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

 สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา อาทิ เศรษฐกิจมหาภาค นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ อย่างก้าวกระโดด การแข่งขันในอุตสาหกรรมประกันภัยของแตล่ะ
ประเทศที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และจากการที่ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ได้มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ส่งผลให้ทุกหน่วยงานรัฐ รวมถึงกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพ่ือให้เกิดแรงผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์องค์กร เป็นกรอบ
การกำหนดทิศทางและนำมากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การวางแผน
กลยุทธ์องค์กรที่มีความเหมาะสม จะส่งผลให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 

 เพื ่อให้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยบรรลุผลสัมฤทธิ ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ    
จึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความชัดเจน พร้อมผลักดันให้
ผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตระหนักและ
เห็นความสำคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการ
ดิจิทลักองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 แผนยุทธศาสตร์
สำนักงาน คปภ. รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องวางกรอบกลยุทธ์และกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน จึงเห็นควรให้มีการจ้างผู้มีประสบการณ์และความ
ชำนาญด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาดำเนินการทบทวนและจัดทำ แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก สถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึง
วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ SWOT  Analysis (จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส อุปสรรค) PESTEL Analysis เป็นต้น วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Vision Mission Goals and Strategic Issues) รวมถึง
กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากองทุน (Strategics) แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานระยะยาว 5 ปี 
และแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 (Action Plan) งบประมาณที ่ต้องใช้ในแต่ละแผนงาน
โครงการ 

2. เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
และจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่  4  
แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

3. เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 พร้อมทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทั้งในส่วนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล 
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. เพื่อกำหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 พร้อมทั้งวิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์ค่างาน กรอบอัตรากำลัง
ของกองทุนฯ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กำหนดสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) กำหนด
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้มีความเหมาะสมและมีความพร้อมด้านบุคลากร 
รองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

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

6. เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ทิศทางการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแก่
พนักงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสำนักงาน คปภ.  
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บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ 

1. เสนอแผนและกรอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการ (Gantt Chart) อย่างละเอียด โดยกำหนด
กิจกรรมและจุดประสงค์เบื้องต้นของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทราบแนวทางใน
การดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน รวมถึง การจัดให้
มีการประชุมเริ ่มงาน (Kick off Meeting) เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พิจารณาก่อนการดำเนินงานจริง จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู ้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่เก่ียวข้อง 
2.1 การทบทวนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ผ่านมา เศรษฐกิจมหาภาค แนวโน้มของระบบ

ประกันภัย ผลกระทบของทิศทางโลกและการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทิศทางการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน การ
ส ่งเสร ิมความยั ่งย ืนของธ ุรก ิจประกันภ ัย (Sustainability of Insurance Industry) ที ่คำน ึงถึง
สิ ่งแวดล้อม สังคมและมีธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)  เกณฑ์
ประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอ่ืนๆ ที่จำเป็น 

2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก สถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมทั้ง
วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ SWOT Analysis (จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส อุปสรรค) PESTEL Analysis เป็นต้น วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Vision Mission Goals and Strategic Issues) กำหนด
กลยุทธ์ในการพัฒนากองทุน (Strategics) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566-2570) และแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้มีทิศทางที ่ชัดเจน
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 และ
แผนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้มาจากการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมทั้งวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุน (Sustainable) 
สถานภาพของเงินกองทุน สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข 
และเสนอแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustain Investing) ให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

3. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนนโยบาย ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยในปัจจุบัน พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่องานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก สถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trend) รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพของ
หน่วยงาน โดยใช้เครื ่องมือที่ เหมาะสม อาทิ SWOT Analysis (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) 
PESTEL Analysis เป็นต้น วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Vision Mission Goals and Strategic Issues) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ภารกิจของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร ภายใต้มิติมุมมองของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

4. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนนโยบายประเมินผล ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยในปัจจุบัน พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่องานด้าน
ทรัพยากรบุคคล โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก สถานการณ์ต่าง  ๆทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึง
ศักยภาพของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ SWOT Analysis (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
อุปสรรค) PESTEL Analysis เป็นต้น วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Vision Mission Goals and Strategic Issues) เพื่อจัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี 2566 รวมทั้งวิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์ค่างาน กรอบอัตรากำลังของกองทุน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กำหนดสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) สิทธิประโยชน์ กำหนด
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้มีความเหมาะสมและมีความพร้อมด้านบุคลากร 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ ประสบภัยระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566-2570) และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของทั้งสามแผน ให้แก่ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน 

6. จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ จำนวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 30 คน 

7. จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี 2566 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ 1) บทนำ 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 3) การวิเคราะห์สานการณ์ภายในองค์กร และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 4) การวิเคราะห์
สถานะปัจจุบันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5) กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 6) แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 
ที่มีรายละเอียดประกอบด้วยแผนงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่รองรับครบทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

8. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี 2566 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ 1) บทนำ 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 3) การวิเคราะห์สานการณ์ภายในองค์กร และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 4) การวิเคราะห์
สถานะปัจจุบันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5) กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 6) แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ที่มีรายละเอียดประกอบด้วยแผนงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่รองรับครบทุกประเด็น 
สำหรับการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การนำระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็น
ระบบให้สามารถรองรับปริมาณงานและบคุลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ 1) บทนำ 2) วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 3) การวิเคราะห์สานการณ์ภายในองค์กร และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 4) การวิเคราะห์
สถานะปัจจุบันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5) กรอบแนวคิดการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 6) แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 
ที่มีรายละเอียดประกอบด้วยแผนงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่รองรับครบทุกประเด็น 
รวมทั้งวิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์ค่างาน กรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กำหนดสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ให้มีความเหมาะสมและมีความพร้อมด้านบุคลากร 

10. นำเสนอผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมทั้งรายละเอียด
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของทั้งสามแผน ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ
บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

11. จัดประชุมเพ่ือสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้กับผู้บริหารสำนักงาน คปภ. 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง อาทิ สายกลยุทธ์องค์กร สาย
กฎหมายและคดี สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สายส่งเสริมและประกันภัย
ภูมิภาค ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานโครงสร้างระบบและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสำนักเลขาธิการ รวมถึงสำนักงาน คปภ. ภาค จังหวัด และเขต เข้าร่วม
รับฟังการสื่อสารและถ่ายทอดแผนฯ จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน 

12. นำส่งแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในรูปแบบเล่ม อย่างน้อย 2 ชุด และในรูปแบบ Soft File ที่บรรจุไฟล์งานใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 2 ชุด 

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

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

แผนและกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการ (Gantt Chart) 

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

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

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

กิจกรรม 
1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ (In depth interview) หรือ
สนทนากลุ่ม (Focus group) รวมถึงสำรวจข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย                                                        

เพื ่อให้ได้รับข้อมูลปัจจัยภายใน 
และเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
data) โดยใช้เอกสารที่เกี ่ยวข้อง เช่น วิสัยทัศน์ 
พ ันธก ิจ โครงสร ้างองค ์กร แผนย ุทธศาสตร์  
แผนงานที่สำคัญ ผลการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ 
ทีเกี ่ยวข้อง รวมทั ้งระบบงาน (Work system) 
สถาป ัตยกรรมองค ์กร และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งหมดของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย                                                        

เพื ่อให้ได้รับข้อมูลปัจจัยภายใน 
และเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

3 ศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบ
ต่องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิเคราะห์                                                         

เพ ื ่ อสร ุ ปการว ิ เคราะห ์ สภาพ 
แวดล้อมทั ้งภายในและภายนอก
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

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

กิจกรรม 
สภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก 
สถานการณ์ต ่างๆ  ทั ้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย
แนวโน ้มเทคโนโลย ี ในอนาคต  (Technology 
Trends) เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2563 
- 2565 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 Megatrend and Technology Trend 
อินชัวร์เทค (InsurTech) เป็นต้น 

ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล และเป็น
ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ SWOT 
ต่อไป 

4 กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis)  

                                                        

เพื่อร่าง SWOT ของแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล สำหรับประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบ
ของกองทุนฯ ที่เก่ียวข้อง 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

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

กิจกรรม 
5 จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ (Vision Mission Goals and Strategic 
Issues) 

                                                        

เพื ่ อร ่ าง  ว ิส ัยทัศน์  พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำหรับ
เข้าหารือกับผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้องของ
กองทุนฯ 

6 กำหนดกรอบแนวทางการประเมินความคุมคาการ
ลงทุนโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
สื่อสารแนวทางวิเคราะห์ความคุ ้มค่าการลงทุน
โครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญ
โครงการฯ                                                         

เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำ
โครงการ และพิจารณาคัดเลือก
โครงการฯ ที่อยู่ในแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

7 จ ัดประช ุมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการ (Workshop) กับ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/
ภายนอก (SWOT ) รวมท ั ้ งจ ั ดประช ุ มเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวน
และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ให้แก่                                                         

เพ ื ่ อร ับฟ ั งความค ิด เห ็นกับ
ผู้รับผิดชอบของกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้อง 
และสรุปรายละเอียด SWOT ของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

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

กิจกรรม 
ผู ้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู ้ปฏิบัติงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

8 ส่งมอบงานงวดที่ 2 รายงานตามขอบเขตงาน
ข้อ 6.2-6.5 และ 6.13โดยจัดทำเป็นรายงาน
ฉบับภาษาไทย จำนวน 2 ฉบับ พร้อมไฟล์ ภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที ่ลงนามใน
สัญญาจ้าง                                                          

  

9 กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กองทุน (Strategics) เพื่อทบทวนและจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ 
2566-2570)                                                          

เพื ่อร ่างกลยุทธ์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลของกองทุน 
(Strategics) สำหร ับเข ้าหารือ
กับผู้ที่เก่ียวข้องของกองทุนฯ 

10 เข้าหารือกับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องถึงการปรับปรุงร ่าง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ระยะ  5 ป ี  (พ.ศ.  2566-2570)  และร ่ า ง
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 

                                                       

เพื ่อให้ได้ร ่างแผนปฏิบ ัต ิการ
ดิจิทัลสำหรับการประชุมทบทวน
แผนปฏิบัต ิการดิจ ิท ัลร ่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และผู้บริหารกองทุนฯ 

11 จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน
ทดแทนผ ู ้ประสบภ ัย ร ่วมก ันระหว ่างคณะ
กรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและ                                                        

เพ ื ่ อร ับฟ ั งความค ิด เห ็นร ่าง
แผนปฏิบัต ิการดิจ ิท ัล  (SWOT 
ว ิส ัยท ัศน ์  พ ันธก ิจ ประเด็น



 
 
 
 

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

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

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

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

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

กิจกรรม 
ผ ู ้บร ิหารกองท ุนทดแทนผ ู ้ประสบภ ัยและ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกล
ยุทธ์) จากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และผู้บริหารกองทุนฯ 

12 แปลงแผนปฏิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เป็น
แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมาย 
ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่ ครอบคล ุมผลผล ิตหร ือผลล ัพธ์  
(Output/Outcome) กรอบเวลา งบประมาณ 
และผู ้รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติการ                                                         

เพื ่อร่างแผนปฏิบัติการประจำปี
ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำหรับ
หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ 

13 จัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 

                                                        

เพื ่อร ่างแผนปฏิบัต ิการดิจ ิทัล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และ
แผนการปฏ ิบ ัต ิ งานประจำปี  
2566 สำหรับหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกองทุนฯ 

14 เข ้าหาร ือก ับผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องถ ึงการปร ับปรุ ง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)                                                         

เพื ่อให้ได้แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับ



 
 
 
 

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

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

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

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

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

กิจกรรม 
การเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 
และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

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

เพื่อขอการอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
จากคณะอน ุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

16 ส่งมอบงานงวดที่ 3 รายงานตามขอบเขตงาน
ข้อ 6.6-6.10 และ 6.13 โดยจัดทำเป็นรายงาน
ฉบับภาษาไทย จำนวน 2 ฉบับ พร้อมไฟล์ ภายใน
ระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที ่ลงนามใน
สัญญาจ้าง                                                          

  

17 จัดประชุมเพื ่อสื ่อสารแผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน                                                        

เพื ่อสื ่อสารให้ผู ้ที ่ เกี ่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก ร ับร ู ้และ



 
 
 
 

