข้างต้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จะแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น   
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาด้านกระบวนงาน ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูล ด้านบุคลากร รวมถึงด้าน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นำเสนอไว้ในบทที่ 3) อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้กับการปฏิบัติงานของ
กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย ตลอดจนส่งผลดีต่อผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย  
ทั้งภาคประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐแลเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเอง ดังรูปด้านล่าง 

 
รูปที่ 4-2: แนวทางหลักท่ีจะนำไปสู่การแกไ้ขหรือบรรเทาปญัหาตา่งๆ (Pain point) อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดความยั่งยืน 

 

4.2 เป้าหมายการพัฒนาในอนาคต 

ภาพภูม ิท ัศน ์กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยในอนาคต (Future Landscape) ค ือภาพฉาย 
ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ประชาชนผู้ประสบภัย รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการและ 
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อันรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 

ภาพภูมิทัศน์ดังกล่าวจะช่วยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยใน
อนาคต อีกทั้งยังเป็นการกำหนดประเด็นหรือแนวทางการดำเนินงานนับต่อจากนี้ของกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัยที ่จะต้องดำเนินการ เพื ่อให้ท้ายที ่ส ุด กองทุนฯ มีสภาวะ หรือเกิดสถานการณ์ที ่เป็นไป 
ดังภาพภูมิทัศน์ในอนาคต ซึ่งทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บุคลากรและลูกจ้างของ
กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย ประชาชนผู ้ประสบภัย รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที ่มีส ่วนเกี ่ยวข้องกับ  
การดำเนินการและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อันรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  
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จะได้รับประโยชน์และเกิดคุณค่า จากการที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับ
ของการดำเนินการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปได้ดังภาพภูมิทัศน์ที่กำหนดไว้ 

 
รูปที่ 4-3: ภมูิทัศน์กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัในอนาคต (Future Landscape) 

รายละเอียดของภาพภูมิทัศน์ฯ ในแต่ละมิติ เป็นดังนี้ 

1) มิติของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ในอนาคต กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องดำเนินการเชื่อมต่อซึ่งระบบสารสนเทศ และเชื่อมโยง
ข้อมูลสถิติ ตัวชี้วัด หรือรับ-ส่งเอกสารสำคัญ กับหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งในที่นี ้ มิได้หมายความแต่เฉพาะ
หน่วยงานภายนอกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเท่านั้น เช่น กรมการขนส่งทางบก บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ฯลฯ แต่ยังหมายรวมถึงหน่วยงานภายในสำนักงาน คปภ. ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ งหรือ
สามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทั้งด้านกำกับ ด้านกฎหมาย คดีและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายส่งเสริมประกันภัยภูมิภาค และสายกลยุทธ์องค์กร 

การเชื่อมโยงระบบและข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะช่วยให้กองทุนฯ มีและสามารถนำข้อมูลสถิติ
และตัวชี้วัดต่างๆ มาประกอบการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางที่จะดำเนินการ เพ่ือยกระดับการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะในการจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้น) และการส่งเสริมให้เกิดเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้ที ่ทำ
ประกัน พ.ร.บ. นอกจากนี้ การเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะนำไปสู่การบูรณาการ
ด้านการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพื ่อยกระดับการให้บริการ  
แก่ประชาชนผู้ประสบภัย รวมถึงการบริหารจัดการกองทุนอีกด้วย 

ทั้งนี้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ มาปรับใช้ หรือพัฒนาขึ้นมา
เป็นระบบหรือเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัย ตลอดจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในของกองทุนฯ เอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
สอดรับกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาปรับใช้จะช่วยให้การให้บริการ
ประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบดิจิทัล 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามภารกิจหลักของกองทุนฯ ซึ่งจะนำไปสู่การลดการใช้เอกสารกระดาษลง 
เปลี่ยนมาใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน หรือบางกระบวนการทำงานอาจไม่มีการใช้เอกสารกระดาษเลย 
(Paperless) อันจะช ่วยลดค่าใช ้จ ่ายในการปฏิบ ัต ิงานโดยทั ่วไปให้ก ับกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย  
เพ่ิมประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก และลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ 

2) มิติของบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ในอนาคต เพื่อสอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกคน จะต้องได้รับการเพิ่มพูนและ  
เสริมทักษะและสมรรถนะดิจิทัล (Digital Skills and Competency) รวมถึงทักษะและสมรรถนะด้านอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ ในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยืดหยุ่น สามารถใช้งาน
เครื่องมือหรือระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างของ
กองทุนฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถเปลี่ยนจากอุปสรรคหรือผลกระทบที่ได้รับ
จากสถานการณ์หรือสภาวะที่ไม่อาจคาดหมาย เช่น การระบาดของเชื้อไวรัสและโรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น เป็นการสร้างโอกาสที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ อย่างราบรื่น  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขณะเดียวกัน บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกคน ควรได้รับการสนับสนุนให้มี
เครื่องมือหรือระบบสารสนเทศ ที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ ทั้งบุคลากรและ
ลูกจ้างที ่ประจำอยู ่ ณ ส่วนกลาง (สำนักงานใหญ่ และสำนักงานในกรุงเทพมหานคร (เขตท่าพระและ 
เขตบางนา)) และที่ประจำอยู่ ณ สำนักงาน คปภ. ภาค ในจังหวัดต่างๆ โดยเครื่องมือหรือระบบสารสนเทศ
ต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนบุคลากรและลูกจ้างเหล่านี้ จะเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้  
เพื ่อส ่งเสร ิมให้การคุ ้มครองส ิทธ ิผ ู ้ประสบภัย โดยเฉพาะในการจ ่ายเง ินค่าเส ียหายเบื ้องต ้น และ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจอื ่นๆ เป็นไปได้ในรูปแบบดิจิทัล ซึ ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้กับการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ แล้ว แต่ยังช่วยลดภาระงาน หรือขจัด
ความยากลำบากและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในปัจจุบัน อันเกิดจากการขาดเครื ่องมือและระบบสารสนเทศ  
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานได้  

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังจะมีกลไกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่บุคลากรและ
ลูกจ้างของกองทุนฯ ทุกคน เช่น การจัดทำแนวทางปฏิบัติ /หลักเกณฑ์/มาตรฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
บูรณาการการทำงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยร่วมกับสำนักงาน คปภ. การจัดทำแนวทางปฏิบัติ /
หลักเกณฑ์/มาตรฐานในการปฏิบัติงานภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อปรับเปลี่ยนให้การปฏิบัติงาน 
สู ่ร ูปแบบของการกระจายอำนาจ (Decentralized) แทนการรวมศูนย์ (Centralized) มาที ่สำนักงานใหญ่ 
ในปัจจุบัน การกำหนดค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ ทั้งที่เป็นในรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ที่เหมาะสมสำหรับ
บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และดึงดูดให้บุคลากร
และลูกจ้างฯ ปฏิบัติงานกับกองทุนในระยะยาว เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องการโยกย้ายหรือลาออกจากงานบ่อย 



 
 

 

๗๘ 

นอกจากนี้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มี
อัตรากำลังที ่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และ 
การให้บริการแก่ภาคประชาชน 

3) มิติของประชาชนผู้ประสบภัย 

ในอนาคต ประชาชนทั่วไป จะมีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ  
การจัดตั้ง ตลอดจนบริการที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีให้บริการแก่ผู้ประสบภัยในปัจจุบัน อันจะช่วยให้
ประชาชนผู้ประสบภัยได้ทราบและรับรู้ถึงบริการและสิทธิการคุ้มครองที่ตนสามารถได้รับจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ 

ขณะเดียวกัน ประชาชนผู ้ประสบภัยจากรถ (หรือทายาทโดยธรรมของผู ้ประสบภัย) ที ่ตรงตาม
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการอำนวยความสะดวกจาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทำให้การรับการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นไปได้อย่างสะดวก สามารถ
ดำเนินการผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นช่องทางหลัก แต่ก็ยังมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับ
ผู้รับบริการที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลที่ไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ การจ่ายชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น จะมีความ
รวดเร็ว ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิด เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เกิดความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน 

นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปจะมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย 
พ.ร.บ. เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและผู ้อื ่น จากการขับขี ่รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์  

4) มิติของหน่วยงานพันธมิตร 

ในอนาคต หน่วยงานพันธมิตร (Partners) ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนและท้องถิ่น จะรับรู้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนงานต่างๆ  
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้น ซึ ่งเป็นภารกิจหลัก 
ของกองทุนฯ รวมถึงกระบวนการไล่เบี้ยเรียกคืนและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกองทุนฯ 

 ขณะเดียวกัน หน่วยงานพันธมิตรต่างๆ จะมีความร่วมมือกับกองทุนฯ เพื่อบูรณาการการทำงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ยกระดับการดำเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย เช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันภัย พ.ร.บ. รวมถึงความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และสิทธิการคุ้มครองหรือบริการต่างๆ ที่สามารถได้รับจากกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัย ตลอดจนการรณรงค์กระตุ ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนทั ่วไปเลือกและตัดสินใจ 
ทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนได้รับการคุ้มครองจาก
ประกันภัย พ.ร.บ. 



 

 

๗๙ 

ท้ายที่สุด การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร จะนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศ (Ecosystem)  
ที่ทำให้เกิดความตระหนักรู้ในตัวประชาชน โดยเฉพาะเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ ที่จะให้ความสำคัญกับการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย อันจะสร้างความยั่งยืน
ให้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
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บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยระยะกลาง 
(ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) 

 
รูปที่ 5-1: ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567)  
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๘๒ 

จากแนวทางการแก้ไขปัญหาหลักทั้ง 4 ประการ และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อไปสู่ภูมิทัศน์ในอนาคต
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยใน 4 มิติ ที่นำไปในบทก่อนหน้า สามารถแปลงมาเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย/ผลผลิต ผลลัพธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ได้ดังต่อไปนี้ และสรุปไว้ดังภาพที่ 5-1 

 

5.1 วิสัยทัศน์ 

“ขับเคลื่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสู่การเป็น S.M.A.R.T. Fund” 
 

วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะมุ่งให้เกิดประเด็นที่สำคัญ 5 ประเด็นสำหรับกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย คือ 

Sustainability หรือความยั่งยืนในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วยมิติการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู ้ใช้บริการด้านการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการยกระดับการบริหารจัดการ
กองทุนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 

Making Value หรือการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภายในกองทุน

ทดแทนผู้ประสบภัยเอง (บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ) และต่อภายนอกของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
(เช่น สำนักงาน คปภ. หน่วยงานพันธมิตร ประชาชนผู้ประสบภัย ฯลฯ)  

Awareness หรือการเกิดความตระหนักรู้ของประชาชนทั่วไป ทายาทโดยธรรม เจ้าของรถ และ 

ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านบทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึง
ด้านความสำคัญกับการทำประกันภัย พ.ร.บ. โดยทุกภาคส่วนจะมีความตระหนักรู้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล หรือนอกเขตเทศบาล 

Resilience หร ือการที ่บ ุคลากรและลูกจ ้างของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยมีท ัศนคติและ

ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ของโลก อุตสาหกรรมประกันภัย และเทคโนโลยีด ิจ ิทัล  
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในที่นี้ ยังรวมไปถึงการเกิดสภาวะ  
ที่ไม่คาดคิด เช่น การเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ การเกิดนวัตกรรมที ่เปลี ่ยนแปลงภูมิทัศน์  
การประกันภัยหรือพฤติกรรมของประชาชนต่อการทำประกันภัยจากเดิม ฯลฯ 

และ Technology หรือการขับเคลื่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ

นวัตกรรมที ่จะช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาและยกระดับการบริหาร จัดการ หรือ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และ
การไล่เบี้ยเรียกคืน 



 

 

๘๓ 

5.2 พันธกิจ 

1) ยกระดับการให้บริการของกองทุนฯ สู ่ร ูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร (End-to-End Digital 
Service) และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การไล่เบี้ยเรียกคืน 
และการบริหารจัดการกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) 

➢ มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร เพ่ืออำนวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการ เพ่ือสร้างประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะสำหรับการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถ 

➢ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย
อย่างทันท่วงที และสามารถรายงานสถานะการดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

➢ แก้ไขปัญหาไล่เบี้ยเรียกคืนที่สะสม โดยการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัด และ 
เร่งสะสางงานที่สะสม ด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาสนับสนุน 

➢ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเชิงการ
ดำเนินงาน การเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล รวมถึงมุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากการบูรณาการระบบสารสนเทศส่วนกลางของสำนักงาน คปภ.  
เพ่ือไม่ให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อน 

2) เสริมทักษะและสมรรถนะดิจิทัล (Skill and Competency) พัฒนาทัศนคติ (Mindset) และ
ความสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ของโลก อุตสาหกรรมประกันภัย และเทคโนโลยีดิจิทัล  
ที่เปลี่ยนแปลงไป (Resilience) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยระบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างกลไกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ 
ทุกคน พร้อมทั้งบริหารจัดการให้มีอัตรากำลังเพียงพอ 

3) ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของ
การทำประกันภัย พ.ร.บ. (Awareness) และเกิดการเพิ่มขึ้นของประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งรถที่อยู่ใน
ระบบ และรถท่ีอยู่นอกระบบ 

4) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพ่ือสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น บูรณาการการทำงานร่วมกัน ยกระดับการคุ้มครองผู้ประสบภัย 
และสร้างความตระหนักรู้ในภาคประชาชนและเจ้าของรถอย่างยั่งยืน (Sustainability) 

  



 
 

 

๘๔ 

5.3 เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ของการดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ สอดคล้องตามภาพภูมิทัศน์กองทุนทดแทน
ผ ู ้ประสบภ ัยในอนาคต (Future Landscape) ซ ึ ่ งต ้องการพัฒนากองท ุนทดแทนผ ู ้ประสบภ ัยไปสู่   
4 เป้าประสงค์สำคัญ ได้แก่ 

1) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี 

2) บุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ มีทักษะ เครื่องมือในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

3) ประชาชนผู้ประสบภัย ได้รับการคุ้มครอง และตระหนักรู้ในการทำประกันภัย พ.ร.บ. 

4) หน่วยงานพันธมิตร ร่วมมือกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื ่อสร้าง Ecosystem การทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 

 

5.4 เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี ้ได้กำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุให้เกิดขึ ้นใน 4 เป้าหมาย โดยแต่ละ
เป้าหมาย ได้รับการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด12 เพื่อใช้วัดและประเมินผลความสำเร็จ 
(ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)) ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

  

 
12 คำนิยามและวิธีคำนวณค่าของตัวชี้วัด นำเสนอไว้ในภาคผนวก 
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เป้าหมายที่ 1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วดั 
ข้อมูลปีฐาน/ 
ข้อมูลล่าสดุ 

ค่าเป้าหมาย 
2565 2566 2567 

ตัวชี้วัดหลัก     
ร้อยละของการจา่ยค่าเสยีหายเบือ้งต้น
ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนด * 
 
(สอดคลอ้งกบัตวัชี้วัดที ่3.1 ด้านที่ 3 
การปฏิบัติการ ของ TRIS) 

ปี 2562: ร้อยละ 81.51 
ปี 2563: ร้อยละ 90.01 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

การดำเนินงานติดตามลกูหนี ้
 
(สอดคลอ้งกบัตวัชี้วัดที ่3.2 ด้านที่ 3 
การปฏิบัติการ ของ TRIS) 

สามารถดำเนินการติดตามลกูหนี้
ไดร้้อยละ 93.94 

ระดับ 4 หรือมากกวา่ ระดับ 4 หรือมากกวา่ ระดับ 4 หรือมากกวา่ 

คะแนนการประเมินผลการดำเนนิงาน
ของกองทนุฯ เพิ่มขึ้น * 

ปี 2562: 4.1784 คะแนน 
ปี 2563: 4.0155 คะแนน **** 

ไม่น้อยกว่า 0.1 คะแนน ไม่น้อยกว่า 0.1 คะแนน ไม่น้อยกว่า 0.1 คะแนน 

ตัวชี้วัดรอง     
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น * 

ปี 2561: 4.69 คะแนน 
ปี 2562: 4.74 คะแนน 
ปี 2563: 4.69 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 4.70 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 4.75 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 4.80 
คะแนน 

ระดับความสำเร ็จของการปรับปรุง
กฎระเบ ียบและกระบวนงานด ้าน 
การไล่เบี้ยเรียกคืน 

ในปี 2564 ได้ดำเนนิการปรับปรุง
กฎระเบียบเรือ่งการจำหน่ายหนี้สูญ 
เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพด้านการไลเ่บ้ีย
เรยีกคนื และเรง่แก้ไขปัญหาภาระ
งานด้านการไลเ่บ้ียเรยีกคืนที่สะสม 

กฎระเบียบการยึดอายัดและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สนิของ
ลูกหนี้กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย รวมถึงการ
ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
ความเห็นชอบ และเผยแพร่
กฎระเบียบ และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่
เกี่ยวข้อง 

แผนการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือขั้นตอนการให้บริการ
ด้านการไล่เบ้ียเรียกคืน และ/
หรือ กฎระเบียบ/ประกาศฯ 
ใหม่ ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ดำเนินการปรับปรุง
กระบวนงานหรอืขั้นตอนการ
ให้บริการด้านการไล่เบ้ียเรียก
คืน แล้วเสรจ็ คิดเป็น 
อย่างนอ้ยร้อยละ 50 ของ
กระบวนงาน/ขัน้ตอนทั้งหมด 

หมายเหต:ุ  
* หมายถึงเป็นตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
** ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร ผลการศึกษารอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2563) โครงการสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563) 
*** ที่มา: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
**** เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียน จึงสามารถย้อนหลังคะแนนเพื่อเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ปี 2562 
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เป้าหมายที่ 2 บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ มีทักษะดิจิทัล และพร้อมต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
ด้วยระบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวชี้วดั 
ข้อมูลปีฐาน/ 
ข้อมูลล่าสดุ 

ค่าเป้าหมาย 
2565 2566 2567 

ตัวชี้วัดหลัก     
บุคลากรและลูกจา้งของกองทุนฯ ทกุคน 
ได้รับการพัฒนาทกัษะและสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและดา้นที่จำเปน็ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรและลูกจา้งของกองทุนฯ 
ได้รับการพัฒนาทกัษะทีจ่ำเป็นอยู่
แล้ว เปน็ประจำทกุป ีแต่ไม่ทุกคน 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรและลูกจา้ง
ของกองทนุฯ 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรและลูกจา้ง
ของกองทนุฯ 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรและลูกจา้ง
ของกองทนุฯ 

ระดับทกัษะดิจิทลัและดา้นทีจ่ำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรและลกูจา้ง
ของกองทนุทดแทนผู้ประสบภยั * 

ยังไม่มีการประเมนิทักษะดจิิทัล
และดา้นทีจ่ำเป็นตอ่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและ
ลูกจา้งของกองทุนฯ 