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

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

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

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

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

กิจกรรม 
ทดแทนผู้ประสบภัย แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้กับผู้บริหาร
สำนักงาน คปภ. ผู ้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกองทุนฯ 

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

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองท ุนทดแทนผ ู ้ประสบภัย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ฉบับสมบูรณ์ ที ่มีคุณภาพและ
องค์ประกอบครบถ้วน 

19 ส่งมอบงานงวดที่ 4 รายงานตามขอบเขตงาน
ข ้อ 6.11-6.12 และ 6.13 โดยจ ัดทำเป็ น
รายงานฉบับภาษาไทย จำนวน 2 ฉบับ พร้อมไฟล์ 
ภายในระยะเวลา 210 วัน นับถัดจากวันที ่ลง
นามในสัญญาจ้าง                               

เพื่อให้ได้รับข้อมูลปัจจัยภายใน 
และเป ็นข ้ อม ู ลสำหร ั บการ
ว ิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน 

1. ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 
แผนระดับท่ี 1 

1.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นแนวทางใน

การนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยกระดับศั กยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

 

 
ที่มา : https://sto.go.th/th/about/policy/20-year-strategic-plan 

 
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

https://sto.go.th/th/about/policy/20-year-strategic-plan
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
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ที่มา : https://sto.go.th/th/about/policy/20-year-strategic-plan 

 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

สำหรับยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้านดิจิทัล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นปรับวัฒนธรรมการ
ทำงานให้มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา โดยเ ฉพาะการนำ
นวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบการทำงานดิจิทัลเข้ามาใช้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sto.go.th/th/about/policy/20-year-strategic-plan
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แผนระดับท่ี 2 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ ่งจะนำไปสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

 

ที่มา : 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยแผนจำนวน 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง 
(2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา 
(15) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (16) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (17) การเติบโต
อย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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สำหรับยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้านดิจิทัล มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในแผนที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิ จิทัล ดำเนินการ
พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ  

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศเป็นการจัดทำแผนให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียม
กันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แบ่งออกเป็น 13 ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข 
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ ดังต่อไปนี้ (1) ประเทศไทยมี
ฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
(2) ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และกระบวนการยุติธรรม (3) ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
รวมทั้งลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว (4) การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศทำให้กองทุนต้องมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับแผน โดยมีการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐจะเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) มีระบบ
แพลตฟอร์มการให้บริการพื้นฐาน (Service Platform) สำหรับการให้บริการประชาชน และมีการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Analytic Centre) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำนโยบายการพัฒนา
ที่เหมาะสมทั้งในระดับภาค พ้ืนที่ และชุมชน  

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู ่การ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้ง
กำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ต้องดำเนินการในช่วง 5 ปี โดยได้กำหนด
แผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่สำคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทำให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน 
แผนสำหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 

ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยแม้ว่าได้ดำเนินมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบโครงข่ายมากข้ึน และมีการเพ่ิม
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลาย
ประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ำ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดี 
และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้อง
เผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทำให้เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวม
ขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี  

 
ที่มา: http://plan.bru.ac.th/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับที่-12/ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน     
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณา

การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ  
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และศักยภาพของพ้ืนที่ 
7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและ

บริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนา
ภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต 

8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต

และสนับสนุนภาคการผลิต 
10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลใน

สังคมไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่าง เป็นรูปธรรมทั้งด้าน
ระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถ
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ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจ รับผิดชอบ
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น (o2)  

15. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้สามารถแข่งขันได้ 
20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 

 
2. บริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาดิจิทัลประเทศไทย 

แผนระดับท่ี 3 
2.1 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม เป็นแผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่กำหนดทิศทาง การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศที่ยั ่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่ เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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การพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั ่งยืน
สอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล 
เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ดังนี้ 

 
ที่มา: https://onde.go.th/view/1/นโยบายและแผนระดับชาตวิ่าด้วยการพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/TH-TH 

 

https://onde.go.th/view/1/นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/TH-TH
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่า
เทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
กำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

สำหรับยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยด้านดิจิทัล มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม ใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

2.2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) 

เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเนื่องจากภาครัฐเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้หน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งรวมทั้งการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรองรับกับ
พฤติกรรมและสถานการณ์ในความต้องการรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน และภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งการที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการบริการงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อรองรับการดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการและการทำงานของภาครัฐให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงได้ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนารั ฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565  

 
ที่มา: https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/36021/ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
2) เพ่ือให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 
3) เพ่ือกำหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญ สำหรับกำหนดประเด็นแผนบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 
4) เพ่ือกำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอบ

งบประมาณในการดำเนินงาน 
5) เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ

การบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ
ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของ
ภาครัฐ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

สำหรับยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้านดิจิทัล มีความสอดคล้องใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของรัฐ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  

2.3 ข้อบังคับ และปัจจัยสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนดิจิทัล ประเทศไทย ประกอบด้วย 

2.3.1 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล มีการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง  โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย 

1. ได้บริการดิจิทัลภาครัฐที่ดีขึ้น ประชาชนจะได้บริการภาครัฐดิจิทัลที่ดีขึ้น 
2. ได้รับบริการแบบ One Stop Service ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย 

จากการรับบริการภาครัฐมากข้ึน 
3. ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารราชการในการติดต่อภาครัฐ ประชาชนไม่ต้องมีภาระ

จัดเตรียมสำเนาเอกสารราชการ เพ่ือประกอบการติดต่อราชการกับภาครัฐอีกแล้ว 
4. ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐแบบดิจิทัล ประชาชนสามารถเข้าถึง

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

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

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

5. ได้ใช้ Digital ID สำหรับการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัย ในการใช้ระบบบริการดิจิทัลภาครัฐ 

6. ได้ใช้ e-Payment ในการจ่ายค่าบริการ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการชำระ
ค่าบริการต่างๆ ให้แก่ภาครัฐ 

7. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลจะลดลงในอนาคต ในอนาคต
ประชาชนที่เลือกใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลภาครัฐจะจ่ายค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานของรัฐในอัตราที่ต่ำลง 

 
ที่มา: https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับ จากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

1. เกิดการบูรณาการร่วมกัน และลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐจะมีการทำงานที่บูรณาการกันมากข้ึน 

2. ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเกิดความสะดวกและลดภาระในการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน 

3. มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูล หน่วยงานของรัฐมี
ระบบบริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐและข้อมูลของประชาชนที่อยู่ในการควบคุม
หรือครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

4. ภาครัฐโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วม หน่วยงานของรัฐมีระบบการทำงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

5. ลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยการปรับการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

6. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการพัฒนาหรือยกระดับทักษะด้านดิจิทัล สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

7. สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการจากภาครัฐ เมื่อได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่สร้างภาระเกินจำเป็นจากบริการภาครัฐ ประชาชนย่อมเกิดความพึงพอใจ 
และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการและประชาชนใน
ฐานะผู้รับบริการ 

โดยทั้งนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน มาช่วยสนับสนนุ
ให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน (ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) โดยมีวิธีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน เช่น Linkage Center ของกรมการปกครอง 
Web Service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ Government Data Exchange Center หรือ GDX 
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นต้น  

2.3.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

• พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันหรือการดำเนินกิจการเพ่ิมมากขึ้น 

จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อกำหนดโทษ
สำหรับบุคคลใดที่จะเข้ามากระทำการให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามคำสั่ง โดยใช้
วิธีการในการเข้าถึง แก้ไขข้อมูลของบุคคลอื่นในคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสงบสุข
และความปลอดภัยของประชาชน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ตารางที่ 1 : ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และโทษจากความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โทษจำคุก โทษปรับ 
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 
การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท 

การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 บาท 
การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น  ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท 
การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

การกระทำที่ทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ของคนอ่ืน (Spam Mail) 

ไม่มี ไม่เกิน 100,000 บาท 

การจำหน่ายชุดคำสั่งที่จัดทำข้ึนเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท 
การกระทำต่อความมั่นคง 

- ก่อความเสียหายแก่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
- กระทบต่อความมั ่นคงปลอดภัยของประเทศ/

เศรษฐกิจ 
- เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต 

ไม่เกิน 10 ปี 
3 ถึง 15 ปี 

10 ถึง 20 ปี 

ไม่เกิน 200,000 บาท 
60,000-300,000 บาท 

ไม่มี 

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำความผิดอื่น (การเผยแพร่
เนื้อหาไม่เหมาะสม) 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำผิด ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้ทำผิด 

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ผู้ทำผิด 

การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นภาพของบุคคล ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท 
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บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

• พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

โดยความแตกต่างสำคัญระหว่างฉบับปี 2560 กับ 2550 คือ มีการแก้ไขไม่ให้ “ความผิดหมิ่น
ประมาท” เป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ เนื่องจากในช่วงความผิดหมิ่นประมาทเข้าขา่ย
ผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ กฎหมายระบุว่าไม่สามารถยอมความได้ ดังนั้นเมื่อคู่ความจะเจรจายอม
ความสำเร็จ หรืออยากถอนฟ้อง ศาลก็ไม่สามารถใช้ดุลพิจนิจที่จะไม่ลงโทษคู่ความได้ ส่งผลใหม้ี
คดีฟ้องร้องขึ้นศาลจำนวนมากและเกิดปัญหาทางปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีการนำ 
“ความผิดหมิ่นประมาท” ออกจาก พรบ คอมพิวเตอร์ โดยไปบังคับใช้ด้วยประมวลกฎหมาย
อาญาแทน เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ที่มา: http://www.rdpb.go.th/th/Download/แผ่นพับ-โปสเตอร์-c122/พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิว-v8764 

สำหรับบทบัญญัติใหม่ของมาตรา 14 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2560 มีดังนี ้

มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

1. โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา  

2. นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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บริ ษั ท  ท ริ ส  คอ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ ำกั ด  

ของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่น
ตระหนกแก่ประชาชน 

3. นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี ่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

4. นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

5. เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทําต่อประชาชน แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ผู้กระทํา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้  

• พระราชบัญญัติ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นมาตรการใน

การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุมคามที่ส่งผลต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และความ
สงบเรียบร้อย เพ่ือปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่าย IT ของโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญทาง
สารสนเทศ หรือบริการที่สำคัญของประเทศให้สามารถรับมือเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ หรือภัยคุกคามอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างทันท่วงที  

สาระสำคัญกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

1. กำหนดให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานและมี
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

2. มีการเผ้าระวังภัยคุกคามและมีแผนรับมือ เพ่ือกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ 
3. มีการร่วมมือและประสานงานกันกับสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมื่อมีภัย

ร้ายแรงที่ทำให้การให้บริการที่สำคัญไม่สามารถทำงานได้ จนทำให้ประชาชนเดือดร้อน  
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ที่มา: https://www.mdes.go.th/law/detail/5097-สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

 
 

 

https://www.mdes.go.th/law/detail/5097-สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
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• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

 
ที่มา: https://ictlawcenter.etda.or.th/ 

การทำธุรกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัย
การพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่
เนื่องจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากวิธีการทำธุรกรรมซึ่งมี
กฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทำเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรอง
วิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟัง
พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้น่าเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่
เดิม ควรกำหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่วางนโยบายกำหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาให้มี
มาตรฐานน่าเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็น
การส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยการมี
กฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดำเนินการโดยใช้
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดมิให้นำพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ รวมถึงให้ใช้บังคับแก่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
ด้วย เช่น คำขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คำสั่งทางปกครอง การชำระเงิน การประกาศ หรือ
การดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทำใน

https://ictlawcenter.etda.or.th/
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รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ก็ให้ถือว่า
มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายใน
เรื่องนั้นกำหนด  

• พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection 
Act : PDPA) เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และ
มาตรการกำกับดูแลการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระดับหน่วยงาน 
องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นมาตรฐานสากลโดยมีแนวทางมาจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส ่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR) เพื ่อสร ้าง
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมและมีการนำไปใช้
ให้มีความปลอดภัยและเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ  ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่และบทลงโทษหากองค์การไม่ปฏบิัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ที่มา: https://www.mdes.go.th/mission/detail/2316-เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

การดำเนินการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) บุคคลภายในกองทุน อาทิ พนักงานหรือลูกจ้าง ฯลฯ 
เป็นต้น และ 2)บุคคลภายนอกองค์กร อาทิ ผู้ประสบภัย ฯลฯ เป็นต้น ทำให้กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย มีบทบาทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ทำให้บริษัทกองทุนต้องดำเนินการให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะ
หากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
มากยิ่งขึ้น อาทิ มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้มาตรการเชิงเทคนิคต่างๆ 
เช่น การใส่รหัส การทำข้อมูลนิรนาม การทำข้อมูลแฝง การจำกัดการเข้าถึง เป็นต้น เพื่อให้
กองทุนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ ได้รับ
ความไว้วางใจจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร  

  

https://www.mdes.go.th/mission/detail/2316-เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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• การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐต่อสาธารณะ 

➢ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

 

.   ที่มา: https://www.forest.go.th/psdg/ 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ จัดทำ
ขึ้นเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้อง
ขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง โดยที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้
กำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ทำให้ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่จะ
กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคํา
ร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน  

 

  

https://www.forest.go.th/psdg/
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➢ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

ที่มา: https://legal.sru.ac.th/article-disseminating-knowledge-about-the-official-information-act-be-2540-5-may-2019/ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  

ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ 
ไม่ส่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ โดยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบด้วย 1) ข้อมูลข่าวสารราชการ เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ และ 2) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวบุคคล และสามารถระบุถึงตัวตนของบุคคลนั้นได้ ซึ่งภายในพรบ.ฉบับนี้ ได้มีการชี้แนะแนวทาง
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

 

  

https://legal.sru.ac.th/article-disseminating-knowledge-about-the-official-information-act-be-2540-5-may-2019/
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➢ ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูล
ดิจิทัลต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูล 
และกำหนดแนวทางและมาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเปิดเผย
แก่ประชาชน ณ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand) 
ที่เว็บไซต์ data.go.th 

 
ที่มา: https://data.go.th/ 

ข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัด
แพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์” 
สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นข้อมูลภาครัฐที่ผ่านกระบวนการจัดลำดับชั้นความลับ
ของข้อมูลแล้วว่าเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน วิเคราะห์ 
หรือดัดแปลงได้ตามความต้องการ  

การดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ข้อมูลถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำมาใช้
สนับสนุนการดำเนินการกิจการต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาประเทศในทิศทางต่าง ๆ เช่น นำมาใช้ใน
การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการหรือ ต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
ภาครัฐ ซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ข้อมูลภาครัฐจึงมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศ 

  

https://data.go.th/
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3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

3.1  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

เนื่องจากในแต่ปีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู ้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย
ผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหาย ได้รับการชดเชยไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือการได้รับ
ค่าเสียหายต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินคดีเป็นระยะเวลานาน ทำให้ ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้อต้นที่แน่นอนและมีความรวดเร็ว 

พรบ.ฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายในหมวดที่ 3 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ในเรื่องการจัดตั้งของกองทุน การดำเนินการของกองทุน การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย และ
การเงินสบทบจากบริษัทประกันภัย อีกทั้งในพรบ.ฉบับนี้ยังมีการกำหนดโทษปรับสำหรับเจ้าของรถที่ไม่มีการทำ
ประกันภัย  

จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การออกพรบ.ฉบับนี้ทำให้กองทุนต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพรบ.ฉบับนี้ 
โดยมีการดำเนินการภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยเป็นกองทุน
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนสำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย โดยมีรายได้หลักมาจากการที่เก็บเงิน
สบทบของบริษัทประกันภัยในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยในแต่ละสาม
เดือน สำหรับโทษปรับ การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจัง ไม่มีการปรับตามกฎหมายกำหนด โดยการดำเนินการปรับ
ประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทางกองทุนก็มีการมอบอำนาจให้กับตำรวจ ซึ่งตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินการปรับให้   

3.2  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นทุนในการใช้จ่ายบริหารกิจการของ
หน่วยงานของรัฐให้เกิดความคล่องตัวทางการเงิน โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน แต่การบริหารทุน
หมุนเวียนยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้การ
บริหารทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังของรัฐ สมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งกำกับและบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพและ
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ทุนหมุนเวียน เป็นกองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุนหรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพ่ือ
กิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
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4. มาตรฐานการให้บริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ  

4.1 กรอบแนวทางการเชื ่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ Thailand e-Government 
Interoperability Framework (Th e-GIF) 

กรอบแนวทางการเช ื ่อมโยงร ัฐบาลอิเล ็กทรอนิกส์แห่งชาติ” หร ือ “ Thailand e-Government 
Interoperability Framework” (TH e-GIF) คือ การเชื ่อมโยงกระบวนการทำงาน และข้อมูลของระบบงาน
คอมพิวเตอร์หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับกอง สำนัก ฝ่าย ศูนย์ กรม 
กระทรวง หรืออื่นๆ และอาจจะเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงานหรือข้ามหน่วยงานกันก็ได้ ซึ่งกระบวนการทำงาน 
และข้อมูลต่างๆ มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกรรมเดียวกันผ่านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
หรือมีหลายบริการร่วมกันในระบบหน้าต่างบริการเดียวกันได้ โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการ 

4.2 มาตรฐานแอปพล ิ เคช ันภาคร ัฐสำหร ับอ ุปกรณ ์ เคล ื ่ อนท ี ่  ( Government Mobile 
Application Standard) 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการให้บริการ
ตามกรอบแนวทางของรัฐบาล จึงได้จ ัดทำโครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ 
(Government Access Channels) โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการให้บริการในรูปแบบ Mobile Applications แก่
ภาครัฐด้วยการจัดตั ้งศูนย์กลางของแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC) ในการ
รวบรวม Mobile Application ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทำให้ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐ
สามารถเข้าถึงได้สะดวก ทุกที ่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ (Mobile Devices) ต่าง ๆ ได้ สรอ. จึงเห็น
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำมาตรฐานแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้การพัฒนา Mobile 
Application เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานเชิงเทคนิคและข้อกำหนดในด้านต่าง ๆ เช่น
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy) เพื่อให้
แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเอง
นำมาตรฐานแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Standard) ใช้ร่วมกับการพัฒนาแอป
พลิเคชันของผู้พัฒนา 
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ที่มา : https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2015/09/file_b18d003c9c5babade25652716be9f3c2.pdf 

 

4.3 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) 

 
ที่มา:https://multi.dopa.go.th/icad/assets/modules/news/uploads/8d4ca3819e887bfa4526fcbd77fedc695

77a1d2936a92567402380001242494.pdf 

ในปัจจุบันได้มีการผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) คือการออกแบบ
และปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี 
Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่  

1)  Reintegration 
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการกำกับควบคุม

การบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
2)  Needs-based holism  

การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพ่ือให้เกิดการให้บริการสาธารณะที่ให้ความสำคัญต่อการนำความ
ต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง  

 
 

  

https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2015/09/file_b18d003c9c5babade25652716be9f3c2.pdf
https://multi.dopa.go.th/icad/assets/modules/news/uploads/8d4ca3819e887bfa4526fcbd77fedc69577a1d2936a92567402380001242494.pdf
https://multi.dopa.go.th/icad/assets/modules/news/uploads/8d4ca3819e887bfa4526fcbd77fedc69577a1d2936a92567402380001242494.pdf
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3)  Digitalization  
การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการนำระบบบริหารสารสนเทศ มาใช้รวมถึงการให้ความสำคัญ

ต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนที่วิธีการทำงานแบบเดิมดังนั้น สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จึงได้ทำการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐสู่ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)” เพ่ือการผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็น 
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง 

 
4.4 มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐที่มี
ระบบสารสนเทศที่แตกต่างกันได้อย่างอัตโนมัติ (Cross Platforms Interconnection) ด้วยการสร้างความสอดคล้องให้ชื่อ
รายการข้อมูล การกำหนดโครงสร้างของข้อมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ตลอดจนกระบวนการในการเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อันจะช่วยลด
ระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการ
ดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสารบรรณ รวมถึงกฎหมายระเบียบ 
และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีกท้ังการระดม ความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) และการรับฟังความเห็นสาธารณะ 
(Public Hearing) 

4.5 มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้เห็นถึงความสำคัญของการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยในมาตรฐานฉบับนี้จะเน้นไปที่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
เว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์สามารถดำเนินมาตรการในการจัดทำ
เว็บไซต์และเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และรับมือกับการโจมตี รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจถูกโจมตีภายใต้มาตรฐาน
หรือแนวปฏิบัติอันยอมรับได้ ด้วยเหตุนี้ สพธอ. จึงได้จัดทำมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ 
เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดและเป็นแนวทางในการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีผ่านทาง
ช่องโหว่ต่าง ๆ 

4.6 (ร่าง) มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Service Standard) 

จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐให้มีประสิทธิผล ตรงตามความต้องการ
ของประชาชน ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมในการ
ดำเนินงานพัฒนาบริการดิจิทัลให้มีความชัดเจนและมีคุณภาพยิ่งขึ้นและเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติและมาตรฐาน
ของประเทศในระดับสากล สพร. จึงพัฒนา (ร่าง) ข้อกำหนดมาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ ตามกรอบแนวคิดการ
พัฒนาบริการดิจิทัลของสหราชอาณาจักร (UK Digital Service Standard) ผนวกกับแนวปฏิบัติและมาตรฐาน
ต่างๆ ภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) รวมถึงการพิจารณาและประยุกต์ใช้ที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดมาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการดิจิทัลของภาครัฐ โดยยึดหลักการที่
ประชาชนใช้บริการเป็นศูนย์กลาง 

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานของบริการดิจิทัลของหน่วยงาน 
โดยการกำหนดตัววัดประสิทธิภาพของบริการ วัดผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และสรุปผลการ
ดำเนินงาน และนำมาวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

4.7 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ที่มา: https://www.dga.or.th 

ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำ
ข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน แต่ในปัจจุบันหน่วยงาน
ภาครัฐยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา
เชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ้ำซ้อนของข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การรักษาความลับ 
การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล) คุณภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็น
ปัจจุบัน) การเปิดเผยข้อมูล (เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูล
ซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) และยังไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการข้อมู ลที่ไม่ครอบคลุมและไม่
ชัดเจนของหน่วยงาน  

 

 

https://www.dga.or.th/


 
 
 

 40 

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

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

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

 
ที่มา: https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/49448/ 

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมั่นคงปลอดภัยได้จริง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) จึงถูกจัดทำขึ้น 
เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูล โดยประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับข้อมูล บทบาทและ
ความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการวัดการดำเนินการ
และความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กล่าวคือ บุคคลที่ได้รับบทบาทในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะมี
หน้าที่ในการกำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และนโยบายข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือ
ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ การ
เผยแพร่จนถึงการทำลาย โดยกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูลต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร
ของแต่ละหน่วยงาน การวัดผลการดำเนินการช่วยให้เห็นระดับการดำเนินการของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการหรือคุณภาพของข้อมูล 

 

  

https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/49448/
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5. การให้บริการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐประเทศไทย 

 
 
ที่มา: https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Digital-Service/The-Power-and-Development-of-Government-e-
Services.aspx 
 

5.1 ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน 

เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว 
เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชนที่สะดวกเข้าถึงบริการภาครัฐด้วย “คอมพิวเตอร์” จะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่จัดทำเป็นเว็บท่า
หรือ Portal site ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมทุกช่องทางในชื่อของ www.GovChannel.go.th 

5.2 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ 

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงช่องการการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
และร้องเรียนหากพบปัญหาจากการเข้ารับบริการจากภาครัฐ 

  

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Digital-Service/The-Power-and-Development-of-Government-e-Services.aspx
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Digital-Service/The-Power-and-Development-of-Government-e-Services.aspx
http://www.govchannel.go.th/
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5.3 ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) 

GAC หรือศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ คือแอปพลิเคชันที่รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถค้นหาแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจาก 11 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเ ดินทาง หมวด
การศึกษา โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ เป็นผู้ประสานงานจัดการ
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเสนอแอปพลิเคชันแก่ประชาชนผ่าน GAC 

5.4 ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) 

e-Government Portal หรือระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ คือระบบสารสนเทศที่เป็น 
“ศูนย์กลาง” ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นเว็บไซต์รวมบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ประชาชนสามารถเลือกบริการได้ตามความต้องการผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายประเภท โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ 
Thailand e-Government 

5.5 โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) 

กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาขึ ้น เพื ่อให้เกิดการรวมศูนย์การให้บริการเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้าน
การดูแลศูนย์ข้อมูลและขาดบุคลากร ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center and Cloud 
service (GDCC) นอกจากจะให้บริการ Virtual Machine สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ทาง GDCC ยังมีบริการเสริม
อีกมากมาย เช่น AI, IoT รวมถึง Open Data ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้งาน เพ่ือ
พัฒนางานในการให้บริการกับประชาชนต่อไป 

5.6 ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network) 

เป็นบริการเครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุน
ระบบบริการประชาชนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและต่อเนื ่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการภาครัฐที่มั่นคงปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัด
งบประมาณ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ เป็นผู้พัฒนาและดำเนินงาน
ด้วยระบบเครือข่าย IPv6 เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศอย่างทั่วถึง 

5.7 ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เป็นช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพ้ืนที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพ้ืนที่สาธารณะ ครอบคลุม
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ 
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ทั้งนี้ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เป็นบริการที่เกิดจาก บูรณาการ
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการปกครอง สำนักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงาน
ประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
เลขาธิการคุร ุสภา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงาน
ประกันสังคม การประปานครหลวง บริษัท ข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้ดำเนินการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart 
Kiosk เพื่อให้บริการประชาชนทั้งหมด 119 จุดทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
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แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trends) 

1. แนวโน้มของเทคโนโลยีในปี 2565 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์
มากขึ้น ประกอบกับ กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่การสื่อสารคมนาคมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มีการ
นำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร (Digital Transformation) ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
สินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ ระบบ Automation เข้ามามีบทบาทในการบริการเพ่ิมสูงขึ้น การเข้าถึงข้อมูล
จะมีความแม่นยำและสะดวกมากขึ้น 

จากผลงานวิจัยของ Mckinsey พ.ศ. 2564 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
และบางเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้งานด้านประกันภัยเพ่ิมข้ึนได ้ดังนี้ 

ที่มา The top trends in tech – executive summary download – McKinsey & Company 

1.1  Next-level process automation and process virtualization 

Self-learning และ หุ ่นยนต์ที ่สามารถปรับรูปแบบการทำงานต่างๆ ได้จะเป็นส่วนขับเคลื่อนระบบ 
automation ให้มีบทบาทมากขึ้นในการทำงานที่เป็นกระบวนการที่มีความเป็น routine ซึ่งจะสามารถช่วยลด
ภาระงานให้กับพนักงาน ดังนั้นผู้ออกนโยบายต้องพิจารณาการบริหารจัดการคน และต้องคิดโครงสร้างในการ
บริหารคนใหม่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการทำงาน 

ระบบจำลองสถานการณ์ท่ีมีความก้าวหน้ามากขึ้น จะมีบทบาทที่เข้ามาช่วยสร้างภาพจำลอง และกำหนด
กระบวนการที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น เพ่ือให้นักวิเคราะห์สามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆ เข้าใจ และสามารถพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้มากข้ึน  
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1.2  Future of connectivity 

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 5G จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์มากขึ้นจาก
การส่งขนาดมูลขนาดใหญ่ และมีความเร็วที่เทียบเท่ากับ Real-time ตัวอย่างเช่น การรีโมตสิ่งต่างในระยะใกล้
สามารถทำได้อย่างแม่นยำ การผ่าตัดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นหมอภายใน รพ. เท่านั้น แต่สามารถเป็นหมอที่อยู่ต่างแดนได้ 
การเกิด Business Model ใหม่ๆ และประสบการณ์ใหม่ของลูกค้า เช่น การถ่ายทอดสดผ่าน VR  

1.3  Distributed infrastructure 

Cloud และ Edge Computing ในอนาคตจะมีบริการที่เยอะ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งการใช้บริการ
ดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถลดภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ IT แบบ On - premise อีกทั้งมี
ระบบช่วยเหลือต่างๆ บนคลาวด์ ทำให้นักพัฒนาระบบสามารถพัฒนาซอร์ฟแวร์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

1.4  Next-generation computing  

การมาของ Quantum computing นั้นจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาและค้นพบเหตุการณ์ใหม่ๆ เช่น การ
จำลองระดับชั้นของโมเลกุล การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งในด้าน เคมี วัสดุ และยารักษาโรคต่างๆ อีกทั้งยังทำให้
การมาถึงรถยนต์ไร้คนขับสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

1.5  Applied AI 

การพัฒนา AI ที่มีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น และความหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดแอพพลิเคชั่นใหม่ 
ลดการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน เช่น การเตรียมเอกสาร การเติมค่าต่างๆ และการจัดลำดับ นอกจากนี้ยังสามารถ
ช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเช่น งานทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุดด้วย  

1.6  Future of programming 

การมาถึง Software 2.0 ที่จะช่วยให้การพัฒนาซอร์ฟแวร์มีความซับซ้อนน้อยลง ซึ่งจะช่วยให้องค์กร
สามารถผลิตซอร์ฟแวร์ได้มากขึ้น อีกทั้งยังมี เทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ เช่น 
DataOps และ MLOps (Machine learning)  

1.7  Trust architecture 

เนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์มีความถ่ีมากข้ึน และแนวโน้มก็มีสูงมากข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นอนาคตการพัฒนา
สถาปัตยกรรมที่น่าเชื่อถือ หรือมีความปลอดภัยก็จะมีสูงขึ้น อาทิเช่น แนวคิดเรื่อง Zero-trust security และ
เทคโนโลยี Blockchain จะต้องเข้ามามีบทบาทเพื่อป้องกันการเกิดข้อมูลรั่วไหลได้ หรือหากรั่วไหลแล้วก็สามารถ
ตามหาคนร้ายได้ง่าย 
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1.8 Bio Revolution 

การพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพในอนาคตนั้นจะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเช่น การ
พัฒนาวัคซีนที่รวดเร็วขึ้น และยังมีการนำวัสดุทางชีวภาพมาคำนวณโจทย์ต่างๆ อีกด้วย เช่น Biomachines และ 
Biocomputing 

1.9  Next-generation materials 

การค้นพบวัสดุใหม่ๆ เช่น Nanomaterial ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
อุตสาหกรรม และอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทใหม่ เช่น renewable energy sources นอกจากนี้อาจ
มีการพัฒนา Smart material ที่นักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือสั่งการวัสดุได้ 

1.10  Future of clean technologies 

ในปัจจุบันแนวโน้มของ Clean Technology มีราคาที่ต่ำ ดังนั้นในอนาคตการใช้งาน Clean Technology 
จะมีแนวโน้มมากขึ้น ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการสร้างอาคาร การปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และในอนาคตอาจมีการทำค่าก๊าซคาร์บอน หรือก๊าซที่ทำให้เกิดวิกฤตโลกร้อนมาคิดใน Balance sheet  

2. แนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย 

ในยุค Thailand 4.0 นี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ผู้บริโภคมักจะ
เลือกใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายในการใช้บริการ ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจาก Disruptive Technology ที ่มาในรูปแบบของ FinTech ซึ ่งหมายถึง การนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน ทำให้บริการทางการเงินเป็นดิจิทัลมากข้ึน ในอนาคตจะมี 6 เทคโนโลยีสำคัญ ที่จะเข้า
มาปฏิวัติรูปแบบการให้บริการทางการเงิน (6 Key Revolutionary Technology)[1] ได้แก่ 

2.1  Blockchains and Distributed Ledge คือ เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ 
(Distributed Ledge/Database) ที่มีการเข้ารหัส (Encryption) และกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ทำให้การแก้ไขข้อมูลเพ่ือการทุจริตนั้นทำไม่ได้หรือทำได้ยากมากๆ 

2.2  QR Payment เป็นการนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการชำระเงิน ซึ่งในปัจจุบันสมาร์ทโฟนเกือบ
ทุกรุ่นก็ล้วนมีระบบการสแกน QR Code ได้ ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง และลดการใช้เงินสด 

2.3  Biometrics เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ลักษณะทางกายภาพ
ของแต่ละบุคคล เช่น การใช้ลายนิ้วมือ เสียง ม่านตา ใบหน้า ในการพิสูจน์ตัวตน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ
การให้บริการธุรกรรมทางการเงินในเชิงการยืนยันตัวตนของลูกค้าได้ 
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2.4  Big Data/Data Analytics คือ การนำข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่อาจจะโดนมองข้าม มารวบรวม
และนำมาวิเคราะห์ เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำไปสู่การทำแผนการ
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ และได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการแข่งขันทางการตลาด  

2.5 Machine Learning/Artificial Intelligence (AI) เป็นเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากการมีเทคโนโลยี
เกี่ยวกับ Big Data ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้จากหลายทิศทาง และจากหลายข้อมูล จะทำ
ให้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลมีความฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ระบบ Call Center ที่นำระบบ AI มาใช้ มีการเรียนรู้
คำถามคำตอบจากในอดีตมาเป็นแนวทางในการให้บริการลูกค้าด้วยระบบ AI 

2.6 Open APIs (Application Programming Interfaces) เป็นช่องทางการเชื่อมต่อจากระบบ
หนึ่งไปสู่ระบบอ่ืนๆ เพ่ือทำงานร่วมกัน เปรียบเสมือนสายไฟ ปลั๊กไฟ และเต้าเสียบปลั๊กที่มีมาตรฐานเดียวกัน  
ทำให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ แนวคิดนี้เป็นที่มาท่ีจะนำไปสู่โลกอนาคต ถ้ามีมาตรฐานและเป็นมาตรฐานเปิดที่ทำให้
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันสามารถเชื่อมต่อกันได้ เช่น การมีมาตรฐานกลางที่ทำให้ระบบ Apple กับ Android 
สามารถเชื่อมกันได ้

 

 

 

3. เทคโนโลยีที่จะเข้ามาปฏิวัติการให้บริการทางการเงิน 
จะเห็นได้ว่า FinTech จะเข้ามามีบทบาทมากขึ ้นต่อการให้บริการทางการเงิน ทำให้ธุรกิจภายใต้

อุตสาหกรรม FinTech ต้องปรับตัว ซึ่งรวมถึงธุรกิจประกันภัย ที่ต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อพลิกโฉม
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและการดำเนินชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล นอกจากนี้  ผลสำรวจ 
“Embracing Possibility, Boosting Innovation” ของ PwC (ภาพที่ 2) ยังพบว่า ธุรกิจประกันภัยจะเป็น ธุรกิจ
ที่จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี (Five most disrupted sectors) 
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4. ธุรกิจประกันภัยในอนาคต (InsurTech) 

เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว ที่ผ่านมาเรา
เห็นกลุ ่มธนาคารและสถาบันการเงินปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ เช่น Mobile Banking หรือการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมการโอน เพื่อช่วยให้ธุรกิจยังสามารถแข่งขันได้  สำหรับธุรกิจประกันภัยการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจ ทำให้เกิดกระแสที่เรียกว่า InsurTech โดยจุดเด่นอยู่ที ่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิม
ช่องทางในการให้บริการธุรกิจประกันภัยในหลากหลายมิติ และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยในอนาคตการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการแบบ InsurTech ต้องมีองค์ประกอบ
สำคัญ 3 ประการ คือ สะดวก สมเหตุสมผล และปลอดภัย 

4.1  สะดวก (Convenience) 

ผู้บริโภคต้องเข้าถึงธุรกิจประกันภัยและใช้บริการได้สะดวก เช่น Application หรือเว็บไซต์ที่ออกแบบมา
ให้ใช้งานง่าย เข้าถึงได้ทั้งจาก Desktop และมือถือ มีความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง Application สามารถใช้
งานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในช่วงอายุใด ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เช่น Application ของประกันภัยรถยนต์ 
ที่ช่วยให้การเคลมประกันรถสะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องติดต่อผ่าน Call Center เจ้าหน้าที่สามารถรับรู้สถานที่เกิด
เหตุผ่าน Application ได้ทันท ี

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยพัฒนา InsurTech ในรูปแบบ Application บนโทรศัพท์มือถือออกสู่ตลาดแล้ว 
ได้แก่ MuangThai Claim Di (เคลมดิ) โดยขณะนี้บริษัทประกันภัยต่างเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ประกันภัยทั้งที่บ้านและบนท้องถนนผ่านการใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้การบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้ามีความ
สะดวกมากขึ้น นั่นหมายความว่า แทนที่ลูกค้าจะต้องติดต่อ Call Center เพ่ือขอความช่วยเหลือ ลูกค้าสามารถขอ
ความช่วยเหลือผ่านทาง Application ได้ โดยที่เจ้าหน้าที่สามารถรับรู้สถานที่เกิดเหตุผ่าน Application ได้ในทันที  
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นอกจากนี้ อุปกรณ์ติดรถยนต์ที่ชื่อว่า เทเลเมติกส์ (Telematics) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี ที่เข้ามาสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ โดยอุปกรณ์ตัวนี้จะส่งสัญญาณเตือนไปยัง
บริษัทประกันภัย เมื่อรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวประสบอุบัติเหตุมีการเฉี่ยวชนรุนแรงเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้ 