อยู่ในเกณฑ์ด ี 
(4 ขึ้นไป จาก 5) 

อยู่ในเกณฑ์ด ี 
(4 ขึ้นไป จาก 5) 

อยู่ในเกณฑ์ด ี 
(4 ขึ้นไป จาก 5) 

มีการบรหิารจัดการอัตรากำลังพลของ
กองทนุฯ ที่เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน * 

อัตรากำลังพลของกองทุนฯ ในป ี
2564 อยู่ที่ 120 อัตรา สำหรับ
ลูกจา้งฯ 

แผนการบริหารจัดการ
อัตรากำลังพลของ
กองทุนฯ ในระยะสั้น 
(ระยะเวลา 1 ปี) และ
ระยะกลาง (ระยะเวลา 
3 ปี) ได้รับความ
เห็นชอบ 

มีการบริหารจัดการ
อัตรากำลังพลของ
กองทุนฯ ตามแผน
ระยะสั้น (ระยะเวลา  
1 ปี) แล้วเสร็จ  
และมีการประเมินผล
ดำเนินงาน เพื่อ
รายงานต่อเลขาธิการฯ 

มีการบริหารจัดการ
อัตรากำลังพลของ
กองทุนฯ ตามแผน
ระยะกลาง (ระยะเวลา 
3 ปี) และมีการ
ประเมินผลดำเนินงาน 
เพื่อรายงานต่อ
เลขาธิการฯ 

ตัวชี้วัดรอง     
ม ี การจ ั ดทำกลไกท ี ่ จะช ่ วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่
บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

ยังไม่มีการจัดทำกลไกฯ หลักการเกีย่วกบั
ปรับปรุงและเพิ่ม
ค่าตอบแทน/
สวัสดกิารฯ ได้รบั
ความเหน็ชอบ 

ดำเนินการปรบัปรุง
และเพิ่ม
ค่าตอบแทน/
สวัสดกิารของ
บุคลากรและลูกจา้ง
กองทนุฯ แลว้เสรจ็ 
ทั้งหมด 

แผน/หลกัการเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล
ให้แกบุ่คลากรและ
ลูกจา้งกองทุนฯ 
ได้รับความเหน็ชอบ 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
ลูกจ้างของกองทุนฯ ต่อกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย * 

ยังไม่ได้มีการจัดสำรวจ เพือ่
ประเมนิความพึงพอใจของ
บุคลากรและลูกจา้งของกองทุนฯ 

คะแนนโดยรวม 
ไม่น้อยกว่า  
4 คะแนน 

คะแนนโดยรวม 
ไม่น้อยกว่า 
4.25 คะแนน 

คะแนนโดยรวม 
ไม่น้อยกว่า  
4.5 คะแนน 

หมายเหต:ุ  
* หมายถึงเป็นตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
** ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร ผลการศึกษารอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2563) โครงการสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563) 
*** ที่มา: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
**** เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียน จึงสามารถย้อนหลังคะแนนเพื่อเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ปี 2562 

  



 

 

๘๗ 

เป้าหมายที ่3 ประชาชนทั่วไปมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วดั 
ข้อมูลปีฐาน/ 
ข้อมูลล่าสดุ 

ค่าเป้าหมาย 
2565 2566 2567 

ตัวชี้วัดหลัก     
ร้อยละความเข้าใจ เกี ่ยวกับกองทุนฯ 
(บทบาทหน้าที่ บริการ ฯลฯ)  

ปี 2562: ร้อยละ 97.66 
ปี 2563: ร้อยละ 58.69 ** 

ไม ่น ้อยกว่าร้อยละ 
70 

ไม ่น ้อยกว่าร้อยละ 
80 

ไม ่น ้อยกว่าร้อยละ 
90 

ร้อยละของการทำประกันภยัรถยนตภ์าค
บังคับ * 

ปี 2564 (สิงหาคม): ≈ ร้อยละ 
66 

ไม ่น ้อยกว่าร้อยละ 
70 

ไม ่น ้อยกว่าร้อยละ 
72.5 

ไม ่น ้อยกว่าร้อยละ 
75 

อัตราเติบโตของมูลค่าจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตามมาตรา 23 (1) ที่เพิ่มขึ้นมี
อัตราลดลง * 

ปี 2562: อัตราเติบโตฯ จากปี
ก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 6.8 
ปี 2563: อัตราเติบโตฯ จากปี
ก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 7.6 
ป ี  2564: อ ั ต ร า เ ต ิ บ โ ต ฯ 
คาดการณ์ว่าอยู่ที่ร้อยละ 18.4 
ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของอัตราเติบโต ปี 
60-64p ร้อยละ 11.02 

ไม ่ เก ินร ้อยละ 15  
ต่อปี 

ไม่เกินร้อยละ 12.5 
ต่อปี 

ไม ่ เก ินร ้อยละ 10  
ต่อปี 

ตัวชี้วัดรอง     
ร้อยละของความเข้าใจเกี ่ยวกับการ 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
 
(สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 2.2 ด้านที่ 2
การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ของ TRIS) 

ปี 2563: ร้อยละ 95.85 ไม ่น ้อยกว่าร้อยละ 
97.50 

ไม ่น ้อยกว่าร้อยละ 
97.50 

ไม ่น ้อยกว่าร้อยละ 
97.50 

ม ีการใช ้ประโยชน ์จากข ้อม ูลเพื่อ
สน ับสน ุนการดำเน ินงานด ้านการ
ส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ
แก่ภาคประชาชน 

ปัจจุบนั ยังไม่ได้มีการประเมนิ
เกี่ยวกบัการใช้งานและการใช้
ประโยชน์ในข้อมลูของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั และยังไม่ได้
มีการจัดทำระบบฐานขอ้มูลสถิติ
และตวัชีว้ัดเพือ่การนำมาใช้
ประโยชนอ์ยา่งเป็นระบบ 

ดำเนินการสรุปการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล
เพ ื ่อสน ับสน ุนการ
ดำเนินงานด้านการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ว า ม
ตระหนักรู้และความ
เ ข ้ า ใ จ แ ก ่ ภ า ค
ป ร ะ ช า ช น  ข อ ง
กองทุนฯ รวมถึงระบุ
ช ่องว ่าง (Gap) ของ
ข ้อม ูล ท ี ่กองทุนฯ  
ย ังขาด หร ือไม ่ได้  
มีการจัดเก็บ รวบรวม 
สำรวจ 

จัดทำแผน/แนวทาง
ก า ร บ ู ร ณ า ก า ร 
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง  ห รื อ
แลกเปล ี ่ยนข ้อมูล 
ระหว ่ างกองท ุนฯ  
กับหน่วยงานต่างๆ 
แล้วเสร็จ 

ดำเนินการทบทวน
และประเมินการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล
เ พ ื ่ อ ส น ั บ ส นุ น 
การดำเนินงานด้าน
ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม 
ความตระหนักรู้และ
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ แ ก่  
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  
ของกองทุนฯ  

หมายเหต:ุ  
* หมายถึงเป็นตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
** ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร ผลการศึกษารอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2563) โครงการสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563) 
*** ที่มา: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
**** เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียน จึงสามารถย้อนหลังคะแนนเพื่อเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ปี 2562 

  



 
 

 

๘๘ 

เป้าหมายที่ 4 หน่วยงานพันธมิตรสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ และเกิดความร่วมมือ
แบบเชิงรุก 

ตัวชี้วดั 
ข้อมูลปีฐาน/ 
ข้อมูลล่าสดุ 

ค่าเป้าหมาย 
2565 2566 2567 

ตัวชี้วัดหลัก     
จำนวนพื้นที ่นำร่องฯ เพื่อ
ส ่ งเสร ิ มให ้ เก ิ ดการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 

ยังไม่ได้มีการดำเนินงานเชิงรกุใน
พื้นที่นำร่อง 

ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5 พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7 พื้นที่ 

เกิด Ecosystem ที่ส่งเสริม
การทำประกันภัย พ.ร.บ. * 

ยังไม่มีการวิเคราะหห์รือประเมิน
เกี่ยวกบั Ecosystem ในประเทศ 
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ตัวชี้วัดรอง     
ร้อยละความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนฯ (บทบาทหน้าที่  
พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
การจ ัดต ั ้ ง แนวทางการ
ปฏิบ ัต ิงานร่วมกัน ฯลฯ) 
ของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานพันธมิตร 

ยังไม่มีการสำรวจเกีย่วกบั 
ความเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนฯ  
กับบุคลากร/เจ้าหนา้ที่ของ
หน่วยงานพันธมิตรหรือ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องกับ 
การปฏิบัติงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ หรือจัดทำข้อตกลง
ร่วม (MOU) กับหน่วยงาน
พันธมิตร 

ปัจจุบนั มกีารจดัทำ MOU ดา้น
การเชื่อมโยงขอ้มูลกบักรมการ
ขนส่งทางบก และจดัทำ MOU 
เรื่องความรว่มมอืการดำเนินงาน
ด้านการจา่ยค่าเสยีหายเบือ้งต้น 
กับ บ.กลางฯ 

สร้างความร่วมมือ หรือลงนาม
ข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่าง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กับ
หน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดการ
บังคับใช้กฎหมายกับผู ้กระทำ
ความผิด หรือผู้ไม่ทำประกันภัย 
พ.ร.บ. รวมไปถึงหน่วยงานที่
สนับสนุนให้เกิดความตระหนัก
ถ ึ งความสำค ัญของการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. ตลอดจนความ
ตระหนักรู้ในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 

สร้างความร่วมมือ หรือลงนาม
ข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่าง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กับ
หน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่กองทุนฯ ต้องมีการ
เช ื ่ อมโยง แลกเปล ี ่ยน หรือ 
บูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อ
นำไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติการตาม
ภารกิจของกองทุนฯ 

สร้างความร่วมมือ หรือลงนาม
ข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่าง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กับ
หน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะ
หน ่ วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ องกับ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองทุนฯ ทั้งการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น และการไล่เบี้ยเรียกคืน 
เพ ื ่ อนำไปส ู ่ การบ ูรณาการ 
การทำงานร ่วมก ันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทำงานของกองทุนฯ 

หมายเหต:ุ  
* หมายถึงเป็นตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
** ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร ผลการศึกษารอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2563) โครงการสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563) 
*** ที่มา: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
**** เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียน จึงสามารถย้อนหลังคะแนนเพื่อเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ปี 2562  



 

 

๘๙ 

5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ และยังแบ่งการดำเนินงานออกได้
เป็น 10 กลยุทธ์ ดังนี้ 

5.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

กลยุทธ์ 

1) กลยุทธ์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกแก่บริการการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนฯ 

2) กลยุทธ์ 2 ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของการปฏิบัติงานด้านการไล่เบี้ยเรียกคืนของ
กองทุนฯ 

3) กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง 

ผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องหลักกับการดำเนินงานภายในประเด็นยุทธศาสตร์นี ้ ได้แก่  กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และฝ่ายสำนักงานนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สคร.) 

ส่วนหน่วยงานที่อาจมีส่วนเกี ่ยวข้อง แต่เป็นในแง่ของการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ สำนักงาน คปภ. (ด้านกำกับ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายส่งเสริม
และประกันภัยส่วนภูมิภาค) กรมการขนส่งทางบก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โรงพยาบาล 
และบริษัทประกันภัยเอกชน 

ผลผลิต (Output) 

▪ มีการปรับปรุงกระบวนงานด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ในส่วนที่ยังไม่ เป็นดิจิทัล และ
กระบวนงานทั้งหมดเปลี่ยนสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร 

▪ มีการปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการไล่เบี้ยเรียกคืนของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

▪ จำนวนลูกหนี้ที่ต้องติดตามของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (รวมทุกประเภทลูกหนี้ตามอายุ
ลูกหนี้) ลดน้อยลง 

▪ กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศเพื ่อมาสนับสนุนการให้บริการจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้นแก่
ประชาชนผู ้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรม และสนับสนุนให้การติดตามไล่เบี ้ยเรียกคืน
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานของบุคลากรและลูกจ้างฯ โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยให้เกิดความเป็นอัตโนมัติ 

▪ กองทุนฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 



 
 

 

๙๐ 

▪ เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญกับสำนักงาน คปภ. รวมถึง
หน่วยงานภายนอก เช่น กรมการขนส่งทางบก บริษัท กลางฯ โรงพยาบาล ฯลฯ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

▪ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
▪ ประชาชนผู ้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรม ได้รับความสะดวกในการยื ่นขอรับค่าเสียหาย

เบื ้องต้น และสามารถได้รับค่าเสียหายเบื ้องต้นอย่าวรวดเร็ว ทันท่วงที ยิ ่งขึ ้นจากเดิม  
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

▪ งานด้านการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนที่มีภาวะสะสมจากในอดีต ลดลงหรือได้รับการดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

▪ กองทุนฯ มีภาระงานด้านการติดตามไล่ เบี้ยเรียกคืนลดน้อยลง และสามารถนำทรัพยากร 
ที่ต้องใช้กับการดำเนินงานด้านดังกล่าวไปใช้กับการดำเนินงานด้านอ่ืนๆ 

▪ กองทุนฯ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื ่อการกำหนดนโยบาย และการปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

▪ ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกองทุนฯ เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลทำให้ผลการจัดอันดับ
การดำเนินงานของกองทุนหมุนเวียนในประเทศของกองทุนฯ ดีขึ้น 

 

5.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 

กลยุทธ์ 

1) กลยุทธ์ 1 พัฒนาทักษะ และสมรรถนะแก่บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ 

2) กลยุทธ์ 2 สนับสนุนเครื่องมือ ข้อมูล และนวัตกรรม แก่บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ 

3) กลยุทธ์ 3 จัดทำกลไกเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง
ของกองทุนฯ 

หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง 

ผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องหลักกับการดำเนินงานภายในประเด็นยุทธศาสตร์นี ้ ได้แก่ กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และฝ่ายสำนักงานนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สคร.) 

ส่วนหน่วยงานที่อาจมีส่วนเกี ่ยวข้อง แต่เป็นในแง่ของการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ สำนักงาน คปภ. (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สายกลยุทธ์องค์กร) 

  



 

 

๙๑ 

ผลผลิต (Output) 

▪ บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ ได้รับการพัฒนาและมีทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลและ
ด้านที่เก่ียวข้อง 

▪ บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาค มีเครื่องมือ ระบบ
สารสนเทศ ข้อมูล หรือนวัตกรรมที่มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร/ลูกจ้าง 

▪ กองทุนฯ มีกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

▪ บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ มีทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติ และความสามารถในการ
ปรับตัว พร้อมต่อการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลในด้านหรือสถานการณ์ต่างๆ 

▪ ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ 
▪ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีอัตรากำลังพลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

กองทุนฯ 

 

5.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักถึง และส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันภัย 
พ.ร.บ. 

กลยุทธ์ 

1) กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

2) กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ และการให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย พ.ร.บ. 

หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง 

ผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องหลักกับการดำเนินงานภายในประเด็นยุทธศาสตร์นี ้ ได้แก่  กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักงานนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สคร.)  รวมถึงสำนักงาน คปภ.  
(สายส่งเสริมและประกันภัยส่วนภูมิภาค) 

ส่วนหน่วยงานที่อาจมีส่วนเกี ่ยวข้อง แต่เป็นในแง่ของการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย  
จากรถ จำกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานหรือองค์การระดับท้องถิ่น  
ผู้นำชุมชนและตัวชุมชนเอง องค์กรการเงินชุมชน ธนาคารรัฐที่ปล่อยเงินกู้แก่ประชาชนในภูมิภาค บริษัทที่
ประกอบกิจการ Leasing บริษัทประกันภัยเอกชน และมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา 

  



 
 

 

๙๒ 

ผลผลิต (Output) 

▪ ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และบริการของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

▪ เจ้าของรถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

▪ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ภาคประชาชน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

▪ สัดส่วน/ร้อยละการทำประกันภัยรถภาคบังคับของประเทศเพ่ิมข้ึน 
▪ มูลค่าจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 23 (1) มีแนวโน้มลดลง 

 

5.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง Ecosystem ที่ส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านความร่วมมือกับ
พันธมิตรในเชิงรุก 

กลยุทธ์ 

1) กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่หน่วยงานพันธมิตร เกี ่ยวกับกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

2) กลยุทธ์ 2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในเชิงรุก เพื่อสร้าง Ecosystem ที่ส่งเสริม
การทำประกันภัย พ.ร.บ. 

หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง 

ผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องหลักกับการดำเนินงานภายในประเด็นยุทธศาสตร์นี ้ ได้แก่  กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และฝ่ายสำนักงานนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สคร.) 

ส่วนหน่วยงานที่อาจมีส่วนเกี ่ยวข้อง แต่เป็นในแง่ของการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ สำนักงาน คปภ. กรมการขนส่งทางบก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานหรือองค์การระดับ
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและตัวชุมชนเอง องค์กรการเงินชุมชน ธนาคารรัฐที่ปล่อยเงินกู้แก่ประชาชนในภูมิภาค 
บริษัทที่ประกอบกิจการ Leasing บริษัทประกันภัยเอกชน และมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา 

  



 

 

๙๓ 

ผลผลิต (Output) 

▪ กองทุนฯ มีความร่วมมือ/จัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) กับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อส่งเสริม 
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในด้านต่างๆ 

▪ เกิดการดำเนินงานด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้กับการดำเนินงานเหล่านั้น โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้ประสบภัย และ
การส่งเสริมสร้างความตระหนักรู ้ และการให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย พ.ร.บ.  
แก่ประชาชน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

▪ เกิด Ecosystem ที่ส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. 
 

5.6 แผนงาน/โครงการสำคัญ 

แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต้องมีการดำเนินการในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) ประกอบด้วย
การดำเนินงานใน 13 แผนงาน/โครงการ โดยสรุปภาพรวมได้ดังตารางต่อไปนี้13  

ตารางที่ 5-1: ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการสำคญั ของแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัระยะกลาง 
(ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

ลำดับ รหัส รายการโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิม
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการของ
กองทนุทดแทน
ผู้ประสบภยั 

กลยุทธ์ 1 เพิม่
ประสิทธิภาพและความ
สะดวกแก่บริการการจ่าย
ค่าเสยีหายเบือ้งต้นของ
กองทุนฯ 

1 1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่าย
ค่าเสยีหายเบือ้งต้นและการไล่เบีย้เรยีก
คืนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัแบบ
ครบวงจร (โครงการต่อเนื่องปี 2565-
2566) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

กลยุทธ์ 2 ปรบัปรุงและ
แก้ไขปญัหาและข้อจำกดั
ของการปฏิบัติงานด้าน
การไลเ่บี้ยเรยีกคืนของ
กองทุนฯ 

2 1.2 แผนงานปรับปรุงกฎระเบยีบเกีย่วกับการ
ยึดอายดัและขายทอดตลาดทรัพยส์ินของ
ลูกหนี้กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั รวมถึง
การดำเนนิการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานที่
จัดเก็บทรัพยส์ินที่ยึด ฯลฯ 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบ
การบริหารจดัการกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยั 

3 1.3 แผนงานเช่ือมโยงและบรูณาการระบบ
สารสนเทศของสำนักงาน คปภ. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของกองทุนฯ 
ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

 
13 รายละเอียดของแผนงานและโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 นำเสนอในบทถัดไป และส่วนที่เหลือจะนำเสนอไวใ้นภาคผนวก 



 
 

 

๙๔ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

ลำดับ รหัส รายการโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
4 1.4 โครงการพัฒนาระบบบัญชี งบประมาณ 

และการเงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
(โครงการต่อเนื่องปี 2566-2567) 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

5 1.5 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพระบบรายงาน
ข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ (โครงการ
ต่อเนื่องปี 2563 – 2565) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

6 1.6 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

7 1.7 โครงการจัดจา้งที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั แผนปฏิบตัิการดิจิทลั
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั และ 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 
[เป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการเปน็
ประจำทุกปี] 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
บุคลากรและลูกจ้าง
ของกองทุนฯ ให้พร้อม
ต่อการปฏิบัติงานแบบ
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาทักษะ 
และสมรรถนะแก่
บุคลากรและลูกจา้งของ
กองทุนฯ 

8 2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยั 
[เป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการเปน็
ประจำทุกปี] 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

กลยุทธ์ 2 สนบัสนนุ
เครื่องมือ ข้อมูล และ
นวัตกรรม แก่บุคลากร
และลูกจา้งของกองทุนฯ 

9 
 

2.2 แผนงานปรับปรุงและเพิ่มค่าตอบแทน/
สวัสดิการ ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและ 
ที่มิใช่ตัวเงิน แก่บุคลากรและลูกจ้าง
กองทุนฯ 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

กลยุทธ์ 3 จัดทำกลไก
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร
และลูกจา้งของกองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างความรู้ 
ความตระหนกัถึง และ
ส่งเสริมให้ประชาชนทำ
ประกนัภัย พ.ร.บ. 

กลยุทธ์ 1 เสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

10 3.1 โครงการรณรงคเ์ชิงรุกในพื้นที่นำร่อง* 
เพื่อส่งเสรมิการทำประกันภยั พ.ร.บ. 
อย่างยั่งยืน ** 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 



 

 

๙๕ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

ลำดับ รหัส รายการโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมสรา้ง
ความตระหนักรู้ และการ
ให้ความสำคญักับการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 

11 3.2 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสว่น
ไดเ้สยีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
[เป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการเปน็
ประจำทุกปี] 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง 
Ecosystem ที่ส่งเสริม
การทำประกนัภัย 
พ.ร.บ. ผ่านความ
ร่วมมือกับพันธมิตรใน
เชิงรุก 

กลยุทธ์ 1 เสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
หน่วยงานพันธมิตร 
เกี่ยวกับกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

12 4.2 แผนงานหารือหรือทำข้อตกลงร่วม MOU 
กับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อการบังคบัใช้
กฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง
สิทธิประชาชน และส่งเสรมิการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

กลยุทธ์ 2 สร้างความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน
พันธมิตรในเชิงรุก เพื่อ
สร้าง Ecosystem  
ที่ส่งเสริมการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 

13 4.1 แผนงานเสรมิสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ปฏิบตังิาน
ร่วมกับกองทุนฯ เช่น โรงพยาบาล สตช. 
ฯลฯ 
[เป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการเปน็
ประจำทุกปี] 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

หมายเหตุ: แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
* สามารถนำผลการศึกษาจากโครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อรองรับการเป็น Smart OIC (Business 
Process Improvement) ของสำนักงาน คปภ. (ดำเนินการปี 2564) มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการนี้ 
** พื้นทีน่ำร่อง เช่น นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เขตเศรษฐกิจ ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ โดยจะขึ้นอยู่กับแนวทางและการหารือร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น จัดทำเป็น Sandbox จัดทำชุมชนต้นแบบ 
*** เป็นโครงการที่มีผลผลิตและผลลัพธ์ ครอบคลุมทั้งยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 

 

                 ำ                    /                                

▪ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืนของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร – เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้แก่ระบบค่าเสียหายเบื้องต้นแบบครบวงจร ให้รองรับต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
ของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่ 1  
การพัฒนาช่องทางการให้บริการ One-stop-service ด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้น  
ส่วนที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบพิจารณาค่าเสียหายเบื้องต้นแบบครบวงจร และ 
ส่วนที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการนี้ 
ควรดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Regulatory Guillotine) 
โดยเฉพาะกระบวนงาน/กฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนงานด้านการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น และการไล่เบี้ยเรียกคืน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 



 
 

 

๙๖ 

▪ แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงการดำเนินการที่เกี ่ยวข้อง อาทิ สถานที่จัดเก็บ
ทรัพย์สินที ่ยึด – เป็นแผนงานเพื ่อปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยในด้านการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับกระบวนงานไล่เบี้ยเรียกคืน ทั้งนี้ แผนงานนี้เป็นจุดเริ ่มต้นของการดำเนินการเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนงาน (Business Process Improvement) และปรับปรุงกฎระเบียบ/
ข้อบังคับ (Regulatory Guillotine) ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนงานการไล่เบี้ยเรียกคืน และจะเชื่อมโยงไปกับการดำเนินงานของโครงการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยแบบครบวงจร อีกด้วย 

▪ แผนงานเชื ่อมโยงและบูรณาการระบบสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค – เป็นแผนงานเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านการใช้ข้อมูล และระบบสารสนเทศ ร่วมกันระหว่างกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย และสำนักงาน คปภ. ในฝ่ายและสายงานต่างๆ ที่มีการปฏิบัติงาน  
ที่เกี ่ยวเนื ่องกับกองทุนฯ โดยกำหนดเป้าหมายไว้เบื ้องต้น ได้แก่ 1) การเชื ่อมโยงและ 
บูรณาการการใช้งานแพลตฟอร์ม HRIS เพื่อให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถใช้งาน
ฟังก์ชันต่างๆ ของแพลตฟอร์มดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนฯ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ  2) การเชื่อมโยง
ข้อมูลและบูรณาการการใช้งานระบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื ่อสนับสนุนการพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องกำกับดูแล และ  
3) การเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกฎหมายด้านประกันภัย 
เพื่อการปฏิบัติงานด้านการยกร่าง ทบทวน หรือจัดทำกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ 
ของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย ในอนาคต รวมถึงสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินงาน  
ที ่เกี ่ยวข้องกับงานไล่เบี ้ยเรียกคืน หรืองานการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ของลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

▪ โครงการพัฒนาระบบบัญชี งบประมาณ และการเงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย – 
เป็นโครงการเพื่อพัฒนา/จัดหาระบบสารสนเทศ/ซอฟต์แวร์/เครื่องมือ เพื่อทดแทนระบบ
สารสนเทศของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเดิม ใน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแผนงบประมาณ 
ระบบการเงิน และระบบงานบัญชี อันจะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

▪ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ – เป็นโครงการเพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับของประเทศ โดยได้มีการ



 

 

๙๗ 

เชื ่อมโยงและดึงข้อมูลบางส่วนจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และ
รายงานผลข้อมูล 

▪ โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย – เป็นโครงการเพื ่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (Outsource)  
ให้เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นการชั่วคราว  
เพื่อทดแทนอัตรากำลังคนที่อาจไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจและงานที่ต้องปฏิบัติ
และดำเนินการ โดยเฉพาะกระบวนงานไล่เบี ้ยเรียกคืนเงินค่าเส ียหายเบื ้องต้น เช่น 
กระบวนการในการทำหนังสือทวงถาม หนังสือเตือนให้ชดใช้เงิน รวมไปถึงการสืบหาทรัพย์สิน
ของลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

▪ โครงการจัดจ้างที ่ปร ึกษาเพื ่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย – เป็นโครงการเพื ่อจ ัดจ้างผู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการจัดทำ 
แผนยุทธศาสตร์ เข้ามาดำเนินการจัดทำแผนฉบับต่างๆ ที ่สำคัญของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกรมบัญชีกลางที่กำกับ
ดูแลทุนหมุนเวียนในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเองจากการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2565 
เพื่อประเมินผลและความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
ทบทวนหรือปรับปรุงประเด็นที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงตามบริบทและสถานการณ์ของ 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในขณะนั้น 

▪ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย – เป็นโครงการเพื ่อส่ง
บุคลากรกองทุนฯ ไปเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และดำเนินการจัด
อบรม/สัมมนาให้ความรู้และทักษะต่างๆ แก่ลูกจ้างกองทุนฯ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ควรต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในหลักสูตรหรือด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอย่างสม่ำเสมอ สามารถเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และพร้อมต่อการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

▪ แผนงานปรับปรุงและเพิ่มค่าตอบแทน/สวัสดิการ ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและที่มิใช่ 
ตัวเงินแก่บุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ – เป็นแผนงานเพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผ่านการปรับปรุงและ
เพ่ิมค่าตอบแทน/สวัสดิการ และกระตุ้นขวัญกำลังใจในการทำงานที่อยู่ในระดับเหมาะสม 

▪ โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน  – 
เป็นการดำเนินงานเชิงรุกของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่นำร่องที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การ
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ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และอาจรวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นต้น แก่ประชาชนและผู้ขับขี่ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือชุมชนที่
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเข้าไปดำเนินกิจกรรม อันจะทำให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ที่ส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) อย่างยั่งยืนภายในพ้ืนที่นำร่องเหล่านั้น 

▪ โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย – เป็น
โครงการเพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป 
ผู้ประสบภัยจากรถ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำมาซึ่งข้อมูลที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ต่อไปได้ 

▪ แผนงานหารือหรือทำข้อตกลงร่วม MOU กับหน่วยงานพันธมิตร เพื ่อการบังคับใช้
กฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประชาชน และส่งเสริมการทำประกันภัย 
พ.ร.บ. – เป็นแผนงานเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน และส่งเสริมการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. เช่น กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาล /
สถานพยาบาล ฯลฯ โดยการดำเนินการในแผนงานนี้จะดำเนินงานเพื่อสอดรับและสนับสนุน
การรณรงค์เชิงรุกของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่กล่าวถึงก่อนหน้า 

▪ แผนงานเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
กองทุนฯ เช่น โรงพยาบาล สตช. ฯลฯ – เป็นแผนงานที่มุ่งเป้าไปที่การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตลอดจนบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ กระบวนงานและขั ้นตอนที ่สำคัญ เช่น การจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้น  
การติดตามเพื่อไล่เบี้ยเรียกคืน เป็นต้น ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก 
ที่เก่ียวข้องหรือต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกับกองทุนฯ  

 

ทั ้งนี ้ กรอบระยะเวลาการดำเนินการของแผนงาน/โครงการสำคัญข้างต้น นำเสนอไว้ด ังรูป 
แผนที่นำทาง (Roadmap) ต่อไปนี้ 
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รูปที่ 5-2: แผนท่ีนำทาง (Roadmap) การดำเนินการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั พ.ศ. 2565-2567  
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รูปที่ 5-2: แผนท่ีนำทาง (Roadmap) การดำเนินการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2565-2567 (ต่อ) 
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๑๐๑ 

ส่วนงบประมาณประมาณการที่ต ้องใช้ในการดำเนินการตามแผนงาน /โครงการทั ้งหมด ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี รวมกันทั้งสิ้น 95,002,000 บาท สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5-2: งบประมาณ (ประมาณการ) ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะกลาง 
(ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ประมาณการ) (บาท) 
ลำดับ รหัส ชื่อ 2565 2566 2567 

1 1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและ
การไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร 
(โครงการต่อเนื่องปี 2565-2566) 

3,000,000 7,000,000  

2 1.2 แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการยึดอายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึง
การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานที่จัดเก็บทรัพย์สินที่ยึด ฯลฯ 

- 
   

3 1.3 แผนงานเชื่อมโยงและบูรณาการระบบสารสนเทศของสำนักงาน 
คปภ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

- - 
  

4 1.4 พัฒนาระบบบัญชี งบประมาณ และการเงินของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย (โครงการต่อเนื่องปี 2566-2567)   14,250,000* 15,750,000* 

5 1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัย 
ภาคบังคับ (โครงการต่อเนื่องปี 2563 – 2565) 3,395,000 

    
6 1.6 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุน 

การดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 2,607,000 
    

7 1.7 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

10,000,000 - - 

8 2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
9 2.2 แผนงานปรับปรุงและเพิ่มค่าตอบแทน/สวัสดิการ ทั้งในรูปแบบ

ของตัวเงินและที่มิใช่ตัวเงิน แก่บุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ - 
    

10 3.1 โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่อง เพื่อส่งเสริมการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

11 3.2 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย - - - 

12 4.1 แผนงานหารือหรือทำข้อตกลงร่วม MOU กับหน่วยงานพันธมิตร 
เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิ
ประชาชน และส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. 

- - - 

13 4.2 แผนงานเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับกองทุนฯ เช่น โรงพยาบาล สตช. ฯลฯ - - - 

รวม 32,002,000 34,250,000 28,750,000 
รวมท้ังหมด (2565-2567) 95,002,000 

หมายเหต:ุ             หมายถึง ไม่มีการดำเนินงาน 
1) สมมติฐานว่าโครงการท่ีต้องมีการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี หรือโครงการที่อาจมีการดำเนินการต่อเนื ่องจากการดำเนินงาน  
ในระยะแรกในปี 2565 จะมีการใช้งบประมาณในการดำเนินงานท่ีใกล้เคียงหรือเท่ากับในปี 2565 
2) งบประมาณในปี 2566 และ 2567 เป ็นการประมาณการเบื ้องต ้น ทั ้งน ี ้  จะมีการทบทวนอีกคร ั ้งเม ื ่อได ้ม ีการจ ัดทำ 
แผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2566 และ 2567 เป็นการต่อไป 
3) * สำหรับโครงการ 1.4 จำเป็นจะต้องทบทวนความคุ้มค่า และงบประมาณท่ีใช้งบประมาณเพิ่มเติม (ดูภาคผนวก)  



 
 

 

๑๐๒ 

 

 



 

 

๑๐๓ 

บทที่ 6 แผนการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2565 

6.1 ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2565 

ในปี 2565 ได้กำหนดแผนงานและโครงการสำคัญที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะดำเนินการไว้
ทั้งสิ้น 12 แผนงาน/โครงการสำคัญ14 โดยประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 
32,002,000 บาท ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6-1: แผนการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี 2565 

ลำดับ รหัส ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ประมาณการ) 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองทุนและการบริหารจัดการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
1 1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่าย

ค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืน
ของกองท ุนทดแทนผ ู ้ ประสบภ ัยแบบ 
ครบวงจร (โครงการต่อเนื่องปี 2565-2566) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

3,000,000 ดำเนินการตามตัวชี้วัด 
TRIS ด้านที่ 3 การ
ปฏิบัติการ 

2 1.2 แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการยึด
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้
กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย รวมถึงการ
ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานที่จัดเก็บ
ทรัพย์สินที่ยึด ฯลฯ 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

สามารถนำผลการศกึษา
จากโครงการปรับปรงุและ
พัฒนากระบวนการทำงาน
เพื่อรองรับการเป็น Smart 
OIC (Business Process 
Improvement) ของ
สำนกังาน คปภ. 
(ดำเนนิการปี 2564)  
มาใช้สนับสนนุการ
ดำเนินงานในโครงการนี ้

3 1.3 แผนงานเช ื ่อมโยงและบ ูรณาการระบบ
สารสนเทศของสำนักงาน คปภ. เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

4 1.5 โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพระบบรายงาน
ข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ (โครงการ
ต่อเนื่องปี 2563-2565) 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

3,395,000  

5 1.6 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

2,607,000  

 
14 สำหรับแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้เริม่ดำเนนิการในปี 2565 (โครงการ 1.4) จะนำเสนอรายละเอยีดแผนงาน/โครงการไว้ในภาคผนวก 



 
 

 

๑๐๔ 

ลำดับ รหัส ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ประมาณการ) 
(บาท) 

หมายเหตุ 

6 1.7 โครงการจ ัดจ ้ างท ี ่ ปร ึ กษาเพ ื ่ อจ ั ดทำ 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
แผนปฏ ิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลกองท ุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

10,000,000  

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาบุคลากรและลกูจ้างของกองทุนฯ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 
7 2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุน

ทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2565 
กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

1,000,000  

8 2.2 แผนงานปรับปร ุงและเพิ ่มค ่าตอบแทน/
สวัสดิการ ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและที่มิใช่
ตัวเงิน แก่บุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

ยุทธศาสตร์ 3 เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักถึง และส่งเสริมให้ประชาชนทำประกนัภัย พ.ร.บ. 
9 3.1 โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื ้นที ่นำร่องเพื่อ

ส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน 
กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

12,000,000 หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง: 
กรมการปกครอง,  
นิคมอุตสาหกรรม, 
มหาวทิยาลยั, กรมการ
ขนส่งทางบก, บริษัท 
กลางคุม้ครองผู้ประสบภยั
จากรถ จำกดั, ฯลฯ 

10 3.2 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู ้ม ีส ่วน 
ได ้ เส ียของกองท ุนทดแทนผ ู ้ประสบภัย  
ปี 2565 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

ดำเนินการตามตัวชี้วัด 
TRIS ด้านที่ 2  
การสนองประโยชน์ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ 4 สร้าง Ecosystem ที่ส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านความร่วมมือกับพันธมติรในเชิงรุก 
11 4.1 แผนงานหารือหรือทำข้อตกลงร่วม MOU กับ

หน่วยงานพันธมิตร เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย 
เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประชาชน 
และส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. 