ทำให้บริษัทประกันภัยสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ผู้ให้บริการอุปกรณ์เทเลเมติกส์
บางรายยังสามารถตั้งค่าระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น 
สมาชิกในครอบครัวของผู้ขับขี่รถยนต์ หากรถยนต์เข้าสู่พ้ืนที่เสี่ยงภัยเหล่านี้ ซึ่งในกรณีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
เมื่อเกิดเหตุจี้ตัวประกัน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถไปยังพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ดังกล่าว
ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในด้านความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังช่วยติดตามพฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนนของผู้ขับขี่ด้วย  
ซึ่งบริษัทประกันภัยกำลังจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ เพ่ือเป็นส่วนลดค่าประกันภัยสำหรับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมการใช้รถ
ใช้ถนนที่ดี 

4.2  สมเหตุสมผล (Reasonable) 

ต้นทุนการให้บริการ หรือค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย 
จะเป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจ InsurTech เมื่อเปรียบเทียบกับการทำประกันภัยแบบเดิม บริการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ 
InsurTech แบบ “ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น” หรือ “Pay as you go” ซึ่งผู ้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต์ใน
ต่างประเทศมีการพัฒนา InsurTech ประเภทนี้ออกสู่ตลาด เพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการการคุ้มครองระยะสั้น 
โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้ประกันในช่วงที่ต้องการได้ และจ่ายเบี้ยประกันตามการใช้งานจริง  โดยลูกค้าเลือกการ
คุ้มครองตามระยะเวลาที่ยืมรถยนต์มาใช้งาน และเบี้ยประกันที่ลูกค้าต้องจ่ายจะคิดตามระยะเวลาการใช้งานจริง 
ไม่ต้องจ่ายเป็นก้อน ตัวอย่างของผู ้ประกอบการในต่างประเทศที่ให้บริการแบบ “Pay as you go” ได้แก่ 
MetroMile บริษัท FinTech ด้านประกันภัยรถยนต์ในสหรัฐฯ ที่คิดค่าเบี้ยประกันตามจำนวนไมล์หรือระยะทางที่ขับจริง 
จากข้อมูลและการคำนวณของ Metromile ระบุว่า ประมาณร้อยละ 65 ของผู้ขับขี่จะมีระยะทางในการใช้งานไม่เกิน 
16,000 กิโลเมตรต่อปี ต้องจ่ายค่าประกันในราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้งาน ซึ่ ง Metromile อ้างว่า หากใช้จ่าย
ตามระยะทางจริง จะประหยัดได้ถึงประมาณ 500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

การใช้ AI วิเคราะห์และคิดแผนประกันออกมาก เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การคิดเบี้ยประกันของแต่
ละบุคคลสมเหตุสมผล โดยทั่วไปเบี้ยประกันจะคิดจากการการนำความเสี่ยงของทุกคนมาเฉลี่ยเพื่อหาค่าเบี้ย
ประกันและความคุ้มครอง แผนประกันอาจปรับได้บ้างตามความต้องการของลูกค้า แต่ก็ทำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
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แต่การใช้ AI วิเคราะห์เบี้ยประกันจะแตกต่างจากการทำประกันแบบดั้งเดิมตรงที่ AI คำนวณความเสี่ยงของแต่ละคน 
และคิดค่าเบี้ยประกันให้แต่ละคน ไม่ได้เอาความเสี่ยงของแต่ละคนมาเฉลี่ยกัน ดังนั้น เบี้ยประกันและความคุ้มครอง
แบบนี้จะเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน เป็นไปตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นเอาความเสี่ยงของคนอ่ืนมาหารเฉลี่ย 

การใช้ AI วิเคราะห์เบี้ยประกันแท้จริงจะส่งผลดีต่อทั้งบริษัทประกันและผู้บริโภค เพราะเมื่อราคาเบี้ย
ประกันของแต่ละคนเป็นไปตามความต้องการและความเสี่ยงของแต่ละคนแล้ว ผู้ที่มีความเสี่ยงมากก็ตระหนักได้ว่า
ต้องซื้อประกันเพ่ิม เพราะอยากเพ่ิมความปลอดภัย ส่วนผู้ที่ความเสี่ยงน้อยก็จ่ายเท่าที่ตนเองต้องการ บริษัทประกัน
ก็มีโอกาสขายประกันได้มากขึ้น เพราะผู้มีความเสี่ยงมากกล้าตัดสินใจซื้อประกันมากขึ้น ส่วนผู้ความเสี่ยงน้อย
ก็มีแนวโน้มที่จะซื้อประกันมากขึ้น เพราะราคาเบี้ยประกันน้อยลง ตัดสินใจง่ายขึ้น 

ตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ใช้ AI ในการคิดเบี้ยประกัน ได้แก่ Sherpa ที่เป็น Insurtech Startup ของประเทศ
อังกฤษ ที่หาช่องว่างในวงการประกันภัยและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำให้เรื่องประกันต่างๆ โดย Sherpa ได้พัฒนา
และมีแพลตฟอร์มที่ใช้ AI เป็นตัวคิดและวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ซื้อประกัน และจะแจ้งเตือนผู้ซื้อประกันถึงความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนไปและค่าใช้จ่ายที่จะป้องกันการเสียหายจากความเสี่ยงนั้น ในอนาคต Sherpa วางแผนจะคิดสร้างระบบ 
AI ที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและคำนวณค่าเบี้ยประกันในทุกๆ ประเภทของประกันภัย ตั้งแต่ประกันบ้านพักที่อยู่
อาศัย ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันรถยนต์ ประกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และประกัน
สัตว์เลี้ยง 

นอกเหนือจากการคิดค่าเบี้ยประกันแบบสมเหตุสมผล พิจารณาตามความต้องการของผู้บริโภค การให้บริการ
ประกันภัยในแบบที่เป็นมิตร และลดต้นทุนในการประกอบการ จะช่วยผลักดันให้กระแส InsurTech เติบโต
ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เช่น การนำ Wearable Device มาใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อจูงใจผู้เอาประกันภัย
ให้ดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานด้านประกันภัยในเรื่อง
การรับประกันภัย รวมทั้งระบบการป้องกันการเรียกร้องสินไหมทดแทนผิดปกติและป้องกันการฉ้อฉล ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

4.3  ปลอดภัย (Secure) 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะต้องคำนึงถึง “ความปลอดภัย” อย่าลืมว่าเรื่อง “เงิน” เป็นเรื่องสำคัญ และทุกคน
ย่อมระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินในกระเป๋าของตัวเองเสมอ ซึ่งหมายความว่า ความปลอดภัยในการใช้บริการ 
InsurTech จะต้องเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ระบบต้องมี ทั้งในด้านการรักษาข้อมูลของลูกค้ารวมไปถึงความปลอดภัยใน
การทำธุรกรรมต่างๆ นอกจากนี้ หากระบบหรือบริการเกิดปัญหา ธุรกิจที่ดีควรจะพร้อมแก้ไขปัญหาให้ทันกับ
สถานการณ์ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกค้าเพื่อรักษากลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ กฎหมายกำกับดูแลการซื้อ
ขายประกันผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการกำกับดูแลธุรกรรมประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบออนไลน์ ป้องกันไม่ให้ผู ้บร ิโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทำธุรกรรมประกันภัยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ รวมทั้ง ยังมีการระบุถึงมาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ให้บริษัทนายหน้าประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ขอทำประกันภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย 
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่  

1. หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงินตาม
สัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 และ 

2. หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการกำกับดูแลธุรกรรมประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์  

โดยประกาศท้ัง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560 

สำหรับสาระสำคัญๆ ของประกาศท้ัง 2 ฉบับนี้ ได้กล่าวถึงการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นช่องทางการเสนอขายใหม่ ไม่มีการพึ่งพาตัวแทนประกันภัย หรือนายหน้า
ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงเจตนาขอทำประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และทำความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัท นายหน้า หรือธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัทเท่านั้นที่จะสามารถเสนอขายผ่านช่องทางนี้ได้ และแบบกรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนวิธีขายผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งบริษัทได้รับความเห็นชอบแบบกรมธรรม์
ประกันภัยไปแล้ว หากต้องการจำหน่ายกรมธรรม์ชนิดนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมาขอความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนด้วย ในส่วนของการชำระเบี้ยประกันภัย หากทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเข้าบัญชี
บริษัทประกันภัยเท่านั้น และบริษัทต้องขอคำยืนยันการทำประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยภายใน 7 วัน 
หลังจากออกกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งบริษัทต้องให้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 15 วัน 
(ยกเว้นกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
รวมการคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง)  

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการขายผ่านช่องทาง
ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย หรือธนาคารที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะต้องอำนวยความสะดวกใหก้ับผู้
เอาประกันภัย และลดต้นทุนของบริษัทในระยะยาว เช่น การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยโดยใช้วิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในส่วนการ
ชดใช้เงิน หรือ ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยสามารถกระทำโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งรวมถึงการรับเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี้ประกาศทั้ง 2 ฉบับ ยังระบุมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
โดยกำหนดให้บริษัท นายหน้าประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ขอทำประกันภัยในการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย 
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5. การพัฒนาสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เหมาะกับ Digital Insurance 

InsurTech เป็นการให้บริการประกันภัยที่เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชน แต่การส่งเสริม
การเข้าถึงบริการประกันภัยควรดำเนินการควบคู่พร้อมกับการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพ่ือช่วยให้
ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินด้วย ซึ่งการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการทางการเงินเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกใช้แผนประกันภัยอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเครื่องมือ
ดังกล่าวอาจรวมถึงบริการการวางแผนภาษี หรือวางแผนทางการเงินโดยรวมอย่างครอบคลุม ที่รวมไปถึงเรื่องของ
การทำประกัน (Insurance) ด้วย ในส่วนของภาคธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัยไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถช่วย
สนับสนุนธุรกิจประกันภัยในอนาคตได้โดยการยกระดับการกำกับให้เป็น Digital Insurance Regulator และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม(Ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลที่มี
การแข่งขันท่ีเข้มข้นมากขึ้น  

โครงการ “Insurance Regulatory Sandbox” ถือเป็นเครื่องมือที่ดีในการใช้เป็นแนวทางกำกับดูแลบนหลักการ 
“Sand Box” โดยการอนุญาตให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาทดสอบธุรกรรมเป็นระยะ (Phase) แบบค่อยเป็นค่อยไป 
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีเวลาทำความเข้าใจในธุรกรรมนั้นร่วมกัน โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่มีความ
ยืดหยุ่น และพร้อมปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที ขณะเดียวกันยังต้องสนับสนุนให้ธุรกิจ
เหล่านี้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และทำให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ในอนาคต 

ในอนาคต กระแส InsurTech หรือการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัย จะเพิ่มช่องทาง และทางเลือก
บริการประกันภัยให้หลากหลายมากขึ้น ประชาชนย่อมเป็นผู้ที ่ได้ รับประโยชน์สูงสุดจากการได้ใช้บริการที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ขณะเดียวกันยังทำให้กลไกการแข่งขันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อันจะส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจและการเงินโดยรวมดีขึ ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศได้ด้วย หากมีการลงทุนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเสนอบริการประกันภัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศ CLMV ที่มีระบบการบริการทางการเงินที่ใกล้เคียงกัน 

 

 

  



 
 
 

 53 

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

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

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

6. ประเด็นความท้านทายกระแส InsurTech 

การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านอินชัวร์เทค โดย PwC CEO Survey พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้บริหารธุรกิจ
ประกันภัยมีความกังวลเรื่องการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ และการรักษาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์
และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัย ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาคือ การหาคนที่มี คุณสมบัติจากบริษัท
สตาร์ทอัพหรือการเป็นพันธมิตรกับเหล่านวัตกร หรือส่งเสริมเพ่ิมทักษะบุคลากรภายในองค์กร (t2) 

7. ข้อดีของ Insurtech  

7.1  ช่วยในการคำนวณราคาค่าเบี้ยได้ง่ายและสะดวก โดย Insurtech จะคำนวณเฉพาะความเสี่ยงของ
ลูกค้าอย่างละเอียดด้วย AI ส่งผลให้สามารถเสนอราคาเบี้ยได้ดีกว่าและมีราคาที่ถูกกว่า 

7.2  สามารถคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันแบบใหม่ๆ ได้อย่างไม่จำกัด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

7.3  ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อประกันให้กับลูกค้า รวมไปถึงช่วยให้ลูกค้าสามารถแจ้งเคลม หรือติดต่อ
ประสานงานเจ้าหน้าผ่านทางช่องทางออนไลน์  

7.4  เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทประกันภัย เนื่องจากในปัจจุบันนี้การนำระบบ Insurtech 
มาปรับประยุกต์ใช้ จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้บริษัทมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน  

7.5  ยกระดับการขายของตัวแทนประกัน และสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น 

8. ตัวอย่าง Insurtech ในต่างประเทศ 

8.1  Lemonade:  
 แอปพลิเคชั่นในการคำนวณเบี ้ยประกันด้วย AI และ Geometric เช่น ถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที ่มี

แผ่นดินไหวบ่อย ระบบก็จะแนะนำประกันทรัพย์สินสำหรับแผ่นดินไหวให้ เป็นต้น 
8.2  Trov:  

 InsurTech สัญชาติอังกฤษที่ให้ลูกค้าเลือกคุ้มครองทรัพย์สินของตนเป็นรายชิ้น และเลือกเปิด -ปิด
ความคุ้มครองเองได้ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

8.3  InMyBag:  

การให้บริการความคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงระบบหลังบ้านเข้ากับอเมซอนหรือ
แอปเปิ้ล เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ามีปัญหา ระบบก็จะให้ยืมอุปกรณ์จากอเมซอนหรือแอปเปิ้ลเป็นการ
ชั่วคราวภายในเวลาอันรวดเร็ว 

8.4  Cuvva:  

 Insurtech ขายประกันรถ ที่ให้ลูกค้าเลือกจ่ายได้เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน 

8.5  Slice:  
ประกันภัยแบบออนดีมานด์ (on-demand) ที่ให้คุณเลือกซื้อความคุ้มครองตามสถานการณ์ เช่น 

เมื่อจะให้คนเช่าบ้านหนึ่งคืน ก็ซ้ือกรมธรรม์ที่คุ้มครองความเสียหายภายในบ้านแค่หนึ่งคืนเท่านั้น 
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9. RegTech – Regulation Technology 

เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ ข้อบังคับควบคู่ไปกับการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือดูแล
ความปลอดภัยของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน (o8) โดยในโลกปัจจุบันองค์กร
ภาครัฐต่างๆ ได้มีการทยอยออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทำธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ทำให้ภาครัฐ
ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย จึงมีการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องลงทะเบียนและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมและความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว รวมทั้งจัดส่งข้อมูลเพื่อประมวลผลติดตามวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจมีต่อผู้บริโภคและระบบ
เศรษฐกิจ จึงไม่น่าแปลกที่จะเห็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้กระบวนการทำงานมีความรวดเร็ว ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น ในต่างประเทศมีการกำหนดให้การเปิดบัญชีของ
ธนาคารพาณิชย์จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า ที่เรียกกันว่าทำกระบวนการ Know your customer (KYC) จึงมีกลุ่ม 
Startup บางแห่งคิดค้นพัฒนาระบบ Digital Verification ที่สามารถยืนยันตัวบุคคล โดยใช้การตรวจสอบตัวตน
ทางกายภาพ (Biometric) และรวบรวมข้อมูลเครดิต การใช้โทรศัพท์ หรือข้อมูลจาก Social Media ไว้ในที่เดียวกัน 
ทำให้กระบวนการ KYC สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ง่ายยิ่งขึ ้น ลดเวลาทั้งของลูกค้าและของผู ้ประกอบการ 
นอกจากนี้ ยังมีระบบที่สามารถตรวจพบและรายงานว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการครบถ้วนหรือไม่ 
Startup บางกลุ่ม ได้เริ่มเข้ามาพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐที่เป็ นผู้กำกับดูแลกับผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-learning ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 
ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ผู ้กำกับดูแลสามารถสื่อสาร อธิบาย หลักเกณฑ์ใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึ้น สะดว กต่อการค้นหา 
ตลอดเวลาในทุกสถานที่ที่ต้องการ (Anywhere Anytime) 

RegTech มีหลักการที่สำคัญ 4 เรื ่อง คือ (1) ความคล่องตัว (Agility) เนื่องจาก RegTech จะเข้ามา
ประมวลผลข้อมูลที่ยุ่งเหยิง อยู่อย่างกระจัดกระจาย ทำให้เป็นระบบมากขึ้น (2) ความรวดเร็ว (Speed) โดย RegTech 
จะเข้ามาช่วยจัดทำรายงานนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อผู้ใช้งาน อย่างอัตโนมัติและรวดเร็ว (3) การรวบรวม
ข้อมูล (Integration) คือ การที่ RegTech เข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในกรอบที่วางไว้ เพื่อย่นระยะเวลาใน
การแก้ปัญหา และสามารถทำให้ข้อมูลมีความต่อเนื่องกัน (4) การวิเคราะห์ (Analytics) เป็นการนำ RegTech 
เข้ามาเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดแม่นยำด้วยการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวนมาก (Big Data) 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานได้หลายๆ วัตถุประสงค์ 
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10. แนวโน้มเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสำนักงาน คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัย  

ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งสำนักงาน คปภ. เองได้มีการ
นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ภายในองค์กรด้วยเช่นกัน แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อม
และเทคโนโลยี จึงต้องมีการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของสำนักงาน คปภ. ได้ ซึ่งทิศทาง
แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลด้านประกันภัย  
มีดังนี้ (o9) 

 

10.1 เทคโนโลยี RegTech/SupTech 

▪ RegTech  

เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับและเพิ ่มศักยภาพในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลของภาคธุรกิจ เช่น การจัดทำรายงานตามที่
หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยกำหนด (Regulatory Reporting) และระบบการแจ้ง
เตือนในกรณีท่ีอาจส่งผลต่อความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น 

▪ SupTech  

เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแลภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานภายในองค์กรและกำกับดูแลบริษัทประกันภัย เช่น การพัฒนาระบบการรวบรวม
ข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Automated Data Collection) และการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Validation and Analysis) เป็นต้น 
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10.2 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู ้ของเครื่องจักร 
(Machine Learning: ML):  

สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล เทคโนโลยี AI/ML สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบการฉ้อฉลด้านประกันภัย 
รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัย ในส่วนของอุตสาหกรรมประกันภัยมีการนำมาใช้ในกระบวนการทำ
ประกันภัย เช่น กระบวนการพิจรณารับประกันภัยไป (Underwriting) กระบวนการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน (ClaimManagement) 

10.3 เทคโนโลยี Blockchain:  

สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยมีการนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ายอุตสาหกรรมประกันภัย 
เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ฯลฯ ซึ่งสามารถป้องกันการฉ้อฉลด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแล
สามารถนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เช่น ข้อมูลการโจรกรรมจากสถานีตำรวจ เป็นต้น 

10.4 เทคโนโลยี Big Data & Data Analytics:  

สำหรับหน่วยงานกำกับดูและอุตสาหกรรมประกันภัยสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากนำข้อมูลไปคิด
วิเคราะห์ในเชิงลึก (Data Analytics) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูลเหล่านั้น
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งภายในองค์กรและในอุตสาหกรรมประกันภัยได้ 

10.5 ระบบคลาวด์ (Cloud):  

สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและอุตสาหกรรมประกันภัย ได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคลาวด์ของ
ต่างประเทศและในประเทศ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการนำข้อมูลไปไว้บนคลาวด์ด้วยเช่นกัน 
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

10.6 เทคโนโลยี  RPA (Robotic Processing Automation):  

สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย เทคโนโลยี RPA สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารสำนักงาน (Back-Office) 
โดยช่วยสนับสนุนการทำงานรูปแบบเดิม (Manual) ให้เป็นการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ (Automation) ซึ่งช่วย
ลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานและเพ่ิมศักยภาพการทำงานมากขึ้น อีกทั้ง ช่วยลดการทำงานซ้ำๆ หรืองานประจำ 
(Routine) และลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงาน (Human Error) 
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ความต้องการและความคาดหวังการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภารกิจ 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความต้องการที่จะผลักดันให้ทิศทางการดำเนินงานมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาและสนับสนุนการทำงานของกองทุนทดแทนให้มีความเป็นกระบวนการ ถูกต้อง โปร่งใส 
สามารถติดตามงานต่างๆ ได้ อีกทั้งทางกองทุนมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
หาสาเหตุของปัญหาและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  

จากการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถนำมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสรุปได้ดังตารางข้างล่างนี้ 

ตาราง ความต้องการและความคาดหวังการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภารกิจกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

รหัส ความต้องการและความคาดหวัง ความสำคัญ 
พนักงาน 

001 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในด้าน IT  สำคัญ 
002 การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร IT ของกองทุนทดแทนฯ 

ผู้ประสบภัย 
สำคัญมาก 

การกำกับดูแลพัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กร 
003 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงาน

ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
สำคัญมาก 

004 ทบทวนและบูรณาการระบบ IT ใหม่ของกองทุนฯ สำคัญมาก 
การเชื่อมโยงข้อมูลขององค์กร 

005 การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน (กองทุนฯ แล คปภ.) สำคัญ 
006 การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลภายนอก (หน่วยงานอ่ืน) สำคัญมาก 

 พัฒนาระบบ  
007 พัฒนาระบบบริการและระบบที่สำคัญของกองทุนฯ สำคัญมาก 
008 พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ 
009 พัฒนาระบบติดตามกิจกรรมของกองทุน สำคัญมาก 
010 พัฒนาระบบในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น สำคัญมาก 
011 พัฒนาระบบในการจ่ายซื้อประกัน สำคัญมาก 
012 พัฒนาระบบในการไล่เบี้ยเรียกคืน สำคัญมาก 
013 พัฒนาระบบตรวจสอบรถที่ไม่ได้อยู่ในระบบ สำคัญน้อย 

ความคาดหวังในการพัฒนาระบบใหม่ 
014 พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ PDPA สำคัญมาก 
015 พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับ สำคัญมาก 
016 พัฒนาระบบให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่าย สำคัญมาก 
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ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

▪ สถานภาพด้านบุคลากร 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
ซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  โดยในปัจจุบัน 
มีสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่ให้บริการประชาชนทั้งหมด 72 แห่ง ดังนี้ 

(1) สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

(2) สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด จำนวน 69 แห่ง และสำนักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเขต จำนวน 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร (เขตท่าพระและเขตบางนา) 

 

ทั้งนี้ จากที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยถือเป็นกองทุนหมุนเวียน จึงต้องมีการดำเนินงานและ
บริหารกองทุนให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุนี้เอง 
การบริหารจัดการกองทุนจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
(มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน) โดยนอกเหนือจากการบริหารกองทุนในภาพรวมแล้ว 
คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังมีอำนาจหน้าที่ในการ (1) กำหนดนโยบายกำกับดูแล
การบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (2) กำหนดข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือ
สวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารกองทุน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กำหนด (3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี และ (4) แต่งตั้งผู้บริหารกองทุนหมุนเวียน 

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ของกองทุนรวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน) ได้แก่ 

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

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยไม่มีกลไกลการกำกับดูแลด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจน รวมถึงไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยเฉพาะ 

▪ สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ 

แพลตฟอร์มบริหารกองทุน เป็นแพลตฟอร์มสำหรับจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทางรถเพื่อช่วยเหลือ
ให้ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และค่าเสียหายเบื้องต้น รวมถึงใช้ในการดำเนินการสืบสวน 
สอบสวนและรวบรวมหลักฐานในกรณีมีผู้กระทำผิดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถ และดูแลค่าสินไหมส่วนเกิน รวมทั้ง
พัฒนาอัตราการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ และออกแบบการลงทุนของเงินจากกองทุนทดแทน ตลอดจน
ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การบริหาร
งบประมาณ บัญชี การเงิน และบุคลากรลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึง การติดตามการลงทุนของเงิน 
จากกองทุนผู้ประสบภัยทางรถภายใต้หลักกฎหมายที่กำหนด โดยแพลตฟอร์มมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่ใช้ประกอบกระบวนการติดตามค่าเสียหาย 

แพลตฟอร์มบริหารกองทุน ประกอบด้วย 11 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ 

1) ส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนฯ 
2) ค่าเสียหายเบื้องต้นครบวงจร 
3) Mobile Motorisk 
4) พิจารณา/ตรวจสอบกรมธรรม์ภาคบังคับฯ 
5) ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน 
6) แผนและงบประมาณ 
7) บริหารการลงทุน 
8) บริหารสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
9) ปรับปรุงระเบียบ ระเบียบและการบังคับใช้ 
10) วิเคราะห์สถานการณ์กองทุน 
11) การเชื่อมโยงอ่ืนๆ 
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▪ สถานภาพด้านฮาร์ดแวร์ 

 
ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีและความปลอดภยั (As-Is Technology Architecture) ของ

สำนักงาน คปภ. 