กลุ่มระบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง: 
กรมการปกครอง ,  
นิคมอุตสาหกรรม, 
กรมการขนส่งทางบก, 
สำนกังานตำรวจแห่งชาต,ิ 
สมาคมประกนัวนิาศภยั
ไทย, บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ จำกดั, 
บริษัทประกันภยั 

12 4.2 แผนงานเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
กองทุนฯ เช่น โรงพยาบาล สตช. ฯลฯ 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

- 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง: 
สำนกังานตำรวจแห่งชาต,ิ 
โรงพยาบาล,  
บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ จำกดั, 
บริษัทประกันภยั 

รวม 32,002,000  
หมายเหตุ: แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ งบประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

 

๑๐๕ 

6.2 รายละเอียดของแผนงานและโครงการสำคัญ ประจำปี 2565 

ตารางที่ 6-2: รายละเอียดของแผนงานและโครงการสำคัญ ตามแผนการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัย ประจำปี 2565 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

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

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

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

 
ข้อสังเกต 

ระบบฯ ควรรองรับฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้  
o ช่องทางการให้บริการ One-stop-service  

ด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ต้ังแต่การขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นฯ การนำส่งข้อมูลและเอกสาร 
ท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบสถานะคำร้องฯ ไปจนถึง
การเบิกจ่ายและส่งใบเสร็จ (E-Receipt) ให้แก่ 

18 เดือน 
 
 

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

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

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

 3,000,000 
 
 

 
หมายเหตุ: 
ปี 2566 
เบิกจ่ายอกี 
7,000,000 
บาท 

กลุ่มระบบคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ  
 
/ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่สาร 



 
 

 

๑๐๖ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้และ
การไล่เบีย้เรยีกคืนของ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยแบบครบ
วงจร (ตอ่) 

 ผู้รับบริการ โดยจะเชื่อมโยงกับช่องทางการให้บริการ
ของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้เกิดการให้บริการใน
รูปแบบ One-stop-service 

o ระบบพิจารณาค่าเสียหายเบื้องต้นแบบครบวงจร 
โดยมีฟังก์ชัน เชน่ การย่ืนแบบคำร้องขอรับชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้น/ค่าสินไหมทดแทน โดย รพ./
บ.กลางฯ การตรวจสอบคำร้องเบ้ืองต้น รวมถึง
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ อัตโนมัติ การสืบสวน/
สอบสวน และตรวจสอบหลักฐาน/เอกสาร 
ท่ีได้รับ การส่งคำร้องขอให้กองทุนฯ พิจารณา/
อนุมัติ การเปิดให้ รพ./บ.กลางฯ ตรวจสอบ
สถานะการพิจารณาค่าเสียหายเบื้องต้น การจา่ย
ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นและส่งใบเสร็จ  
(E-Receipt) แก่ รพ./บ.กลางฯ 

o ระบบติดตามไล่เบ้ียเรียกคืน โดยมีฟังก์ชัน เช่น 
การข้ึนทะเบียนลูกหนี้กองทุนและตรวจสอบ
ลูกหนี้กองทุนได้ การตรวจสอบการยึดทรัพย์สิน
ของผู้ต้องชดใช้เงินฯ การตรวจสอบหลักทรัพย์/
ทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้ฯ การบันทึกการ
ดำเนินงานยึด อายัด ขายทอดตลาด การรายงาน
สถานะการดำเนินจ่ายเงินคืนของผู้ต้องชดใช้เงิน 
การผ่อนจ่าย การแจ้งเตือนแก่ผู้ต้องชดใช้เงิน 
การส่งใบเสร็จ (E-Receipt) แก่ผู้ต้องชดใช้เงิน 
การรายงานสถานะการตัดหนี้สญูของลูกหนี้
กองทุน 

 
 
 
 
 
 

       



 

 

๑๐๗ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

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

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

1. รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูล ประเด็น/
อุปสรรคในการดำเนินการยึดอายดัและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สนิของลกูหนีก้องทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงการ
ดำเนนิการทีเ่กีย่วข้อง [ม.ค.-ก.พ. 65] 
2. ศึกษากฎระเบียบของหน่วยงานอื่น  
ที่มกีารกำหนดขั้นตอนการดำเนนิการยึด
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ [ม.ค.-เม.ย. 65] 
3. จัดทำร่างกฎระเบียบ เสนอต่อ
คณะอนกุรรมการไล่เบี้ยฯ และเสนอ 
ร่างกฎระเบียบต่อคณะอนุกรรมการ
กฎหมายฯ และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตลอดจน
เสนอเลขาธิการลงนามในกฎระเบียบ  
[พ.ค.-พ.ย. 65] 
4. เผยแพรก่ฎระเบียบ และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานพนัธมติรที่เกี่ยวข้อง 
กับกระบวนงานการยึดอายัดและ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ [ธ.ค. 65] 
 
ข้อสังเกต: หลังจากที่มกีารดำเนินงานด้าน
ปรับปรุงกฎระเบียบฯ ในปี 2565 แล้ว 
ควรมกีารปรับปรงุกระบวนงาน และ
ขั้นตอนการไล่เบีย้เรียกคืน ให้มีความ
กระชับ คล่องตวั รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ 
รวมถึงยืดหยุ่นและสามารถปฏิบัติงาน 
(เช่นเดยีวกับการดำเนินงานในโครงการ 
1.2) โดยอาจดำเนินการตอ่จากโครงการนี้
ในปี 2566 

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

ระดับความสำเร็จของ
การปรับปรุงกฎระเบียบ
และกระบวนงานด้าน
การไล่เบี้ยเรียกคืน 

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

 -  
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ่มระบบคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 



 
 

 

๑๐๘ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

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

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

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

HRIS ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน คปภ. [ระยะ ท่ี  1]  

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

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

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

ระยะที่ 1  
(ปี 2565) 
12 เดือน 

 
ระยะที่ 2  
(ปี 2566) 
12 เดือน 

 

แผนงานเชือ่มโยงและ
บูรณาการระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงาน คปภ. 

ระดับความสำเรจ็ของ
แผนงานเชือ่มโยงและ
บูรณาการระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงาน คปภ. 

แผนงานเชือ่มโยงและ
บูรณาการระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงาน คปภ.  
แล้วเสร็จ 

 - 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

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



 

 

๑๐๙ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

1.5 
โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
รายงานข้อมูล
ประกันภัยรถภาคบังคบั 
(โครงการต่อเนือ่งปี 
2563-2565) 

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

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

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

ระดับความสำเรจ็ของ
โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพระบบ
รายงานขอ้มูลประกนัภัย
รถภาคบังคับ 

ดำเนนิโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบ
รายงานขอ้มูลประกนัภัย
รถภาคบังคับแล้วเสรจ็ 

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

1.6 
โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก 
เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหรอืสายงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำ
ทรัพยากรทีต่้องใชก้ับการ
ดำเนนิงานด้านดังกล่าวไปใช้กับ 
การดำเนนิงานด้านอืน่ๆ 

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

12 เดือน แผนสนับสนุนการ
ดำเนนิงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

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

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

 2,607,000 กลุ่มระบบคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 



 
 

 

๑๑๐ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

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

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

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

ข้อสังเกต: ในปี 2566-2567 จะเป็น
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จัดทำขึน้ 

12 เดือน 
(โครงการฯ 
ดำเนนิการ  
8 เดือน) 

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

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

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

 10,000,000 กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 



 

 

๑๑๑ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

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

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

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

12 เดือน บุคลากรและลูกจ้างของ
กองทุนฯ ได้รับการ
พัฒนาและมีทกัษะและ
สมรรถนะด้านดจิิทัล
และด้านที่เกีย่วขอ้ง 

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

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

 1,000,000 กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
 
/ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 



 
 

 

๑๑๒ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

2.2 
แผนงานปรับปรุงและ
เพ่ิมค่าตอบแทน/
สวัสดิการ ทั้งใน
รูปแบบของตัวเงินและ
ท่ีมิใช่ตัวเงิน  
แก่บุคลากรและ 
ลูกจ้างกองทุนฯ 

เพื่อสรา้งขวญักำลังใจให้แก ่
บุคลากรและลูกจ้างของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามภารกิจ
ของกองทุนฯ นำไปสู่การเพิ่มขึ้น
ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานในระยะยาว 

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

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

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

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

 -  
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 



 

 

๑๑๓ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

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

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

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

ระยะที่ 1  
(ปี 2565) 
12 เดือน 

 
ระยะที่ 2  
(ปี 2566) 
12 เดือน 

 
ระยะที่ 3 
(ปี 2567) 
12 เดือน 

 

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

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

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

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



 
 

 

๑๑๔ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

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

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

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

12 เดือน 1. ผลการสำรวจความ
คิดเห็นของผู้มีสว่นได้
เสียของกองทุนฯ  

1. ระดับความสำเรจ็
ของการสำรวจความ
คิดเห็นของผู้มีสว่น 
ได้เสียของกองทุนฯ  
ปี 2565 

1. ดำเนนิโครงการ
สำรวจความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียของ
กองทุนฯ ปี 2565  
แล้วเสร็จ  
 

 -  
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

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



 

 

๑๑๕ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง Ecosystem ที่ส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านความร่วมมือกับพันธมติรในเชิงรุก 

4.1 
แผนงานหารือหรือทำ
ข้อตกลงร่วม MOU  
กับหน่วยงานพันธมิตร 
เพ่ือการบังคับใช้
กฎหมาย เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
คุ้มครองสิทธิประชาชน 
และส่งเสริมการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 
 
 

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

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

ระยะที่ 1  
(ปี 2565) 
12 เดือน 

 
ระยะที่ 2  
(ปี 2566) 
12 เดือน 

 
ระยะที่ 3 
(ปี 2567) 
12 เดือน 

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

1. มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ หรือ
จัดทำข้อตกลงร่วม 
(MOU) กับหน่วยงาน
พันธมิตร 

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

 - 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

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



 
 

 

๑๑๖ 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

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

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานเครือข่าย/หน่วยงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ที่เกี่ยวขอ้งกับ
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และการปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

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

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

1. ร้อยละความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนฯ  
ของบุคลากร/ 
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานพันธมิตร  

1. ร้อยละความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนฯ  
ของบุคลากร/ 
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานพันธมิตร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

 - 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

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

รวม  32,002,000  
หมายเหตุ: แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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๑๑๙ 

บทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ 

การข ับเคล ื ่อนแผนย ุทธศาสตร ์กองท ุนทดแทนผ ู ้ประสบภ ัยระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี  
พ.ศ. 2566-2570) สู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยกลไกและปัจจัยทีจ่ะเข้ามาสนับสนุน
ให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถดำเนินการในแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เกิดซ่ึงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ได้ 

7.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่ความสำเร็จ 

 
รูปที่ 7-1: ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) 

1) การสร้างการรับรู้ต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ แก่ทุกภาคส่วน 

การขับเคลื ่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ จำเป็นต้องมีการสร้างการรับรู ้ต ่อแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้  
แก่ทุกภาคส่วน ทั ้งตัวบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
ของสำนักงาน คปภ. โดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียด 
และสรุปประเด็นสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ให้แก่บุคลากรเหล่านี้รับรู้รับทราบ และเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี ้ว ัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนแผนงาน/โครงการที ่กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยต้องดำเนินการ เพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า และสามารถดำเนินงานตาม  
แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกัน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำเป็นต้องสื่อสารและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานพันธมิตร และ
หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับรู้รับทราบเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้  
ด้วยเช่นกัน อาทิ การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
บนเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ ฯลฯ 
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๑๒๐ 

2) การได้รับความร่วมมือและส่งเสริมจากสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานพันธมิตร 

นอกเหนือจากการสร้างการรับรู้ต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ แก่ทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและส่งเสริมจากสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานพันธมิตร เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ 
ภายหลังจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้มีการสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ให้แก่
บุคลากรของสำนักงาน คปภ. รวมถึงหน่วยงานพันธมิตร กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยควรเร ิ ่มหารือ 
เพ่ือขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานเหล่านี้ ทั้งความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กัน การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ตลอดจนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในภารกิจ กิจกรรม แผนงาน 
หรือโครงการต่างๆ ที่แต่ละฝ่ายมีหรือวางแผนจะดำเนินการ 

3) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Mindset) ของการคุ้มครองประชาชน 

ประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญและอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน คือทัศนคติ (Mindset) ด้านการคุ้มครอง
ประชาชน ที่ทุกฝ่ายมีต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เนื่องจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นหนึ่งในกองทุนที่
จัดตั้งขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับ
อันตรายและความเสียหายทั้งแก่ชีวิต ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน ด้วยเหตุนี้ 
การให้ประชาชนได้รับรู้ มีความเข้าใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เช่น หากเป็น
ผู้ประสบภัย จะได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอะไรบ้าง จะต้อง
ขอรับการคุ้มครองและเงินชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นดังกล่าวอย่างไร ขณะเดียวกัน หากเป็นผู้ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ ตนจะต้องแสดงความรับผิดชอบ และจ่ายเงินคืนแก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอย่างไร เพื่อให้  
เงินดังกล่าวสามารถถูกนำกลับไปสู่กองทุนฯ และถูกใช้เพื่อคุ้มครองชีวิตของประชาชนคนอื่นต่อไปได้ และ  
เห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับตนเองและประชาชนผู้อ่ืน 

4) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 

เมื่อเริ่มดำเนินแผนงาน/โครงการใดๆ ไปในระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการติดตามความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ทราบความคืบหน้า และสามารถประเมินปัญหาหรืออุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการดำเนินการ และตระเตรียมแผนการสำหรับการดำเนินงานในอนาคตต่อไปได้ 
นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการประเมินผลความสำเร็จเมื่อแผนงาน/โครงการแล้วเสร็จ เพ่ือจะได้สามารถทราบถึง
ประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หรือต่อยอดการดำเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัยต่อไปในอนาคตมีความต่อเนื ่อง สอดคล้องกับสิ ่งที ่ได้ดำเนินการผ่านมา อีกทั ้งยังขยาย  
การดำเนินการให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เพ่ิมพูนมากขึ้น  

โดยการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ ควรต้องมีการกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามที่แน่ชัด เช่น เป็นประจำทุกเดือน เป็นประจำทุก 2 เดือน หรือเป็นประจำทุกไตรมาส 
(3 เดือน) เป็นต้น เพื่อความยืดหยุ่นต่อการดำเนินงานอย่างเหมาะสม เช่น ปรับรูปแบบการทำงานออนไลน์ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 



 

 

๑๒๑ 

สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ควรต้องมีการประเมินผลเมื่อดำเนินการ
แล้วเสร็จไปในระยะหนึ่งแล้ว เช่น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 50 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด 
และต้องดำเนินการประเมินผลเมื่อแผนงาน/โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เพ่ือสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 

ทั ้งนี ้ ผลการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และผลการประเมิน 
การดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ จะต้องถูกสรุปและจัดทำเป็นรายงานผลความคืบหน้าและผลสำเร็จ  
เพื่อรายงานต่อผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่เกี ่ยวข้องของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตลอดจนคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน คปภ. โดย
การรายงานแก่ผู้บริหารฯ ดังกล่าวอาจรายงานผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุกไตรมาส เป็นต้น เพ่ือนำไปสู่
การตัดสินใจต่อการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสมของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องมีการรวบรวมประเด็นสำคัญ ทั้งปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์จากการดำเนินงานเพื่อมาใช้ประกอบในการทบทวนและจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยฉบับถัดไป 

5) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: 
COSO 2013 เพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  
ของหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้การดำเนินงานและการบริหารงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและมีการกำกับดูแลที่ดี สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

แนวทางลำดับที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหารหรือผู้ที ่กำกับดูแล
จะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงาน  
ที่คาดหวังของผู ้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั ้งนี ้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื ้นฐานสำคัญ  
ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื ่นๆ เช่น รูปแบบและปรัชญาการทำงานของ 
ฝ่ายบริหาร การจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน และ  
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

แนวทางลำดับที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

กระบวนการที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้ง
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควร
คำนึงถึงการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด อันส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 



 
 

 

๑๒๒ 

แนวทางลำดับที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติ
ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ครอบคลุมทุกระดับ
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น กิจกรรมการควบคุมต้องสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับ  
ที่ยอมรับได้ และการกำหนดค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการควบคุมต้องไม่สูงกว่าผลเสียหายที่คา ดว่าจะเกิดขึ้น  
เป็นต้น 

แนวทางลำดับที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

สารสนเทศเป็นสิ ่งจำเป็นสำหรับกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยที ่จะช่วยให้มีการดำเนินการตาม  
การควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงาน
ของกองทุน สร้างความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในให้แก่บุคลากรและ
ลูกจ้างกองทุน  

แนวทางลำดับที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

กิจกรรมการการควบคุมภายในมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกในการติดตามประเมินผล เพื่อให้
มั ่นใจว่าได้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในนั้นอย่างสม่ำเสมอตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ทั้ง 5 องค์ประกอบข้างต้น โดยรวมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานนั ้นๆ มีการประเมินผลการดำเนินงาน  
เป็นระยะหรือเป็นครั ้งคราว เช ่น การตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายใน หรือการมอบหมายให้
บุคคลภายนอกมาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง โดยสร้าง  
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงาน (Control Self-Assessment) 

 

7.2 การดำเนินงานในประเด็นอ่ืนเพื่อขับเคลื่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

นอกเหนือจากกลไกการขับเคลื ่อนที่นำเสนอข้างต้น ยังมีการดำเนินงานในประเด็นอื ่นที่จะช่วย
ขับเคลื่อนให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถบรรลุเป้าหมาย และมุ่งสู่ภาพภูมิทัศน์ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยในอนาคต (Future Landscape) ดังที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินงานที่จะนำเสนอต่อไปจากนี้ 
อาจไม่ใช่เพียงการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแต่เพียงหน่วยงานเดียว แต่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือ หรือการสนับสนุนและการผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายสํานักนายทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และสำนักงาน คปภ. 

ทั้งนี้ การดำเนินงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะช่วยขับเคลื่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
เพ่ิมเติมจากกลไกการขับเคลื่อนฯ มีดังนี้  



 

 

๑๒๓ 

7.2.1 การปรับมิติของการคุ้มครองผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ ผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจาก
รถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า นิยามดังกล่าวครอบคลุมถึง 
ตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ด้วย 

ประเด็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ ้นจากนิยามดังกล่าว ซึ ่งได้ร ับจากการรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ตลอดจนการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนจากหน่วยงาน 
ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คือ ความครอบคลุมของการคุ้มครองที่กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ขับข่ีเหล่านั้น ยังครอบคลุมรวมไปถึงผู้ขับข่ี ซึ่งอาจมีเจตนากระทำ
ผิดในแง่ของการที ่ตน อาจรู ้หรือไม่รู ้ว่าการไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. นั ้นถือมีความผิดตามกฎหมายและ  
มีบทลงโทษ แต่ยังนำยานพาหนะ (รถยนต์/รถจักรยานยนต์) คันดังกล่าวมาขับขี่บนท้องถนน 

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การขับขี่บนท้องถนนเกิดความปลอดภัยต่อทุกฝ่าย ประชาชนทุกคนได้รับการ
คุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. เป็นอย่างน้อย รวมถึงเพื่อให้เงินช่วยเหลือจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
ถูกนำมาใช้เพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ที่ประสบภัยอย่างแท้จริง กล่าวคือ ไม่ได้มีเจตนากระทำผิดแล้ว
กลายเป็นผู ้ประสบภัยเสียเอง กฎหมายฉบับนี้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองและมิติของการคุ ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถที่มีอยู่เดิม 

อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าว กล่าวคือการเข้าไปแก้ไขพระราชบัญญัติฯ เพ่ือให้การคุ้มครองอาจ
ครอบคลุมเฉพาะผู้ประสบภัยที่ควรได้รับการคุ้มครองและความช่วยเหลือจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในลำดับแรกคือ คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู ้ประสบภัยจากรถ ซึ ่งเป็นผู ้มีบทบาทหน้าที ่และเกี ่ยวข้องกับการจัดทำและกำกับดูแลให้การคุ ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ในลำดับต่อมา จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสํานัก 
นายทะเบียนคุ ้มครองผ ู ้ประสบภัยจากรถ และสำนักงาน คปภ.  ที ่จะนำเสนอการแก้ไขใจความใน  
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักสากลของการคุ้มครองผู้ประสบภัย 
ที่ต้องการคุ้มครองผู้ที่ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริง (อันเห็นได้จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นต้น) 

ทั้งนี้ การปรับแก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงมิติของการคุ้มครองผู้ประสบภัย จะทำให้ผู้ที่ควรได้รับ
ความช่วยเหลือเบื้องต้นยังคงได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ผู้ที่มีเจตนากระทำ
ความผิด อาจได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่กรณีไป แต่ยังต้องได้รับบทลงโทษที่เหมาะสม เพื่อเป็นการตักเตือน
หรือกลายเป็นบทบังคับให้ไม่เกิดการกระทำความผิดอีกซ้ำสอง รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมและ



 
 

 

๑๒๔ 

ผลักดันให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของรถ และผู้ขับขี่ ทราบและเห็นถึงความสำคัญของการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. และพึงระลึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรืออุบัติเหตุ 
ในขณะที่การขับขี่ของตน ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. หรือประกันภัยใดๆ คุ้มครองความเสียหายและความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดข้ึนกับตนเอง บุคคลรอบข้าง บุคคลในชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติ 

นอกจากนี้ การปรับแก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงมิติของการคุ้มครองผู้ประสบภัยดังกล่าว ยังจะ
นำมาสู ่ผลลัพธ์และผลพลอยได้ที่เป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
กล่าวคือ เมื่อประชาชนเจ้าของรถ หรือผู้ขับขี่ ตระหนักหรือเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. 
แล้ว และได้มีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ ้น ผู้ประสบภัยจะได้รับการคุ้มครองจาก
ประกันภัย พ.ร.บ. และทำให้จำนวนเหตุการณ์ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องเข้ามาดำเนินการเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถลดน้อยลง แม้เพียงแค่จำนวนหนึ่ง
หรือบางส่วนของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดก็ตาม แต่จะส่งผลให้การบริหารจัดการเงินสมทบของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ที่ต้องเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้น สามารถนำไปใช้ได้อย่างเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดภาระงานต่างๆ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในส่วนที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังจากการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว เช่น การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อติดตามลูกหนี้ และไล่เบี้ย
เรียกคืน เป็นต้น มีปริมาณลดน้อยลง ซึ ่งในท้ายที ่สุด จะช่วยให้ปัญหาที่เคยเกิดขึ ้นกับกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยสามารถลดลงและหมดไป และทรัพยากรที่เคยต้องนำไปใช้กับการดำเนินการข้างต้นนี้ จะสามารถ
นำไปใช้ในการขับเคลื่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในภารกิจอ่ืนๆ ของกองทุนฯ เอง เช่น การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น การพัฒนาระบบให้บริการแก่ผู้ประสบภัย การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
จัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่
ประชาชนในการทำประกันภัย พ.ร.บ. เป็นต้น และช่วยให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยประสบความสำเร็จและ
มุ่งสู่วิสัยทัศน์และภาพภูมิทัศน์ใหม่ในอนาคตที่กำหนดไว้ได้ 

7.2.2 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยปัจจุบัน ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถนำพาซึ่งโอกาสในการใช้ประโยชน์ และช่วยสนับสนุน
การวางแผนหรือกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแผนงานและโครงการต่างๆ ขององค์กรทั้งภาครั ฐและเอกชน 
การบูรณาการ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติหรือตัวชี้วัดระหว่างหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นอีกแนวทาง 
ที่ช่วยให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และภาพภูมิทัศน์ใหม่ในอนาคต  
ที่กำหนดไว้ได ้

ในการนี้ หนึ่งในข้อเสนอแนะสำหรับการขับเคลื่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
คือการที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยควรนำข้อมูลสถิติหรือตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์กับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยตัวอย่างแนวทางที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถนำไป
ปรับใช้ ได้แก่ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสากล อาทิ 



 

 

๑๒๕ 

▪ สหราชอาณาจ ักร โดย Motor Insurer’s Bureau (MIB) มีการจ ัดทำฐานข ้อม ูล Motor 
Insurance Database (MID) ขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติของสหราชอาณาจักร เพื ่อประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี Automatic Number Plate 
Recognition (ANPR) ในการตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ที่ยังมิได้ทำประกันภัยภาคบังคับ อันจะ
นำไปสู่การแจ้งเตือนให้มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามที่กฎหมายกำหนด และการ
ลงโทษตามข้อบทกฎหมาย หากยังพึงกระทำผิดอยู่ 

▪ อินเดีย โดย Insurance Regulatory and Development Authority India (IRDAI) ได้ม ีการ
จัดตั้งสำนักงานข้อมูลประกันภัยของอินเดีย (Insurance Information Bureau of India : IIB) 
เพื่อบริหารจัดการ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านประกันภัยของประเทศ ซึ่งทำให้ IRDAI สามารถนำ
ข้อมูลที่จัดเก็บใน IIB เช่น ข้อมูลประกันภัยภาคบังคับตาม พ.ร.บ. ประกันภัยรถทางเลือก และ
ข้อมูลการโจรกรรมรถยนต์ ฯลฯ มาใช้ประโยชน์ต่อกับการปฏิบัติงานของ IRDAI ได้ 

▪ ฯลฯ 

นอกเหนือจากข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และสร้างโอกาสต่อการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ 
หรือรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแล้ว การมีและได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำไป
ประยุกต์ใช้งาน เป็นอีกข้อเสนอแนะสำหรับการขับเคลื่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยอาจมิใช่หน่วยงานที่ต้องเข้าไปดำเนินการจัดเก็บรวบรวม หรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่แต่อย่างใด 
หากแต่สามารถบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการจัดเก็บหรือจัดทำฐานข้อมูล
ไว้อยู่แล้ว อันจะทำให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้มีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกองทุนฯ ต่อไป อาทิ 

▪ การบูรณาการและแลกเปลี ่ยนข้อมูลสถิติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื ่อนำข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาของผู้ขับขี่ ฯลฯ มาใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ
จัดทำเป็นนโยบาย หรือมาตรการ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัย พ.ร.บ. การขับขี่อย่าง
ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ซึ่งในท้ายที่สุดจะช่วยให้กรณีที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องเข้าไป
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยมีแนวโน้มลดลงได้ 

▪ การบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติกับกรมการปกครอง และหน่วยงานอื่นในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปสู่การทำความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการส่งเสริมและ
สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่จะส่งเสริมให้คนมาทำประกันภัย พ.ร.บ. มากข้ึน และยั่งยืน 

▪ การบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สมาคมประกัน 
วินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย บริษัท กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จำกัด  
บริษัทประกันวินาศภัย ฯลฯ เพื ่อนำข้อมูลที ่ เก ี ่ยวข้องกับการทำประกันภัย พ.ร.บ.  
จากฝั่งผู ้รับทำประกัน มาใช้สำหรับการกำกับดูแล ตลอดจนการตรวจสอบความผิดปกติ  
ซึ่งอาจนำมาซึ่งเหตุฉ้อฉลประกันภัย (Fraud)  

▪ ฯลฯ 



 
 

 

๑๒๖ 

7.2.3 การคำนึงถึงความย่ังยืนของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

หากพิจารณาจากงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระหว่างปี 
2559-2563 และผลการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (นำเสนอไว้ในบทที่ 2) จะพบว่า 
มีแนวโน้มที่สำคัญ 2 ประการที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องให้ความสำคัญ ได้แก่ 

▪ แนวโน้มประการที่หนึ่ง รายได้ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีการเติบโตอยู่ในอัตราที่ไม่สูงนัก 
โดยพบว่ารายได้รวมทั้งหมด ณ ปี 2563 อยู่ที่ 227.80 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ในปี 2559 ที่อยู่ที่ 215.08 ล้านบาท รายได้รวมทั้งหมดของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (อัตราการเติบโตแบบ CAGR) ที่ร้อยละ 1.45 ต่อปีเท่านั้น 

▪ แนวโน้มประการที่สอง มูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายฯ ทั้งหมดในปี 2559  
อย ู ่ท ี ่  112.83 ล ้านบาท ขณะท ี ่ ในป ี  2563 ม ูลค ่ าด ั งกล ่ าวปร ับต ัวส ู งข ึ ้น เป็น  
160.04 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ที่สูงถึงร้อยละ 9.13 ต่อปี 

จากแนวโน้มที่เกิดขึ้นข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของเงินทุนหมุนเวียนที่กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจำต้องมีการบริหารจัดการ กล่าวคือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในกองทุนฯ นั้น (ในที่นี้คือรายได้ต่างๆ 
ของกองทุนฯ ไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบ ดอกเบี้ยรับ เงินเพิ่มตามกฎหมาย และรายได้อื ่นๆ) มีการขยายตัว 
ที่ต่ำกว่าเงินทุนที่ไหลออกจากกองทุนฯ (ในที่นี้ พิจารณาแค่เพียงเฉพาะเงินที่ต้องจ่ายเพื่อเป็นค่าเสียหาย
เบื ้องต้นแก่ผู ้ประสบภัยจากรถเท่านั้น ซึ ่ง ในความเป็นจริง ยังต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
ดำเนินการต่างๆ ของกองทุนฯ ด้วยเช่นกัน ซึ ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี ้ก็มีแนวโน้มที ่ปรับตัวสูงขึ ้นจากในอดีต
เช่นเดียวกัน) 

ทั้งนี้ ณ ปี 2563 รายได้โดยรวมของกองทุนฯ ยังคงมีมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (รวมถึงยังคงสูงกว่ามูลค่าค่าใช้จ่ายโดยรวม) อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่า  
ในปี 2564 ช่องว่างระหว่างมูลค่ารายได้โดยรวมและมูลค่าค่าใช้จ่ายโดยรวมจะลดลงจากเดิม และปัญหา
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ในปีถัดไปด้วย ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดภาวะที่เงินทุนที่ไหลออกจาก
กองทุนฯ มีมูลค่ามากกว่าเงินทุนที่ไหลเข้าได้ในอนาคต และนำไปสู่ปัญหาทีก่องทุนฯ จะต้องดำเนินงบประมาณ
แบบขาดดุล โดยหากภาวะดังกล่าวเกิดข้ึนเพียงระยะสั้นหรือชั่วคราว (เช่น เกิดข้ึนเพียงในบางปี) อาจเป็นเพียง
แค่ปัญหาระยะสั้นเท่านั้น อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวคาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะยาว หากแนวโน้มทั้งสองประการ
ข้างต้นยังคงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

ปัญหาข้างต้นนี้เป็นสัญญาณสำคัญที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องพึงระวังเป็นอย่างมาก  และ
ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อความยั่งยืนของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนของกองทุนทดแทนผู้ ประสบภัย 



 

 

๑๒๗ 

ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในด้านการเงินและงบประมาณนับต่อจากนี้ จึงต้อง
คำนึงถึงความยั่งยืนของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีเป็นต้นตอของปัญหา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้สามารถคาดการณ์/สันนิษฐาน ถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่เป็นต้นต่อ
และส่งผลให้เกิดการเพิ ่มขึ ้นของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้น อันนำไปสู ่ปัญหาที่กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยกำลังเผชิญในด้านความยั่งยืนของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
โดยจากการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า 

การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเกือบทั้งหมดเป็นผลจากการขยายตัวของมูลค่า
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 23 (1) กล่าวคือการจ่ายค่าเสียหายสำหรับอุบัติเหตุจากรถที่ไม่มี
ประกันภัย และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย โดยจากรูปด้านล่าง เห็นได้ชัดว่า
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2563) มูลค่าการจ่ายเสียหายเบื้องต้นโดยรวมมีทิศทางการเติบโตเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 23 (1) (ส่วนมูลค่าการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตามมาตรา 23 (2) ถึงมาตรา 23 (6) มีแนวโน้มลดลงหรือคงที)่ 

 
รูปที่ 7-2: มลูค่าการจ่ายคา่เสยีหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จำแนกรายมาตรา 

ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นข้างต้นยังสอดคล้องไปกับการปรับ
เพิ่มความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุจากรถ ที่ได้มีการปรับไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 
เพ่ือให้การคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมมากข้ึน 



 
 

 

๑๒๘ 

ถึงกระนั้น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นข้างต้น ค่อนข้างสวนทางกับข้อมูลสถิติ
ด้านอุบัติเหตุของประเทศไทย15 เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงปี 
2562 (ม.ค.) - 2564 (มิ.ย.) ค่อนข้างคงที่ แม้ว ่าการสัญจรทางถนนอาจได้ร ับผลกระทบจากการ 
ดำเนินมาตรการของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - 
เมษายน 2563 ซึ่งทำให้การสัญจรทางถนนลดลง และส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนในประเทศไทยลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ดี เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดบรรเทาลง และรัฐบาลมีการ
ผ่อนคลายมาตรการการจำกัดการเดินทางมากขึ้น ส่งผลทำให้การสัญจรทางถนน และจำนวนผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน กลับมาเพ่ิมสูงขึ้นดังเดิม อันเห็นได้จากข้อมูลสถิติตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 
เป็นต้นมา จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้น และในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2564 เองก็มีสถิติที่ใกล้เคียงกับข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันในปี 256216 

 
รูปที่ 7-3: สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางถนนในประเทศไทย ตั้งแต่ ม.ค. 2562 - มิ.ย. 2564 

นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นข้างต้น อาจมีแนวโน้มที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลการทำประกันภัยภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) และข้อมูลจำนวนรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่ง
ทางบก โดยพบว่าจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับในปี 2563 มีจำนวนกรมธรรม์ทั้งสิ้น 33,720,960 
กรมธรรม์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเพียง 91 กรมธรรม์17 หากแต่จำนวนรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่ง 

 
15 ที่มา: ศนูย์ข้อมูลอุบัตเิหตุทางถนน (https://www.thairsc.com/) 
16 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดังกล่าวเชิงลกึ พบวา่ การเดินทางสญัจรทางถนนและจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตทุางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล มแีนวโน้มที่ลดลงภายหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ด ีจำนวนผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตทุางถนนใน
จังหวัดอืน่ของประเทศกลับมีแนวโน้มที่เพิม่สูงขึ้น ดว้ยเหตุนีเ้อง จึงทำให้ในภาพรวม จำนวนผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตทุางถนนในประเทศไทย 
จึงค่อนข้างคงที ่หรือลดลงเพยีงเลก็น้อยเทา่นั้น แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวก็ตาม 
17 ที่มา: ข้อมูลภาพรวมสถติิธุรกิจประกนัวนิาศภัย ณ ปี 2563 ไตรมาส 4 จัดทำโดยสมาคมประกนัวนิาศภัยไทย 



 

 

๑๒๙ 

ทางบก18 (รถในระบบ) ยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเห็นได้จากในปี 2562 จำนวนรถที่จดทะเบียนกับ
กรมการขนส่งทางบกโดยรวมอยู ่ที่  40,712,048 คัน แต่ในปี 2563 จำนวนรถดังกล่าวเพิ ่มขึ ้นเป็น 
41,471,345 คัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นกว่า 7.6 แสนคัน ทั้งนี้ ผลต่างระหว่างจำนวนข้อมูลสถิติทั้งสองข้อมูล 
ชี ้ให้เห็นว่าจำนวนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที ่ไม ่ได ้ม ีการทำประกันภัยภาคบังคับ ในประเทศนั้น 
จะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการที่มูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในช่วงหลายปี 
ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลจากการที่ (1) จำนวนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มีการทำ
ประกันภัยภาคบังคับคาดการณ์ว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ (2) จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 
จากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไม่ได้มีแนวโน้มลดลงจากเดิม โดยแม้จะมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ประสบภัยดังกล่าวลดลงไม่มาก อันเกิดจากการสัญจรทางถนนและจำนวนยอด
ผู้ประสบภัยในพื้นที่นอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มสูงขึ้นจากในอดีต นอกจากนี้ ผลจากการที่จำนวน
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศยังคงเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก หากแต่สำนักงาน คปภ. 
และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้มีการปรับเพ่ิมมูลค่าการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้มีมูลค่าการคุ้มครอง
มากขึ้น จึงส่งผลให้มูลค่าของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นโดยรวมปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ส่วนข้อสันนิษฐานว่าเหตุใดผู้ทำประกันภัยภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) จึงมีจำนวนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
เท่านั้น (ข้อมูลจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ) จนอาจจะเกือบคงที่จากในปี 2562 คาดการณ์ว่า 
เป็นผลจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยที่ชะลอตัวจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนมีระดับรายได้ลดลง อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือนมีการปรับตัวเพิ ่มสูงขึ ้น ส่งผลทำให้ประชาชนบางส่วนจำเป็นต้องนำเงินรายได้มาใช้กับ 
การอุปโภคบริโภคมากกว่าการใช ้จ ่ายในส่วนอื ่นๆ เช ่น การซื ้อหรือทำประกันภ ัย พ.ร.บ. เป็นต้น  
โดยจากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ19 พบว่าปี 2563 
ครัวเรือนไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 21,329 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยประเภทค่าใช้จ่ายที่มี
สัดส่วนเพิ่มขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายหมวดอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 
และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร เป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เพื่อการอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีสัดส่วน
ลดลง  

นอกจากนี ้  ย ังอาจเป็นผลจากประชาชน หร ือผ ู ้ข ับข ี ่  หร ือเจ ้าของรถ (ท ั ้งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์) อาจยังไม่เห็นความสำคัญต่อการทำประกันภัยภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) ที่ มากพอ 
ทั้งนี้ แม้ว่าผลการสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563 ต่อประเด็นเรื่องการ
รับรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยภาคบังคับจะมีการรับรู้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในปี 2562 
อย่างไรก็ดี จำนวนการทำประกันภัยภาคบังคับกลับไม่ได้มีจำนวนกรมธรรม์ที่เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

 
18 ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (https://web.dlt.go.th/statistics/) 
19 ที่มา: http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/รายไดร้ายจา่ยครัวเรอืน/ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน.aspx 



 
 

 

๑๓๐ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการสร้างความยั่งยืนฯ แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

จากสาเหตุหรือปัจจัยที่เป็นต้นตอของปัญหาที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้า อาจกล่าวได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นผล
จากทั้งปัจจัยที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถควบคุมได้ และปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 

ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นผลจาก
การขยายตัวของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้นตามมาตรา 23 (1) เป็นสำคัญ ซึ่งในการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้น จำเป็นจะต้องลดหรือชะลอการเติบโตของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 23 (1) 
ดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 23 (1) เป็นผลจากหลาย
ปัจจัยประกอบกัน โดยปัจจัยที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยากจะควบคุม เช่น ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจมหภาค
ของประเทศ หรือการแพร่ระบาดของไวรัสหรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
สามารถหรืออาจควบคุมได้ และจะส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นดังกล่าวลดลงหรือ
เติบโตไม่สูงมาก ได้แก่ การกระตุ ้นให้ประชาชนผู ้ขับขี ่ หรือเจ้าของรถ มีการทำประกันภัยภาคบังคับ 
(ประกันภัย พ.ร.บ.) เพิ่มมากขึ้น การสร้างวินัยและส่งเสริมให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย เพ่ื อลดการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน อันจะช่วยในส่วนของการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้ 

ในด้านหนึ่ง นอกเหนือจากการที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อลดการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น ให้มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง (หรือหากเป็นไปได้ คือทำให้มูลค่าการจ่าย
ค่าเสียหายดังกล่าวมีมูลค่าที่ลดต่ำลง) ที่กล่าวมาข้างต้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอาจต้องมีการบริหาร
จัดการด้านการลงทุนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือเพ่ิมรายได้จากดอกเบี้ยรับให้เพ่ิมมากขึ้น 

ในการนี้ หนึ่งในข้อเสนอแนะสำหรับการขับเคลื่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสร้างความยั่งยืน
แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คือการผลักดันให้สัดส่วนการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มขึ้น  เพื่อช่วยลด 
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยลง โดยเฉพาะการจ่ายฯ ตามมาตรา 23 (1) อันเกิดจากการที่รถ 
ไม่มีการทำประกันภัย และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย โดยตัวอย่างการผลักดัน 
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการทำประกันภัย พ.ร.บ. ให้เพ่ิมมากข้ึน เช่น การรณรงค์และส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ให้ความสำคัญถึงการทำประกันภัย พ.ร.บ. แก่ประชาชนและเจ้าของรถ ผ่านแนวทางสร้างร่วมมือกับพันธมิตร
เพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน ฯลฯ ทั้งนี้ หากการ
ผลักดันให้สัดส่วนการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแล้ว  
ย่อมนำไปสู่การลดลง หรือชะลอการเติบโตของมูลค่าโดยรวมของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นได ้

อีกหนึ ่งข้อเสนอแนะสำหรับการขับเคลื ่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสร้างความยั ่งยืน  
แก่กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย คือการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยเพิ ่มเติม  
โดยการปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนที่จะสร้างรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึนให้แก่กองทุน 



 

 

๑๓๑ 

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากเงินลงทุนที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีการลงทุนอยู่ ณ ปัจจุบัน เกือบทั้งหมด
อยู่ในเงินฝากประจำ โดยแบ่งออกเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งจัดอยู่ใน
รูปของเงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากประจำระยะเวลาเกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน ซึ่งจัดอยู่ในรูปของ
เงินลงทุนระยะยาว 

การลงทุนในลักษณะดังกล่าวแม้จะมีอัตราความเสี่ยงที่ต่ำมาก แต่อัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น้อย
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนไปยังหลักทรัพย์มั ่นคงสูงประเภทอื่น ที่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าการลงทุนในเงินฝากประจำแบบเดิม อาทิ พันธบัตรรัฐบาล ธปท. รัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้เอกชน (Securitized Debt) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ
หน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยสามารถกระทำได้ และอาจมิได้กระทบต่อความเสี่ยงในการบริหารจัดการเงินทุนของ
กองทุนฯ อย่างมีนัยยะสำคัญ 

โดยตัวอย่างรูปแบบกองทุนหมุนเวียนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพ่ือจัดหาผลประโยชน์
และผลตอบแทนส่วนหนึ่งเป็นรายได้ให้กับกองทุน อาทิ 

▪ กองทุนประกันสังคม มีการลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคง คิดเป็นร้อยละ 76.70 และหลักทรัพย์
เสี่ยง ร้อยละ 23.30 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด20 

➢ ประเภทของหลักทรัพย์มั ่นคงที ่ลงทุน ได้แก่ เงินฝากพันธบัตรรัฐบาล ธปท. 
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้เอกชน (Securitized Debt)  
ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือหน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

➢ ประเภทของหลักทรัพย์เสี่ยงที่ลงทุน ได้แก่ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
ไม่ค้ำประกัน ตราสารทุนไทย หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หน่วยลงทุนทองคำ และโครงการลงทุนทางสังคม 

▪ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งหลักทรัพย์
มั ่นคง และหลักทรัพย์เสี ่ยง โดยสัดส่วนมากที ่สุดอยู ่ที ่หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
ภาคเอกชนไทย (ร้อยละ 23.69) รองลงมาด้วยตราสารหนี้ภาครัฐไทย (ร้อยละ 22.35)  
ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว (ร้อยละ 10.18) ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย (ร้อยละ 5.63) 
ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก (ร้อยละ 5.27) ตราสารทุนไทย (ร้อยละ 4.72) อสังหาริมทรัพย์
ไทย (ร้อยละ 4.40) และอ่ืนๆ (ตามลำดับ)21 

 
20 ที่มา: สำนกังานประกนัสังคม (2564), รายงานสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทนุประกนัสังคม ไตรมาส 2/2564 (เดอืน มิถนุายน 2564). 
21 ที่มา: เว็บไซต์ของกองทนุบำเหนจ็บำนาญข้าราชการ (https://www.gpf.or.th/thai2019/3Investment/main.php?page=
5&menu=partinvest&lang=th) 



 
 

 

๑๓๒ 

หากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ระดับหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูน
ผลตอบแทนที่มากยิ่งขึ้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนไปยังหลักทรัพย์เสี่ยง 
เช่น พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ตราสารทุนไทย หรือหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์  
หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนทองคำ เป็นต้น ได้เช่นกัน โดยให้มีการกำหนดสัดส่วนสูงสุดที่
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงเหล่านี้ เช่น ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 
ร้อยละ 20 เป็นต้น เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และให้การลงทุนสัดส่วนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน
หลักทรัพย์มั่นคงสูงประเภทต่างๆ แทนตามกล่าวไว้แล้ว ถึงกระนั้น การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเพิ่มเติม อาจมิใช่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนไปยังหลักทรัพย์มั่นคงสูงประเภทอ่ืน  
จึงอาจจะมีความเหมาะสมที่สุด 

โดยจากการคาดการณ์ด้วยแบบจำลองที่จัดทำขึ้น22 พบว่า ปัญหาแนวโน้มมูลค่าค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้น
ของกองทุนฯ และเพิ่มสูงขึ้นมากกว่ามูลค่ารายได้โดยรวมของกองทุนฯ จะเริ่มส่งผลให้กองทุนฯ ต้องเผชิญ
ปัญหาขาดทุนตั้งแต่ปี 2565-2566 เป็นต้นไป และหากกองทุนฯ ไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน 
จากเดิมแต่อย่างใด จะส่งผลทำให้กองทุนฯ จะขาดทุนเช่นนั้นไปเรื่อยๆ จนท้ายที่สุด จำเป็นต้องได้รับการปรับ
สภาพคล่องใหม่ (Refinancing) เพราะมิเช่นนั้น อาจทำให้กองทุนฯ ไม่สามารถบริหารจัดการได้ และอาจต้อง
ยุบกองทุนไปในที่สุด 

 
รูปที่ 7-4: แบบจำลองประมาณการมูลค่ารายได้และค่าใช้จ่ายโดยรวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั กรณไีม่มีการ
ดำเนินงานใดเพิ่มเติม 

  

 
22 รายละเอียดนำเสนอในภาคผนวก 

หน่วย: ล้านบาท 



 

 

๑๓๓ 

ดังนั้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ โดย (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน 
ไปยังหลักทรัพย์มั่นคงสูงประเภทอื่น (ในที่นี้ ได้แก่ การลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งลงทุนในตลาดเงิน พันธบัตร
รัฐบาล และตราสารหนี้ และตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ) พร้อมไปกับ  
(2) เร่งดำเนินมาตรการ แผนงาน หรือโครงการใดๆ ที่นำไปสู่การลดลงของอัตราการเติบโตของมูลค่า 
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อาทิ มาตรการ/แผนงานประชาสัมพันธ์ 
และกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนการทำประกันภัย พ.ร.บ. มาตรการ/แนวทางเพื่อช่วยสนับสนุนในแง่
ของการลดค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัย พ.ร.บ. แก่ประชาชนและผู้ขับขี่ (เช่น การจัดทำผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ภาคบังคับที่มีระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัย พ.ร.บ. เฉลี่ยต่อปีลดลง เป็นต้น) 
มาตรการ/แนวทางเพื่อกระตุ้นให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม สนใจทำประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านการบังคับใช้ กฎหมาย 
หรือเพ่ิมบทลงโทษ (Enforcement) ฯลฯ 

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ด้วยแบบจำลอง การดำเนินการตามแนวทางสองประการข้างต้นจะช่วยแก้ไข
ปัญหาขาดทุนที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกำลังจะต้องเผชิญได้ โดยจะช่วยให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ 
(ดอกเบี้ยรับ) ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และการชะลอตัวลงของค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น ให้อยู่ในระดับของการขยายตัวที่ระดับต่ำได ้ท้ายที่สุด จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับทุนหมุนเวียน
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ในระยะยาว โดยคาดการณ์ว่าปัญหาดังกล่าวจะค่อยๆ บรรเทาลง และ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถกลับมาดำเนินงบประมาณแบบเกินดุล (เริ่มมีกำไรกลับเข้ามาสะสม
ให้กับกองทุนฯ) ในช่วงปี 2579-2580 

 
รูปที่ 7-5: แบบจำลองประมาณการมูลค่ารายได้และค่าใช้จ่ายโดยรวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั กรณีที่ปรับเปลีย่น
รูปแบบการลงทุนของกองทุน และดำเนินมาตรการเพื่อชะลอการเตบิโตของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 

  

หน่วย: ล้านบาท 



 
 

 

๑๓๔ 

 

 

 

 

 



 

 

๑๓๕ 

ภาคผนวก 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
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๑๓๖ 

รายละเอียดคำนิยามและวิธีคำนวณของตัวชี้วัด  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) 

1) นิยามและวิธีการคำนวณ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั นิยามและวธิีคำนวณ 
เป้าหมายที่ 1 
การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
ก อ ง ท ุ น ฯ  มี
ประส ิทธ ิภาพ
เพิ่มขึ้น และใช้
ประโยชน์จาก
ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ
เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดหลัก  
ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร จ ่ า ย
ค่าเส ียหายเบื ้องต้นตาม
ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ี ่ ก ฎ ห มาย
กำหนด * 

จำนวนคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 23 ที่มีการยื่นขอรับจากกองทุนฯ และ
กองทุนฯ สามารถจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดภายใน 7 วัน *** 
สูตรคำนวณ 

 
การดำ เน ิ น งานต ิดตาม
ลูกหนี้ 

พิจารณาจากกจิกรรมการดำเนินงานของกองทุนฯ ในการวางแผนการบริหารลูกหนี้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและกำหนดแนวทางในการติดตามและลดลงหนี้ของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

คะแนนการประเมินผลการ
ดำเน ินงานของกองทุนฯ 
เพิ่มขึ้น * 

ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการดำเนินงานของกองทุนหมุนเวียนในประเทศ ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนของปีก่อนหน้า เผยแพร่โดยกรมบัญชีกลาง 

ตัวชี้วัดรอง  
ระดับความพึงพอใจของ
ผู ้ใช ้บร ิการด้านการจ ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น * 

คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ของผู้ตอบแบบสำรวจ ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการด้านการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น ** 

ระดับความสำเร็จของการ
ปรับปรุงกฎระเบียบและ
กระบวนงานด้านการไลเ่บี้ย
เรียกคืน 

มีการปรับปรุงกฎระเบยีบและกระบวนงานด้านการไล่เบี้ยเรียกคืน  

เป้าหมายที่ 2 
บ ุคลากรและ
ล ู ก จ ้ า ง ข อ ง
ก อ ง ท ุ น ฯ  มี
ท ั กษะด ิ จ ิ ทั ล 
และพร ้อมต่อ
การปฏิบัติงาน
ต า ม ภ า ร กิ จ 
ด ้ ว ย ร ะ บ บ 
เครื ่องมือ และ
เ ท ค โ น โ ล ยี
ดิจิทัล 

ตัวชี้วัดหลัก  
บุคลากรและลูกจ ้างของ
กองทุนฯ ทุกคน ได้รับการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและด้านที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน 

จำนวนบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ ที่ได้รับอบรมและพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล
และด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 หลักสูตร ต่อจำนวนบุคลากรและลูกจ้างของ
กองทุนฯ ทั้งหมด 

ระดับทักษะดิจิทัลและด้าน
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและลูกจ ้าง
ข อ ง ก อ ง ท ุ น ท ด แ ท น
ผู้ประสบภัย * 

ผลการประเมินทักษะดิจิทัลและด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของบุคลากรและลูกจ้าง
ของกองทุนฯ ทั้งหมด 

ม ี ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
อัตรากำลังพลของกองทุนฯ  
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน * 

มีการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความเพียงพอของอัตรากำลังพลของกองทุนฯ 

ตัวชี้วัดรอง  
มีการจัดทำกลไกที่จะช่วย
เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลให้แก่บุคลากร

มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่บุคลากรและลูกจ้าง
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เช่น การสร้างขวัญกำลังใจ การสนับสนุนเครื ่องมือ ระบบ 
อุปกรณ์ หรือข้อมูล ในการทำงานของบุคลากร/ลูกจ้างฯ 



 

 

๑๓๗ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั นิยามและวธิีคำนวณ 
และล ูกจ ้ า งของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและลูกจ ้างของ
ก อ ง ท ุ น ฯ  ต ่ อ ก อ ง ทุ น
ทดแทนผู้ประสบภัย * 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ต่อกองทุนฯ ในภาพรวม ของผู้ตอบซึ่งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

เป้าหมายที่ 3 
ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไปมีการทำ
ป ร ะ ก ั น ภั ย 
พ . ร . บ .  ใ น
สัดส่วนที ่ เพิ่ม
มากขึ้น 

ตัวชี้วัดหลัก  
ร้อยละความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กองทุนฯ (บทบาทหน้าที่  
บริการ ฯลฯ)  

ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจที่ตอบว่ารูจ้ักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ร้อยละความเข้าใจเกี ่ยวกับ
การทำประก ันภ ัยรถยนต์  
ภาคบ ังค ับของประชาชน
ทั่วไป 

พิจารณาจากร้อยละของความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการประกันภัย โดยประเมินจากจำนวน
ประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการประกันภัย จากการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของกลุ่มตัวอยา่ง ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มประชากรทั่วไป รวมถึง
ผู้ใช้รถใช้ถนน 
สูตรคำนวณ 

 
อัตราเติบโตของมูลค่าจ่าย
ค่าเส ียหายเบื ้องต้นตาม
มาตรา 23 (1) ที ่เพิ ่มขึ้น 
มีอัตราลดลง * 

อัตราเติบโตของมูลค่าจ่ายค่าเสียหายเบือ้งต้นตามมาตรา 23 (1) ของปีปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ
ปีก่อนหนา้ 

ตัวชี้วัดรอง  
ร้อยละความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทำประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับของประชาชน
ทั่วไป 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจที่ตอบว่ารับรู้ว่าการไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. มีความผิดและมีโทษ
ตามกฎหมาย 

ม ี ก าร ใช ้ ประโยชน ์จาก
ข้อมูลเพ ื ่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการส่งเสริม
ความตระหนักรู้และความ
เข้าใจแก่ภาคประชาชน 

มีการดำเนินการเพื่อนำข้อมูลสถิติมาใช้ในการวางแผนด้านการรณรงค์และส่งเสริมความตระหนักรู้
และความเข้าใจแก่ภาคประชาชน 

เป้าหมายที่ 4 
ห น ่ ว ย ง า น
พ ั น ธ ม ิ ต ร
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาม
ภ า ร ก ิ จ ข อ ง
กองทุนฯ และ
เ ก ิ ด ค ว า ม
ร่วมมือแบบเชงิ
รุก 

ตัวชี้วัดหลัก  
จำนวนพื้นที ่นำร่องฯ เพื่อ
ส ่ ง เสร ิ ม ให ้ เก ิ ดกา รทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 

จำนวนพื้นที่นำร่องความร่วมมอืระหว่างกองทุนฯ หน่วยงานส่วนทอ้งถิ่น หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภยั พ.ร.บ. 

เกิด Ecosystem ที่ส่งเสริม
การทำประกันภัย พ.ร.บ. * 

Ecosystem ในที่นี้คือสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่ส่งเสริม หรือชักจูงให้ประชาชน เจ้าของรถ 
ให้ความสำคัญ หรอืมีความตระหนกัรู้ในการทำประกันภยั พ.ร.บ. และดำเนินการทำประกันภยั 
พ.ร.บ. 

ตัวชี้วัดรอง  
ร้อยละความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนฯ (บทบาทหน้าที่  
พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
การจ ัดต ั ้ ง  แนวทางการ

ร้อยละเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสำรวจ (ผู้แทนจากหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่ตอบว่ารับรู้ว่า  
1) กองทุนฯ มีหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยจากรถ 2) กองทุนฯ มีหน้าที่ติดตาม
ไล่เบี้ยเรียกคืนเจ้าของรถที่กระทำความผิด และ 3) กองทุนฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักรู้และทำประกันภัย พ.ร.บ. 



 
 

 

๑๓๘ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั นิยามและวธิีคำนวณ 
ปฏิบ ัต ิงานร่วมกัน ฯลฯ) 
ของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานพันธมิตร 
มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ หรือจัดทำข้อตกลง
ร่วม (MOU) กับหน่วยงาน
พันธมิตร 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความร่วมมือ หรือจัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) กับหน่วยงาน
พันธมิตร/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมายเหต:ุ  
* หมายถึงเป็นตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
** ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร ผลการศึกษารอบ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2563) โครงการสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2563) 
*** ที่มา: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
**** เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียน จึงสามารถย้อนหลังคะแนนเพื่อเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ปี 2562 

 



 

 

๑๓๙ 

2) เกณฑ์การประเมินสำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ประเภท ระดับ 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

2565 2566 2567 
เป ้าหมายท ี ่  1 
การปฏ ิบ ัต ิงาน
ตามภารกิจของ
ก อ ง ท ุ น ฯ  มี
ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ าพ
เพิ ่มขึ ้น และใช้
ประโยชน ์จาก
ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ
เทคโนโลยี 

การดำเนินงานติดตาม
ลูกหนี้ 

ตัวชี้วัดหลัก 1 ทบทวนมาตรการในการติดตามลูกหนี้ในแต่ละประเภท
ตามอาย ุล ูกหน ี ้  พร ้อมกำหนดเป ้าหมายในการ
ดำเนินงานตามกิจกรรมของลูกหนี้ในแต่ละประเภท 
รวมถึงเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่ลดลงในแต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้ 

ทบทวนมาตรการในการติดตามลูกหนี้ในแต่ละประเภท
ตามอาย ุล ูกหน ี ้  พร ้อมกำหนดเป ้าหมายในการ
ดำเนินงานตามกิจกรรมของลูกหนี้ในแต่ละประเภท 
รวมถึงเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่ลดลงในแต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้ 

ทบทวนมาตรการในการติดตามลูกหนี้ในแต่ละประเภท
ตามอาย ุล ูกหน ี ้  พร ้อมกำหนดเป ้าหมายในการ
ดำเนินงานตามกิจกรรมของลูกหนี้ในแต่ละประเภท 
รวมถึงเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่ลดลงในแต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้ 

2 ดำเนินการตามมาตรการติดตามลูกหนี้แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี ้ร ้อยละ 90 ตามแผนงาน/กิจกรรม
ที่กำาหนด และเป็นไปตามเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่
ลดลงในแต่ละประเภทตามอายุลูกหนี้ 

ดำเนินการตามมาตรการติดตามลูกหนี้แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี ้ร ้อยละ 90 ตามแผนงาน/กิจกรรม
ที่กำาหนด และเป็นไปตามเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่
ลดลงในแต่ละประเภทตามอายุลูกหนี้ 

ดำเนินการตามมาตรการติดตามลูกหนี้แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี ้ร ้อยละ 90 ตามแผนงาน/กิจกรรม
ที่กำาหนด และเป็นไปตามเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่
ลดลงในแต่ละประเภทตามอายุลูกหนี้ 

3 ดำเนินการตามมาตรการติดตามลูกหนี้แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้ร้อยละ 100 ตามแผนงาน/กิจกรรม
ที่กำาหนด และเป็นไปตามเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่
ลดลงในแต่ละประเภทตามอายุลูกหนี้ 

ดำเนินการตามมาตรการติดตามลูกหนี้แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้ร้อยละ 100 ตามแผนงาน/กิจกรรม
ที่กำาหนด และเป็นไปตามเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่
ลดลงในแต่ละประเภทตามอายุลูกหนี้ 

ดำเนินการตามมาตรการติดตามลูกหนี้แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้ร้อยละ 100 ตามแผนงาน/กิจกรรม
ที่กำาหนด และเป็นไปตามเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่
ลดลงในแต่ละประเภทตามอายุลูกหนี้ 

4 ดำเนินการตามมาตรการติดตามลูกหนี้แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้ร้อยละ 100 ตามแผนงาน/กิจกรรม
ที่กำาหนด และเป็นไปตามเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่
ลดลงในแต่ละประเภทตามอายุลูกหนี้ และเป็นไปตาม
เป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที ่ลดลงในแต่ละประเภทตาม
อายุลูกหนี้ 

ดำเนินการตามมาตรการติดตามลูกหนี้แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้ร้อยละ 100 ตามแผนงาน/กิจกรรม
ที่กำาหนด และเป็นไปตามเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่
ลดลงในแต่ละประเภทตามอายุลูกหนี้ และเป็นไปตาม
เป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที ่ลดลงในแต่ละประเภทตาม
อายุลูกหนี้ 

ดำเนินการตามมาตรการติดตามลูกหนี้แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้ร้อยละ 100 ตามแผนงาน/กิจกรรม
ที่กำาหนด และเป็นไปตามเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่
ลดลงในแต่ละประเภทตามอายุลูกหนี้ และเป็นไปตาม
เป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที ่ลดลงในแต่ละประเภทตาม
อายุลูกหนี้ 

5 ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 และมีผลการดำเนินงานดีกว่า
เป้าหมายของกิจกรรมในลูกหนี้แต่ละประเภท ตามอายุ
ลูกหนี้ 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 และมีผลการดำเนินงานดีกว่า
เป้าหมายของกิจกรรมในลูกหนี้แต่ละประเภท ตามอายุ
ลูกหนี้ 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 และมีผลการดำเนินงานดีกว่า
เป้าหมายของกิจกรรมในลูกหนี้แต่ละประเภท ตามอายุ
ลูกหนี้ 

ระดับความสำเร็จของ
ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ แ ล ะ

ตัวชี้วัดรอง 1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนงาน และขั้นตอนการ
ยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์ส ินของลูกหนี้
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงการดำเนินการที่
เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนงาน และขั้นตอนการ
ให้บริการด้านการไล่เบ้ียเรียกคืน แล้วเสร็จ 

ดำเนินการประสานงานกับฝ่าย/หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตร ียมการดำเนินงานตามแผนแผนการปรับปรุง
กระบวนงานหรือขั้นตอนการไล่เบ้ียเรียกคืน ที่วางไว้ 



 
 

 

๑๔๐ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ประเภท ระดับ 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

2565 2566 2567 
กระบวนงานด้านการ
ไล่เบี้ยเรียกคืน 

2 ศึกษากฎระเบียบของหน่วยงานอื่น ที่มีการกำหนด
ขั้นตอนการดำเนินการการยึดอายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ แล้วเสร็จ 

สำรวจความพึงพอใจ และความคิดเห็น ต ่อการ
ให้บริการด้านการไล่เบี ้ยเรียกคืน จากผู ้ร ับบริการ 
รวมถ ึงหน ่วยงานเคร ือข ่ายท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการ
ปฏิบัติงานส่วนนี้ แล้วเสร็จ 

ดำเน ินการจ ัดประช ุมช ี ้ แจงแผนการปร ับปรุ ง
กระบวนงานหรือขั้นตอนการไล่เบ้ียเรียกคืน และ/หรือ 
กฎระเบ ียบ/ประกาศฯ ใหม ่  ก ับผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

3 จัดทำร่างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนงาน และขั้นตอนการ
ให้บริการด้านการไล่เบ้ียเรียกคืน แล้วเสร็จ 

อยู ่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานหรือ
ขั้นตอนการไล่เบ้ียเรียกคืน  

4 นำเสนอร่างกฎระเบียบฯ ต่อคณะอนุกรรมการไล่เบ้ียฯ 
คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตลอดจนเสนอเลขาธิการ
ลงนามในกฎระเบียบ 

ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำร่างกฎระเบียบ/ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 

ดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั ้นตอนการ
ให้บริการด้านการไล่เบี้ยเรียกคืน แล้วเสร็จ คิดเป็น
อย ่างน ้อยร ้อยละ 25 ของกระบวนงาน/ขั ้นตอน
ทั้งหมด 

5 กฎระเบียบการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของลูกหนี ้กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย รวมถึงการ
ดำเนินการที ่เก ี ่ยวข้อง ได้ร ับความเห็นชอบ และ
เผยแพร่กฎระเบียบ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง 

แผนการปร ับปร ุงกระบวนงานหร ือข ั ้นตอนการ
ให ้บร ิการด ้ านการไล ่ เบ ี ้ ยเรี ยกค ืน และ/หรือ 
กฎระเบียบ/ประกาศฯ ใหม่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

ดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั ้นตอนการ
ให้บริการด้านการไล่เบี้ยเรียกคืน แล้วเสร็จ คิดเป็น
อย ่างน ้อยร ้อยละ 50 ของกระบวนงาน/ขั ้นตอน
ทั้งหมด 

เป ้าหมายท ี ่  2 
บ ุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ล ู ก จ ้ า ง ข อ ง
ก อ ง ท ุ น ฯ  มี
ท ั ก ษ ะ ด ิ จ ิ ทั ล 
แ ล ะพร ้ อมต่ อ
การปฏ ิบ ัต ิงาน
ตามภารกิจ ด้วย
ระบบ เครื่องมือ 
และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

มีการบริหารจัดการ
อ ัตรากำล ั งพลของ
กองทุนฯ ที ่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน * 

ตัวชี้วัดหลัก 1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังพลของ
กองทุนฯ ในอดีต และปัจจุบัน รวมถึงปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้น แล้วเสร็จ 

ดำเนินการประสานงานกับฝ่าย/หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมดำเนินการบริหารจัดการอัตรากำลังพลของ
กองทุนฯ ตามแผนระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี) 

ทบทวนผลการดำเน ินงาน ตามแผนระยะสั้ น 
(ระยะเวลา 1 ปี) เพื่อนำแนวทาง/ข้อสังเกตมาใช้ในการ
ดำเนินการบริหารจัดการอัตรากำลังพลของกองทุนฯ 
ตามแผนระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี) 

2 ดำเนินการสำรวจและประเมินความเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ แล้วเสร็จ 

ดำเน ินการจ ัดประช ุมช ี ้แจงการบร ิหารจ ัดการ
อ ัตรากำล ังพลของกองท ุนฯ ตามแผนระยะสั้น 
(ระยะเวลา 1 ปี) 

ทบทวนแผนการบริหารจัดการอัตรากำลังพลของ
กองทุนฯ ตามแผนระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี) แล้ว
เสร็จ 

3 จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการอัตรากำลังพลของ
กองทุนฯ ในระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี) และระยะกลาง 
(ระยะเวลา 3 ปี) แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างการบริหารจัดการอัตรากำลังพลของกองทุน
ฯ ตามแผนระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี) 

ดำเนินการประสานงานกับฝ่าย/หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมดำเนินการบริหารจัดการอัตรากำลังพลของ
กองทุนฯ ตามแผนระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี) 

4 นำเสนอร่างแผนการบริหารจัดการอัตรากำลังพลฯ ต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลฯ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ตลอดจนเลขาธิการ 

มีการบริหารจัดการอัตรากำลังพลของกองทุนฯ ตาม
แผนระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี) แล้วเสร็จ 

ดำเน ินการจ ัดประช ุมช ี ้แจงการบร ิหารจ ัดการ
อ ัตรากำลังพลของกองทุนฯ ตามแผนระยะกลาง 
(ระยะเวลา 3 ปี) 
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5 แผนการบริหารจัดการอัตรากำลังพลของกองทุนฯ ใน

ระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี) และระยะกลาง (ระยะเวลา 
3 ปี) ได้รับความเห็นชอบ 

มีการบริหารจัดการอัตรากำลังพลของกองทุนฯ ตาม
แผนระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี) แล้วเสร็จ และมีการ
ประเมินผลดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อเลขาธิการฯ 

มีการบริหารจัดการอัตรากำลังพลของกองทุนฯ ตาม
แผนระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี) และมีการประเมินผล
ดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อเลขาธิการฯ 

มีการจัดทำกลไกที่จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้แก่
บุคลากรและลูกจ ้าง
ของกองท ุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

ตัวชี้วัดรอง 1 รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงและเพิ่มค่าตอบแทน/สวัสดิการ ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและที่มิใช่ตัวเงิน แก่บุคลากรและลูกจ้าง
กองทุนฯ แล้วเสร็จ 

ดำเนินการประสานงานกับฝ่าย/หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมดำเนินการปรับปรุงและเพิ ่มค่าตอบแทน/
สวัสดิการของบุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ 

สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรและลูกจ้างกองทนุฯ 
รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง
เพิ่มเติม แล้วเสร็จ 

2 สำรวจความต้องการและความคาดหวัง จากบุคลากร
และลูกจ้างกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 

ดำเนินการจัดประชุมชี ้แจงการปรับปรุงและเพิ่ม
ค่าตอบแทน/สวัสดิการของบุคลากรและลูกจ้างกองทุน
ฯ กับผู้เกี่ยวข้อง 

สร ุปแนวทางท ี ่ต ้องดำเน ินการเพิ ่มเต ิมเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่บุคลากรและ
ลูกจ้างกองทุนฯ 

3 จ ัดทำร ่างหล ักการเก ี ่ยวก ับปร ับปร ุ งและเพิ่ ม
ค่าตอบแทน/สวัสดิการฯ แล้วเสร็จ 

ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มค่าตอบแทน/สวัสดิการ
ของบุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ ตามหลักการฯ ที่
กำหนดไว้ 

จัดทำร่างแผน/หลักการเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้แก่บุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ 

4 นำเสนอร่างหลักการฯ ต่ออนุกรรมการการบริหารงาน
บุคคล คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย ตลอดจนเสนอ
เลขาธิการลงนาม 

ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มค่าตอบแทน/สวัสดิการ
ของบุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ แล้วเสร็จ อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของการดำเนินงานทั้งหมด 

นำเสนอร่างแผน/หลักการฯ ต่ออนุกรรมการการ
บริหารงานบุคคล คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย 
ตลอดจนเสนอเลขาธิการลงนาม 

5 หลักการเกี ่ยวกับปรับปรุงและเพิ ่มค่าตอบแทน/
สวัสดิการฯ ได้รับความเห็นชอบ 

ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มค่าตอบแทน/สวัสดิการ
ของบุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 

แผน/หลักการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้แก ่บ ุคลากรและลูกจ้างกองทุนฯ ได ้ร ับความ
เห็นชอบ 

เป ้าหมายท ี ่  3 
ประชาชนทั่วไป
ม ี ก า ร ท ำ
ป ร ะ ก ั น ภั ย 
พ . ร . บ .  ใ น
ส ัดส ่วนท ี ่ เพิ่ ม
มากขึ้น 

มีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื ่อสนับสนุน
การดำเน ินงานด้าน
ก า รส ่ ง เ ส ร ิ มความ
ตระหนักรู ้และความ
เ ข ้ า ใ จ แ ก ่ ภ า ค
ประชาชน 

ตัวชี้วัดรอง 1 สรุปรายการข้อมูลที ่กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย
จำเป็นต้องมีการใช้งานเพื่อการดำเนินการด้านการ
ส่งเสร ิมความตระหนักร ู ้และความเข ้าใจแก่ภาค
ประชาชน 

ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติและตัวชี้วัด
ของกองทุนฯ แล้วเสร็จ 

ดำเนินการประสานงานกับฝ่าย/หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมดำเนินการบูรณาการ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล  

2 จัดทำนิยาม แหล่งที่มา และวิธีการจัดเก็บ รวบรวม 
สำรวจ หรือได้มาซ่ึงข้อมูลที่กองทุนฯ จำเป็นต้องมีการ
ใช้งานเพื ่อการดำเนินการด้านการส่งเสร ิมความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ภาคประชาชน แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติและตัวชี้วัด
ของกองทุนฯ  

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน/แนวทางการบูรณาการ 
เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกองทุนฯ กับ
หน่วยงานต่างๆ แต่ยังไม่ได้มีการบูรณาการ เชื่อมโยง 
หรือแลกเปลี ่ยนข้อมูล ก ับหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง 
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เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีการบูรณาการ เชื่อมโยง หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล อยู่แล้ว ณ สิ้นปี 2566 

3 รวบรวมข้อมูลที่กองทุนฯ มีอยู่ ณ ปัจจุบัน แล้วเสร็จ ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดของ
กองทุนฯ แล้วเสร็จ 

ดำเนินการตามแผน/แนวทางการบูรณาการ เชื่อมโยง 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีการบูรณาการ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของหน่วยงานที่ควรต้องมีการเชื่อมโยงทั้งหมด  (ไม่นับ
รวมหน่วยงานที ่ม ีการบูรณาการ เชื่ อมโยง หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล อยู่แล้ว ณ สิ้นปี 2566) 

4 ดำเนินการประเมินแผนงาน/โครงการ รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีแผนต้องดำเนินการในระยะสั ้นและระยะ
กลาง ว่าต้องมีการใช้งานข้อมูลใดบ้าง 

ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
แหล่งข้อมูลที่ต้องการใช้งานเพื่อการดำเนินการด้าน
การส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ภาค
ประชาชน เพื่อหารือและสรุปแนวทางการบูรณาการ 
เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกองทุนฯ กับ
หน่วยงานดังกล่าว 

ดำเนินการตามแผน/แนวทางการบูรณาการ เชื่อมโยง 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีการบูรณาการ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของหน่วยงานที่ควรต้องมีการเชื่อมโยงทั้งหมด (ไม่นับ
รวมหน่วยงานที ่ม ีการบูรณาการ เช ื ่อมโยง หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล อยู่แล้ว ณ สิ้นปี 2566) 

5 ดำเน ินการสร ุปการใช ้ประโยชน์จากข ้อม ูลเพื่อ
สน ับสนุนการดำเน ินงานด้านการส่งเสร ิมความ
ตระหนักร ู ้และความเข้าใจแก่ภาคประชาชน ของ
กองทุนฯ รวมถึงระบุช่องว่าง (Gap) ของข้อมูล ที่
กองทุนฯ ยังขาด หรือไม่ได้มีการจัดเก็บ รวบรวม 
สำรวจ 

จัดทำแผน/แนวทางการบูรณาการ เชื ่อมโยง หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงานต่างๆ 
แล้วเสร็จ 

ดำเนินการทบทวนและประเมินการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริม
ความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ภาคประชาชน ของ
กองทุนฯ  

เป ้าหมายท ี ่  4 
ห น ่ ว ย ง า น
พ ั น ธ ม ิ ต ร
สน ั บสน ุ นการ
ปฏิบ ัต ิงานตาม

เ ก ิ ด  Ecosystem ที่
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ท ำ
ประกันภัย พ.ร.บ. * 

ตัวชี้วัดหลัก 1 ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์แนวทาง
ที ่นำไปสู ่การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์
ในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ
การทำประกันภัย พ.ร.บ. ตลอดจนความตระหนักรู้ใน
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมในปีก่อนหน้า ทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมในปีก่อนหน้า 
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ภ า ร ก ิ จ ข อ ง
กองท ุนฯ และ
เกิดความร่วมมือ
แบบเชิงรุก 

2 จัดทำแผนการดำเนินงานเพื ่อสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ประจำปี 

จัดทำแผนการดำเนินงานเพื ่อสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ประจำปี 

จัดทำแผนการดำเนินงานเพื ่อสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ประจำปี 

3 ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

4 อยู ่ระหว่างการสามารถดำเนินการเพื ่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกองทุนฯ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 

อยู ่ระหว่างการสามารถดำเนินการเพื ่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกองทุนฯ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 

อยู ่ระหว่างการสามารถดำเนินการเพื ่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกองทุนฯ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 

5 สามารถดำเนินการเพื ่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
กองทุนฯ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัย พ.ร.บ. 
ตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ และมีการประเมินและ
สรุปผลการดำเนินการเพื ่อส่งเสร ิมให้เก ิดการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. ในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ตลอดจนเลขาธิการฯ 

สามารถดำเนินการเพื ่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
กองทุนฯ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัย พ.ร.บ. 
ตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ และมีการประเมินและ
สรุปผลการดำเนินการเพื ่อส่งเสร ิมให้เก ิดการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. ในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ตลอดจนเลขาธิการฯ 

สามารถดำเนินการเพื ่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
กองทุนฯ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัย พ.ร.บ. 
ตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ และมีการประเมินและ
สรุปผลการดำเนินการเพื ่อส่งเสร ิมให้เก ิดการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. ในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ตลอดจนเลขาธิการฯ 

มีการสร้างเครือข่าย
ความร ่ วมม ือ  หรือ
จ ัดทำข ้อตกลงร ่วม 
(MOU) กับหน่วยงาน
พันธมิตร 

ตัวชี้วัดรอง 1 สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ตลอดจน
เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่กองทุนฯ ต้องการให้เกิดขึ้น 
และจำเป็นต้องได้รับความความร่วมมือ หรือจัดทำ
ข้อตกลงร่วม (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ตลอดจน
เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่กองทุนฯ ต้องการให้เกิดขึ้น 
และจำเป็นต้องได้รับความความร่วมมือ หรือจัดทำ
ข้อตกลงร่วม (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ตลอดจน
เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่กองทุนฯ ต้องการให้เกิดขึ้น 
และจำเป็นต้องได้รับความความร่วมมือ หรือจัดทำ
ข้อตกลงร่วม (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปหน่วยงานพันธมิตร ที่กองทุนฯ 
ควรทำความรว่มมือ หรือจัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) ด้วย 

รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปหน่วยงานพันธมิตร ที่กองทุนฯ 
ควรทำความรว่มมือ หรือจัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) ด้วย 

รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปหน่วยงานพันธมิตร ที่กองทุนฯ 
ควรทำความรว่มมือ หรือจัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) ด้วย 

3 ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หารือและจัดทำข้อสรุปการสร้างความร่วมมือระหว่าง
กองทุนฯ และหน่วยงานนั้นๆ 

ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หารือและจัดทำข้อสรุปการสร้างความร่วมมือระหว่าง
กองทุนฯ และหน่วยงานนั้นๆ 

ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หารือและจัดทำข้อสรุปการสร้างความร่วมมือระหว่าง
กองทุนฯ และหน่วยงานนั้นๆ 

4 จัดทำแผนงาน/แนวทางความร่วมมือ หรือจัดทำการ
ร ่างข ้อตกลงร ่วม (MOU) (หากต้องม ีการลงนาม
ข้อตกลงร่วม) แล้วเสร็จ 

จัดทำแผนงาน/แนวทางความร่วมมือ หรือจัดทำการ
ร ่างข ้อตกลงร ่วม (MOU) (หากต้องม ีการลงนาม
ข้อตกลงร่วม) แล้วเสร็จ 

จัดทำแผนงาน/แนวทางความร่วมมือ หรือจัดทำการ
ร ่างข ้อตกลงร ่วม (MOU) (หากต้องม ีการลงนาม
ข้อตกลงร่วม) แล้วเสร็จ 



 
 

 

๑๔๔ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ประเภท ระดับ 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

2565 2566 2567 
5 สร้างความร่วมมือ หรือลงนามข้อตกลงร่วม (MOU) 

ระหว่างกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย กับหน่วยงาน
พันธมิตร โดยเฉพาะหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดการ
บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด หรือผู้ไม่ทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. รวมไปถึงหน่วยงานที่สนับสนุนให้
เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย 
พ.ร.บ. ตลอดจนความตระหนักรู้ในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 

สร้างความร่วมมือ หรือลงนามข้อตกลงร่วม (MOU) 
ระหว่างกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย กับหน่วยงาน
พันธมิตร โดยเฉพาะหน่วยงานที่กองทุนฯ ต้องมีการ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน หรือบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อ
นำไปสู ่การได้มาซึ ่งข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติการตามภารกิจของกองทุนฯ 

สร้างความร่วมมือ หรือลงนามข้อตกลงร่วม (MOU) 
ระหว่างกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย กับหน่วยงาน
พันธมิตร โดยเฉพาะหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัต ิงานตามภารกิจของกองท ุนฯ ทั ้งการจ ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองต้น และการไล่เบ้ียเรียกคืน เพื่อนำไปสู่
การบูรณาการการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการทำงานของกองทุนฯ 

 

  



 

 

๑๔๕ 

รายละเอียดของแผนงาน/โครงการอ่ืนๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) 

โครงการ/   
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/  
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
ตัวชี้วดัโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(ตัวเข้มคือตัวช้ีวัดแผน) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

(ถ้ามี) 
สำนักงาน 

คปภ. 
กองทุนฯ 

1.4 
โครงการพัฒนาระบบ
บัญชี งบประมาณ และ
การเงินของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
(โครงการต่อเนื่องปี 
2566-2567) 

1. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ประกอบด้วย ระบบแผนงบประมาณ 
งานบัญชี และระบบการเงิน  
ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ทำงาน บูรณาการข้อมูลจาก 
ส่วนภูมิภาคเข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งจัดทำระบบประมวลผล 
การเสนอรายงานผู้บริหารในด้าน
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานแบบ
อัตโนมัต ิ
2. เพื่อเชื่อมโยงกับระบบที่กองทุนฯ
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน 
รวมไปถึงการเชื่อมโยงบูรณาการเข้า
กับฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน 
คปภ. ได้ 
3. เพื่อให้การบริหารจัดการภายใน
องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสะดวก รวดเร็ว 
สอดคล้องตามนโยบายของผู้บริหารฯ 

1. ปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง และ
สรุปรวบรวม Requirement ทั้งหมด  
[ม.ค.-มิ.ย. 66]  
2. จัดจ้างผู้ดำเนนิโครงการ  
[เม.ย.-มิ.ย. 66]  
3. ศึกษา วเิคราะห์ และรวบรวมความ
ต้องการ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
(ระบบแผนงบประมาณ ระบบงานบัญชี 
ระบบการเงิน) [ก.ค.-ต.ค. 66]  
4. สรุปรายงานการออกแบบระบบ  
[ก.ค.-ต.ค. 66] 
5. ติดตั้งระบบ ทดสอบระบบที่ผ่านการ
พัฒนาในขัน้ตน้ [พ.ย. 66 - มี.ค. 67] 
6. รับมอบการติดตั้งระบบงานตามที่ได้
พัฒนา พร้อมการปรับแต่งระบบงานต่าง ๆ 
และคู่มอืการออกแบบระบบงาน คูม่ือ
สำหรับผู้ดูแลระบบ คู่มือผู้ใช้งานระบบ
สำหรับใช้ในการฝึกอบรม และรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ [พ.ย. 67 - มี.ค. 67] 
7. ตรวจรับงานโครงการและสรุปผล
รายงานต่อเลขาธิการ [เม.ย. 67] 
 
ข้อสังเกต: ตัวระบบท่ีพัฒนาควรต้องมีการเชื่อมโยง
กับระบบวางแผนและจัดการทรัพยากร (ERP) ของ
สำนักงาน คปภ. สำหรับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์ม HRIS ของ
สำนักงาน คปภ.  

16 เดือน 
 
 
 
 

หมายเหตุ: 
ประมาณการ
ระยะเวลาใน
การดำเนนิ
โครงการฯ 
9 เดือน 

ระบบที่พรอ้มใช้งาน 
พร้อมทั้งคู่มอืการ
ออกแบบระบบงาน  
คู่มือสำหรับผู้ดแูลระบบ  
คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
และรายงานฉบับ
สมบูรณ ์

1. ความสำเร็จโครงการ
เพิ่มประสทิธิภาพระบบ
การบริหารจัดการ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
2. คะแนนการประเมิน 
ผลการดำเนินงานของ
กองทุนฯ เพ่ิมขึ้น 

1. ดำเนนิโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบการ
บริหารจัดการกองทนุ
ทดแทนผู้ประสบภัย 
แล้วเสร็จ 
2. คะแนนการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ 
เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 
0.1 คะแนน 

 ปี 2566 
14,250,000 
 

ปี 2567 
15,750,000 
 
หมายเหตุ: 
การสรปุ
Requirement 
ของกองทุนฯ เป็น
สิ่งสำคัญ และจะ
ส่งผลต่อมูลค่าของ
ระบบ ดังนั้น  
กองทุนฯ จึงต้อง 
มีการวิเคราะห์
และสรุป 
Requirement 
แล้วเสร็จ 
ตลอดจนพิจารณา
ความคุ้มค่า 
ของการลงทุน 
อีกคร้ังหนึ่ง  
ก่อนกำหนด
งบประมาณ 
ท่ีใช้จริง 

กลุ่มสำนักงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
/ สายบริหาร 
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่สาร  

  



 
 

 

๑๔๖ 

แบบจำลองในการประมาณการมูลค่ารายได้และค่าใช้จ่ายโดยรวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

1) ข้อมูลตั้งต้น 

เพื่อประมาณการมูลค่ารายได้และค่าใช้จ่ายโดยรวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในอนาคต ได้อาศัยข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงเงินลงทุนของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ดังต่อไปนี้ ในช่วงระหว่างปี 2559-2563 มาพิจารณา 

 2559 2560 2561 2562 2563 
อัตราการเติบโตเฉลี่ย

สะสม (CAGR) ปี 
2559-2563 

รายได้โดยรวม 215,082,806.10 217,809,452.20 226,079,534.14 249,055,395.06 227,800,270.60 1.45% 
เงินสมทบ 166,882,249.74 172,732,878.44 180,651,945.18 185,576,298.45 186,634,026.98 2.84% 
ดอกเบี้ยรับ 46,186,995.44 43,146,941.73 43,038,364.32 45,096,497.12 37,940,979.59 -4.80% 
เงินเพิ่มตามกฎหมาย 1,159,870.86 1,171,679.97 1,596,422.92 2,471,192.07 2,598,379.26 22.34% 
รายได้อื่นๆ 853,690.06 757,952.06 792,801.72 15,911,407.42 626,884.77 -7.43% 

ค่าใช้จ่ายโดยรวม 189,301,375.13 259,219,408.72 306,857,368.47 231,092,287.02 248,950,858.49 7.09% 
ค่าเสียหายเบื้องต้น 112,830,000.00 120,850,000.00 139,260,000.00 148,690,000.00 160,040,000.00 9.13% 
ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น ก า ร
ดำเนินการ 74,921,311.11 138,047,971.32 167,028,104.43 81,927,652.22 83,804,833.33 2.84% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และจัดการ 1,550,064.02 321,437.33 569,263.89 474,634.73 5,106,025.08 34.72% 

เงินลงทุนโดยรวม 2,575,235,176.50 2,603,805,696.41 2,631,169,654.26 2,691,067,001.91 2,712,980,481.79 1.45% 
เงินสมทบ 2,428,675,764.35 1,720,627,903.74 1,689,235,684.34 1,834,133,031.99 1,408,354,403.72 2.84% 
ดอกเบี้ยรับ 146,559,412.15 883,177,792.67 941,933,969.92 856,933,969.92 1,304,626,078.07 -4.80% 

 



 

 

๑๔๗ 

2) สมมติฐาน 

2.1) สมมติฐานด้านรายได้และด้านการลงทุนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

▪ กำหนดให้ รายได้ในรูปของเงินสมทบ ในปี 2564 เป็นต้นไป จะมีอัตราการเติบโตเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 2559-2563 
กล่าวคือร้อยละ 2.84 

▪ กำหนดให้ รายได้ในรูปของเงินเพิ่มตามกฎหมาย และ รายได้อื่นๆ ในปี 2564 เป็นต้นไป จะมีอัตราการเติบโตเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม 
(CAGR) ของ รายได้โดยรวม ระหว่างปี 2559-2563 กล่าวคือร้อยละ 1.45 

▪ กำหนดให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนไปยังหลักทรัพย์มั่นคงสูงประเภทอ่ืน แทนการลงทุนในเงินฝากประจำรูปแบบเดิม 
โดยได้แก่ การลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งลงทุนในตลาดเงิน พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ และตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ และมีสัดส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ 

หลักทรัพย์มั่นคงสูง สัดส่วนการลงทุน ระดับความเสี่ยง 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี 

(ค่าตอบแทน)* 
กองทุนรวม (ลงทุนในตลาดเง ิน พันธบัตร
รัฐบาล และตราสารหนี้) 

ร้อยละ 30 ของเงินลงทุนท้ังหมด
ของกองทุน 

ปานกลางค่อนข้างต่ำ ร้อยละ 7 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ 

ร้อยละ 70 ของเงินลงทุนท้ังหมด
ของกองทุน 

ต่ำ ร้อยละ 2 

เฉลี่ย ร้อยละ 3.5 
หมายเหตุ: * อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย 

▪ กำหนดให้ รายได้ในรูปของดอกเบี้ยรับ ในปี 2564 เป็นต้นไป จะขึ้นกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูง ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวจะ
เปลี่ยนไปตามมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนด้วย 

▪ กำหนดให้เมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยประสบปัญหาการขาดทุน จะนำเงินส่วนของเงินลงทุนที่มีอยู่มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว 
  



 
 

 

๑๔๘ 

2.2) สมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

▪ กำหนดให้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ในปี 2564 เป็นต้นไป จะมีอัตราการเติบโตเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 2559-2563 
กล่าวคือร้อยละ 2.84 

▪ กำหนดให้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการ ในปี 2564 เป็นต้นไป จะมีอัตราการเติบโตเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ของค่าใช้จ่าย
โดยรวม ระหว่างปี 2559-2563 กล่าวคือร้อยละ 7.09% 

▪ กำหนดให้ ค่าเสียหายเบื้องต้น มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 
กรณีฐาน (Base Scenario) : การเติบโตของมูลค่ารายได้โดยรวมและมูลค่าใช้จ่ายโดยรวมเป็นปกติ ไม่มีการดำเนินงานใดๆ เพิ่มเติม 
o ในปี 2564 เป็นปีตั้งต้น อัตราการเติบโตของค่าเสียหายเบื้องต้นจะยังคงเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 2559-2563 

กล่าวคือร้อยละ 9.13 
o ในช่วงปีท่ี 2-3 (ปี 2565-2566) อัตราการเติบโตของค่าเสียหายเบื้องต้นจะยังคงเพ่ิมสูงขึ้นจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 

2559-2563 (ร้อยละ 9.13) ปีละร้อยละ 1 
o ตั้งแต่ปีที่ 4 (ปี 2567) เป็นต้นไป อัตราการเติบโตของค่าเสียหายเบื้องต้นจะมีแนวโน้มเติบโตค่อยๆ ช้าลง (Diminishing Growth Rate) โดย

ให้การลดลงของอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1 ทุก 2 ปี 
สรุปอัตราการเติบโตของค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับกรณีฐาน ได้ดังตารางนี้ 

 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 
อัตราการ
เ ต ิ บ โ ต 
(ร้อยละ) 

9.13 10.13 11.13 10.13 10.13 9.13 9.13 8.13 8.13 7.13 7.13 6.13 6.13 5.13 5.13 4.13 4.13 

 

  



 

 

๑๔๙ 

กรณีที ่1 (Re-Investment Scenario) : มีการแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน เพียงอย่างเดียว 
o ให้ใช้การเติบโตแบบเดียวกับกรณีฐาน (Base Scenario) 
 
กรณีที่ 2 (Sustainability Scenario) : มีการแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน และชะลออัตราการเติบโตของมูลค่าจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
o ในปี 2564 เป็นปีตั้งต้น อัตราการเติบโตของค่าเสียหายเบื้องต้นจะยังคงเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 2559-2563 

กล่าวคือร้อยละ 9.13 
o ในช่วงปีท่ี 2-3 (ปี 2565-2566) อัตราการเติบโตของค่าเสียหายเบื้องต้นจะยังคงเพ่ิมสูงขึ้นจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 

2559-2563 (ร้อยละ 9.13) ปีละร้อยละ 1 
o ในช่วงปีที่ 4-8 (ปี 2567-2571) อัตราการเติบโตของค่าเสียหายเบื้องต้นจะค่อยๆ ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีนี้ โดยลดลงเฉลี่ยเท่าๆ กัน

และทำให้อัตราการเติบโตของค่าเสียหายเบื้องต้นลดลงเหลือร้อยละ 1 ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวคาดว่าเป็นผลจากการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) 

o ในช่วงปีที่ 9 เป็นต้นไป (ปี 2572-2580) อัตราการเติบโตของค่าเสียหายเบื้องต้นจะเติบโตอย่างคงที่ โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 1 
สรุปอัตราการเติบโตของค่าเสียหายเบื้องต้น ได้ดังตารางนี้ 

 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 
อัตราการ
เ ต ิ บ โ ต 
(ร้อยละ) 

9.13 10.13 11.13 9.11 7.08 5.05 3.03 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

  



 
 

 

๑๕๐ 

3) แบบจำลองประมาณการมูลค่ารายได้และค่าใช้จ่ายโดยรวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระหว่างปี 2564-2580 

3.1) กรณีฐาน (Base Scenario) 

 
 

  

หน่วย: ล้านบาท 



 

 

๑๕๑ 

3.2) กรณีที่ 1 (Re-Investment Scenario) 

 

  

หน่วย: ล้านบาท 



 
 

 

๑๕๒ 

3.3) กรณีที่ 2 (Sustainability Scenario) 

 

  

หน่วย: ล้านบาท 



 

 

๑๕๓ 

4) ข้อจำกัดของแบบจำลอง 

▪ แบบจำลองข้างต้นเป็นการนำข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี มาพิจารณาและคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  จึงอาจไม่ใช่สถานการณ์หรือตัวเลข 
ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี 2564-2580 

▪ แบบจำลองข้างต้นยังไม่ได้คำนึงถึงจำกัดด้านการลงทุนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมาพิจารณา โดยข้อจำกัดดังกล่ากล่าวคือ กองทุนฯ อาจ 
ไม่สามารถนำเงินลงทุนของกองทุนฯ ที ่มีอยู ่ไปใช้ในการลงทุนเพื ่อหาผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงขึ ้นได้ในจำนวนเงินทั ้งหมด และทันที นับแต่ปี 
2564/2565 ดังในแบบจำลอง ทั้งนี้ หากมีการนำข้อจำกัดดังกล่าวมาพิจารณาเพิ่มเติมในแบบจำลอง คาดหมายว่าอาจส่งผลให้สภาวะของการขาดดุล
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อาจมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 

▪ แบบจำลองข้างต้นยังไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ซ่ึงในทางทฤษฎ ีมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของประเทศไทย 
ย่อมมคี่าสูงสุดของประเทศอยู่ค่าหนึ่ง โดยการเติบโตของมูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าใกล้
ค่าสูงสุดดังกล่าว จากนั้น มูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจะมีแนวโน้มคงที่ อาทิ เติบไตไม่สูงไปจากค่าสูงสุดของประเทศไทย หรือในบางปี อาจมีค่าที่สูง
ไปกว่าค่าสูงสุดได้ แต่ในปีถัดๆ ไป มูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจะมีแนวโน้มลดลงและกลับเข้าสู่หรือใกล้เคียงกับมูลค่าที่เป็นค่าสูงสุดของประเทศ 
ทั้งนี้ หากมีการนำข้อจำกัดดังกล่าวมาพิจารณาเพิ่มเติมในแบบจำลอง คาดหมายว่าอาจส่งผลให้สภาวะของการขาดดุลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
อาจมีระยะเวลาที่สั้นลง 

 



 
 

 

๑๕๔ 

 

 

 

 

 