 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน คปภ. ซ่ึงมีองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีขององค์กรประกอบด้วย (1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
(2) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware) ที่แบ่งออกเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) และ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย (Network and Security) และ (3) เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง
ปลอดภัย (Network and Security) สำหรับให้บริการธุรกิจ ระบบสารสนเทศ และข้อมูลต่างๆ ตามกระบวนงาน
ขององค์กร ดังนี้ 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) สำหรับการจัดสรรทรัพยากรในอุปกรณ์ การให้บริการซอฟต์แวร์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการรับส่งข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์สำนักงาน คปภ. มีการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand-Alone Operating System) โดยใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop 
Computer) เพื่อประมวลผลและทำงานทั่วไปภายในสำนักงาน และใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server 
Computer) ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ 2 ระบบ คือ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และระบบปฏิบัติการ Linux 
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อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware) ในภาพรวมของการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆพบว่า
สำนักงาน คปภ. มีการจัดซื้อ เช่าเหมาบริการ และเช่าเหมาเครื่องอุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์มีอายุการใช้งาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 3-5 ปี หรือจนหมดอายุกำหนดสัญญา ทั้งนี้ สำนักงานมีการจัดทำรายการอุปกรณ์ โดยระบุสถานที่
ติดตั้ง/ใช้งาน ระยะเวลาการรับประกัน จำนวน ซึ่งในส่วนอุปกรณ์สารสนเทศที่สำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จะมีการติดตามข้อมูลจากผู้ให้บริการเมื่อมีการหยุดจำหน่าย EoS (End of Sale) 
และ เมื่อมีการหยุดสายการผลิต EoL (End of Life) เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 

• เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) หรืออุปกรณ์ท่ีนำมาต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่ายสำนักงาน คปภ. 
ซึ่งถูกใช้โดยบุคลากรของสำนักงานทั้งจากภายในและภายนอก ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับใช้ภายในสำนักงาน คปภ. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์สำหรับพกพา แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง 
อุปกรณ์จอภาพเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะสำหรับการใช้งานภายในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค กล้องวงจรปิดบริเวณภายนอกอาคารและภายในสำนักงาน คปภ. 

• เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server and Virtualization) ที่ให้บริการทรัพยากรต่างๆ ทั้งหน่วย
ประมวลผล หน่วยความจำ ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศต่างตลอดจนการจำลองเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องจริง โดยพบว่าสำนักงาน คปภ. มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
SAN/Top 20 และตรวจหาช่องโหว่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ในขอบเขตการ
รักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายล่าสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
โดยมีสถานะการรับส่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) เป็นปกต ิ

▪ สถานภาพด้านระบบเครือข่าย 

สำนักงาน คปภ. มีศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Main Site) และมีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster 
Recovery Site) สำหรับการกู้คืนระบบสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งระบบศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นการ
ออกแบบในลักษณะ Active / Stand by ซึ่งจะเป็นระบบที่มีเครื่องหนึ่งทำงานและอีกเครื่องหนึ่งเตรียมพร้อมไว้
และสามารถทำงานแทนเครื่องหลักโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องหลักทำงานไม่ได้ ทั้งนี้จะมีบางระบบสารสนเทศที่มีการ
ออกแบบเป็นลักษณะ Active / Active ที่เครื่องทุกเครื่องจะให้บริการพร้อม ๆ กันทั้งหมดเมื่อเครื่องใดชำรุด อีกเครื่อง
จะรับภาระแทน อย่างไรก็ตาม ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Site) มีข้อมูลชุดเดียวกันและ
สามารถดำเนินงานสำรองข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ใช้งานปัจจุบันมี
การจัดแบ่งระบบเครือข่ายหลักเป็นการเชื่อมต่อภายใน และการเชื่อมต่อภายนอก ดังภาพ 
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แผนผังสถาปตัยกรรมเครือค่าย (Network Diagram) 

▪ สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย (Network and Security) สำนักงาน คปภ. มีเครือข่าย
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสารและรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับการรักษาความ
ปลอดภัยของเครือข่าย ได้แก่ ระบบเครือข่ายของสำนักงาน คปภ. กับภายนอกสำนักงาน (VPN) เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน โดยมีการแยกทราฟฟิกตามกลุ่มผู้ใช้ งาน (Virtual LAN) การเชื่อมต่อเครือข่าย
ภายในอาคารสำนักงาน คปภ. (Wired LAN) เครือข่ายแบบไร้สายภายใน (Wireless LAN) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการรับส่งข้อมูลภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ ( Internet Link) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Private Link) การรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจาก
อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายใน/ภายนอก (Firewall) และการรักษาความปลอดภัยโดยควบคุมโปรแกรม Anti-Virus 
บนเครื่องลูกข่าย 

▪ สถานภาพด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ในเชิงความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของสำนักงาน คปภ. ได้มีการพิจารณาแนวทางปฏิบัติด้านความ
มั่นคงปลอดภัย (Security) ขององค์กรตามความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง (Compliance) ได้แก่ 
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ (Law and Regulation) นโยบาย (Policy) และมาตรฐาน (Standard) โดยสรุปผล
การศึกษาและวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

1) กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ (Law and Regulation) 

สำนักงาน คปภ. มีการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Law) และข้อบังคับและระเบียบ (Regulation) ที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ ได้แก่ 
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- พระราชบัญญัติความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 สำนักงาน คปภ. มีการดำเนินการ
จัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และมีการระบุจุดการติดต่อประสานงาน (Point of Contact) โดยปัจจุบันสำนักงาน คปภ. 
ได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดตั้ง  TiCERT (Thai 
insurance Computer Emergency Response Team) 

- พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำนักงาน คปภ. ได้มีการจัดทำ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) อย่างไรก็ตาม สำนักงาน คปภ. ยังอยู่ในระหว่าง
การดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) รวมไปถึง ยังขาดในส่วนของ
การจัดทำการบริหารเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management) และ
มาตรการรับมือเมื่อข้อมูลรั่วไหล (Breach Response) 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 สำนักงาน คปภ. มีการจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์  
(Log File) ตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อใช้ในการติดตามและสืบหาผู้กระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีการดำเนินงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร 

2) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Policy and 
Procedure) 

สำนักงาน คปภ. ได้ประกาศใช้แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (OIC Information Security Policy) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากร
ในสังกัดสำนักงาน คปภ. รวมถึงบุคลากรภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน คปภ. นำแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้อย่างเคร่งครัด ปัจจุบัน สำนักงาน คปภ. มีการทบทวนและปรับปรุงแนวนโยบายฯ 
ล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 โดยตามขอบเขตของการบังคับใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดหัวข้อทั้งหมด 15 เรื่อง ดังนี้ 

- ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ซึ่งปัจจุบันมีการทบทวน
และปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 ตามความครอบคลุมของมาตรฐาน ISO 27001 เท่านั้น 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างหารือและร่างสัญญาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 

- ด้านโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงาน (Organization of Information 
Security) มีการกำหนดบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบกระบวนการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ คปภ. (Business Continuity for OIC) และมีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดยผู้ใช้งานมีการระบุการจัดการอุปกรณ์พกพา ได้แก่ การใช้
งานมาตรการพิสูจน์ตัวตนการจำกัดสิทธิ์เฉพาะกลุ่มผู้เข้าใช้งาน และการใช้งาน VPN ในส่วน
การใช้งาน WIFI สาธารณะ ผู้ใช้งานยังสามารถการใช้ WIFI สาธารณะเพื่อเข้าถึงเครือข่าย
สำนักงานได้ผ่านเครือข่าย VPN 
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- ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (Human Resource Security) 
สำนักงานยังไม่มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
แก่ผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะ และในเบื้องต้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยังไม่มีการระบุรายละเอยีด
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเฉพาะเจาะจง โดยมีการระบุเงื่อนไขและข้อตกลงการ
ทำงานต่อผู้ใช้งานเป็นภาพรวม 

- การบริหารจัตการทรัพย์สิน (Asset Management) สำนักงาน คปภ. มีการจัดทำรายการ
ทรัพย์สินสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ในการจัดเก็บข้อมูล มีการดำเนินการผ่าน
ระบบสารสนเทศ จำแนกประเภทให้ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้ ในการจัดระดับชั้นความลับนั้น
จะแยกตามคำขอของแต่ละฝ่ายผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ปัจจุบันยังไม่มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
(Data Classification) และในระบบสารสนเทศที่มีอายุการใช้งานมาก ยังคงไม่ได้ระบุเวลา
ของข้อมูล นอกจากนี้ ไม่มีการป้องกันข้อมูลสูญหายที ่เกิดจากการส่งผ่านข้อมูลของ
หน่วยงานผ่านเครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ (Data Loss Prevention) 

- การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) สำนักงาน คปภ. มีการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
มีการจำกัดสิทธิการเข้าถึง ระดับ Root Admin และ User รวมไปถึงมีการควบคุมการเข้าถึง
ซอร์สโค้ด ในระดับ Admin เริ่มมีการประยุกต์ใช้ยืนยันตัวตนแบบ 2 ขัน้ตอน (Two-Factor 
Authentication) เป็นขั้นตอนเพิ่มความปลอดภัยการตรวจสอบหลายปัจจัย ทั้งนี้ ยังอยู๋ใน
ระยะเริ่มต้นของการใช้งาน และยังไม่มีการปรับใช้ในระดับกลุ่มผู้ใช้งาน 

- การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) ฝ่ายระบบข้อสนเทศมีมาตรการการเข้ารหัสข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ (Data Masking) ในระบบ IBS 
ในการส่งข้อมูลระหว่างบริษัทประกัน และมีการเข้ารหัสในทุกฐานข้อมูล ในส่วนของ
มาตรการในการเข้ารหัสข้อมูล มีความสอดคล้องกับการกำหนดในขั้นตอนงานการจัดลำดับ
ชั้นความลับข้อมูล ทั้งนี้ ยังคงขาดการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ( Data Classification) 

- ความมั่นคงปลอดภัยสาสนเทศทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environmental 
Security) ในการเดินสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอ่ืน สำนักงาน คปภ. มีการจัดทำ
รางเดินสาย (Wire Way) และมีแผงกระจายสายไฟ (Patch Panel) อย่างไรก็ตาม สำนักงาน คปภ. 
ยังคงมีสายเคเบิ้ลความเร็วต่ำที่ไม่มีการใช้งานอยู่ในพ้ืนที่ที่ติดตั้งร่วมกับโต๊ะและใต้พ้ืน โดยไม่
สามารถนำออกได้ 

- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านการดำเนินการ (Operations Security) ฝ่ายระบบ
ข้อสนเทศมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ ตลอดจน การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง 
อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย มีขั ้นตอนในการทดสอบการใช้โปรแกรม 
(Proof of Concept) อย่างไรก็ตามสำนักงาน คปภ. ยังมีอุปกรณ์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ยังมีบางส่วนที ่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ฐานข้อมูล  
Firewall ฯลฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
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- ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร (Communications Security) การจัดแบ่งระบบ
เครือข่ายเป็นสัดส่วน (Network/Server) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการ
กำหนดความพร้อมใช้ ในส่วนผู้ใช้งานมีการใช้อีเมลล์ของสำนักงาน คปภ. ที่ให้บริการผ่าน 
Microsoft Office 365 และอาจมีการใช้อีเมล์ภายนอกร่วมด้วยในการรับส่งข ้อมูล
สำนักงานโดยในการใช้งานเครือข่ายยังไม่มีการติดตาม 

- การจัดหาการพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ (System Acquisition, Development, 
and Maintenance) ในการพัฒนาจะยึดหลักการความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาระบบ 
(ให้สิทธิต่ำที่สุด/ให้สิทธิเฉพาะที่จำเป็น/ออกแบบระบบให้สามารถป้องกันได้หลายชั้น/
ออกแบบในลักษณะเปิด/ หลักการวิศกรรมด้านความปลอดภัย) 

- ความสัมพันธ์กับผู ้ให้บริการภายนอก (Supplier Relationships) ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ผู้ให้บริการภายนอกมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างก่อนการปฏิบัติงาน
รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูล 

- การบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสนเทศ (Information Security Incident 
Management) สำนักงาน คปภ. มีช่องทางสำหรับรายงานเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
โดยการแจ้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการประชุมทีมตรวจสอบภายใน
ทุกเดือนและมีการแจ้งแก่ผู้บริหารหลังการประชุมฯ 

- ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
(Information Security Aspects of Business Continuity Management) สำนักงาน คปภ. 
มีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ คปภ. (Business Continuity for OIC) รองรับการ
ดำเนินงานและปรับปรุงทุกปี 

- การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) สำนักงาน คปภ. มีการปรับปรุงล่าสุดการบริหาร
จัดการความปลอดภัยล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 และมีการจัดทำแนวทางและตรวจประเมิน
และการดำเนินการตรวจด้านมั่นคงปลอดภัยทุกปี โดยผุ้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบอิสระ 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงองค์กรทุกปีในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ คปภ. (Business 
Continuity for OIC) มีการประเมินความเสี่ยงของทรัพย์สินโดยผ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless System-Access Control) ผู้ดูแล
ระบบมีการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายบนพื้นฐานการจำกัดสิทธิตามความจำเป็นใน
การใช้โดยมีการระบุเงื่อนไขการเข้าถึง นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำเอกสารสำหรับทีมตรวจสอบ
เพ่ือจัดทำเป็นรายงานและบันทึกเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย 
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3) มาตรฐาน (Standard) 

ในด้านการรับรองมาตรฐานที่เกี ่ยวกับสารสนเทศ พบว่าสำนักงาน คปภ. ได้รับการรับรอง
มาตรฐานISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( ISMS) 
สำหรับโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ขอบเขตศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น 
(ประเทศไทย) จำกัดในปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ซึ่งในส่วนการให้บริการ พบว่าสำนักงาน คปภ. ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 สำหรับบริการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย โดยมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการให้บริการ ได้แก่ 
ระบบต่ออายุใบอนุญาตออนไลน์ (E-licensing) 

ตามการดำเนินการตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 2 สำนักงาน คปภ. มีโครงการ
ที่ดำเนินการปัจจุบัน ได้แก่ โครงการจ้างเหมาบริการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 27001 และ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562 
ซึ่งในภาพรวมของสำนักงาน คปภ. อยู่ในระหว่างขยายการรับรองประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการระบบสำคัญอย่างระบบฐานข้อมูล IBS ให้สอดคล้องมาตรฐานในอนาคต 
ได้แก่ มาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 
มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701:2019 รวมถึงมาตรฐานการให้บริการ ISO 9001 ด้วย 

  



 
 
 

 67 

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

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

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

▪ สถานภาพด้านสถาปัตยกรรมองอค์กร (Enterprise Architecture (EA)) 

สถาปัตยกรรมองค์กรของระบบสารสนเทศด้านการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย EA (AS-IS) 

 

สถาปัตยกรรมองค์กรของระบบสารสนเทศด้านการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย EA (TO-BE) 
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีการนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานในปัจจุบันที่สำคัญ 8 ระบบ 
รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของ EA คปภ. ที่มีแนวทางชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล การบูรณาการและเชื่อมต่อระบบของสำนักงาน คปภ. กับหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และยกระดับกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา และข้อมูลระบบต่างๆ ยังไม่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ที่มา:  แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. ฉบับที่ 3 (2564 – 2566) 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 25๖5 – 2567 ) 

 

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

PESTEL Analysis 

1. Political - ปัจจัยทางการเมือง 

ประเทศไทยมีแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กรภาครัฐอยู่หลายฉบับ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565) 
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จึงต้องสอดคล้องกับแนวทาง
หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปรากฎอยู่ในแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติข้างต้นด้วย 

2. Economic - ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

การแข่งขันด้านราคาและต้นทุนที่สูงขึ้นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็น
ผลมาจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการฉ้อฉลประกันภัย ประกอบกับสภาพการ
แข่งขันทางด้านราคาในตลาดประกันภัยปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในส่วนเบี้ยประกันภัยหรือความคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการปรับให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด จึงส่งผลให้อัตราเบี้ยประกันภัย
ในบางประเภทลดลง ซึ่งกระทบต่อผลการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทประกันภัยในระยะยาว 

เศรษฐกิจชะลอตัว ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ ปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัวส่งผลทำให้รายได้ของ
บริษัทประกันภัยลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำสอดคล้องกับเศรษฐกิจของโลกที่มีแนวโน้มขยายตัว
ชะลอลง การส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) หดตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน การกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่งออก และการลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน 
International Monetary Fund (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบร้อยละ 7.7 ส่วนธนาคาร
แห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าติดลบร้อยละ 8.1 (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) และได้ประกาศลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 0.75 เหลือเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) 
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3. Sociocultural - ปัจจัยทางสังคม 

ผู้บริโภคมี Lifestyle และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ้นมีความ
ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีความต้องการช่องทางใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เข้าถึงการประกันภัยได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ที ่ทำให้เกิดความเ จริญก้าวหน้าและเข้าใจใน
ปรากฎการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมประกันภัยได้ประโยชน์และดำเนินการต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน 

สังคมสูงอายุและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จากข้อมูลสถิติของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) และมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกันข้ามกับประชากรในวัยแรงงานและวัยเด็กที่มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับข้อมูลของ
กรมการปกครอง ในปี พ.ศ. 2561 พบว่าประเทศไทยมีอัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 16.46 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 มีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) 
และสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2580 

รวมถึงปัจจุบัน พฤติกรรมของภาคประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เช่น เปลี่ยนจากการเข้า
ใช้หรือรับบริการต่างๆ ช่องทางออฟไลน์สู่ออนไลน์มากข้ึน เข้าถึงสื่อและคอนเทนต์ต่างๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน) มากขึ้น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จึงควรต้องมีแนวทางการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของภาคประชาชน
ผู้เอาประกันภัย 

4. Technological - ปัจจัยทางเทคโนโลยี 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น 
ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่การสื่อสารคมนาคมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มีนำเทคโนโลยี
มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร (Digital Transformation) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสินค้าและบริการ
ที่มีนวัตกรรมใหม่ ระบบ Automation เข้ามามีบทบาทในการบริการเพ่ิมสูงขึ้น การเข้าถึงข้อมูลจะมีความแม่นยำ
และสะดวกมากข้ึน 

จากผลสำรวจของ Gartner ในปี พ.ศ. 2562 ที ่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงและนำมาใช้งานในประกันภัยเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ (Analytics) การนำเครื ่องมือเพื ่อมาวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื ่อให้เห็นถึง
สถานการณ์และความต้องการที่เกิดข้ึน ช่วยให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและการดำเนินการต่าง ๆ 

2) ความเป็นอัตโนมัติ (Automation) กระบวนการต่าง ๆ ในการทำงานจะถูกแทนที่ด้วยความเป็นอัตโนมัติ
มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการดำเนินการ 

3) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) อุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพ่ือเก็บ
บันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้มีข้อมูลมีความครอบคลุมและสามารถนำไปคำนวณหรือทำนายใน
เรื่องต่างๆ ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น 
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4) อุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้ (Wearables) อุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลจากผู้ที่สวมใส่ เช่น นาฬิกา
อัจฉริยะ (Smart watch) สายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Smart band) เป็นต้น ทำให้สามารถทราบถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่สวมใส่นั้นได้ดียิ่งขึ ้น ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงเฉพาะบุคคล สามารถทำไปออก
ผลิตภัณฑ์หรือกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น 

5) ยานยนต์ขับข่ีอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) ยานยนต์ขับข่ีอัตโนมัติที่มีการนำมาใช้งานมากขึ้น
ทำให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ต้องมีการปรับตัวให้ความคุ้มครองสอดคล้องกับความเป็นอัตโนมตัิ
ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเสี่ยง 

6) อุปกรณ์และระบบที่อยู่อาศัยที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Connected Home) 
ทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงภายในที่อยู่อาศัยได้ เช่น อุณหภูมิหรือความชื้นที่สูงขึ้นผิดปกติในที่
อยู่อาศัยบุคคลต้องสงสัยเข้ามาในบริเวณที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถทราบถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนได้ดียิ่งข้ึน 

7) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) มีความสามารถในด้านการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้เห็น
แนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแนวโน้มจากข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การคิดและวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
ผู้ใช้และการคำนวณค่าเบี้ยประกันในทุกประเภทของประกันภัย รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินการต่างๆ 

8) บล็อกเชน (Blockchain) บล็อกเชนนำมาซึ่งความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น โดยไม่ต้อง
อาศัยคนกลางในการช่วยตรวจสอบ ซึ่งช่วยในการลดค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นลดความเสี่ยง และลดการทุจริต ซึ่งประกันภัยนำมาใช้ ในกระบวนการ เช่น การบันทึกสัญญา
ประกันภัย การดำเนินการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 

9) เทคโนโลยี Telematics ของยานยนต์ อุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานยนต์ สามารถเก็บบันทึก และแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ได้ โดยข้อมูลที่บันทึก เช่น ตำแหน่งพิกัดสถานที่
ข้อมูลการเดินทาง รูปแบบการขับข่ี เป็นต้น 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัยและเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ดีมากขึ้น ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดี และยังเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจประกันภัยอีกด้วย 
นอกจากนี้ การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิด InsurTech หรือ Startup ในไทย จะช่วยให้อุตสาหกรรมประกันภัยมี
นวัตกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัยไทย ส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืน 

ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) อันจะสร้าง
ความสูญเสียในด้านของจำนวนเงิน ข้อมูล และความเชื่อม่ันของผู้บริโภค ดังนั้นหน่วยงานกำกับดูแลและภาคธุรกิจ
ประกันภัยต้องมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการกำหนด
แนวทางการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจประกันภัย หน่วยงานกำกับดูแลต้องมีความพร้อมใน
การกำกับดูแลภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้เล่นรายใหม่ ช่องทางการ
จัดจำหน่าย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแล (SupTech) และการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ือช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย (RegTech) 



 
 
 

 71 

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

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

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

5. Environment - ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Climate Change) เป็นปัจจัยที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามอง
เนื่องจากเป็นตัวเร่งและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งแผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม ความแห้งแล้ง
และภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงของประชาชนที่จะได้รับ
ความเสียหายและความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาล จากข้อมูลของ 
Swiss Re พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีภัยพิบัติเกิดขึ้นถึง 317 ครั้ง ซึ่งเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจถึง 
146 พันล้านเหรียญสหรัฐและเป็นความเสียหายต่อระบบประกันภัยถึง 60 พันล้านเหรียญสหรัฐ เช่น เมื่อปีที่
ผ่านมา นครชิคาโก้ได้รับผลกระทบจากกระแสลมวนขั้วโลก ซึ่งทำให้อากาศหนาวติดลบถึง 50 องศาเซลเซียส 
รวมถึงน้ำแข็งบนยอดเขาเอเวอเรสต์ละลายทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปรากฎการณ์
ที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

6. Legal - ปัจจัยทางกฎระเบียบ หรือ กฎหมาย 

ในช่วงที่ผ่านมา มาตรฐานสากลมีการปรับเปลี่ยนในหลายด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการ
ดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ทำให้กฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและการ
ตรวจสอบต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความยืดหยุ ่น ลดความซ้ำซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติ และ
ครอบคลุมเรื่องใหม่ๆ ประกอบกับผลจากการระดมความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
พบว่า กฎเกณฑ์และกฎระเบียบข้อบังคับที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ( IFRS 17) หลักเกณฑ์
ด้านพฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct) กฎหมายที่เกี ่ยวกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Privacy Law) กฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น มีผลกระทบต่อกระบวนการ
ทำงานและต้นทุนการดำเนินงานให้กับบริษัทประกันภัย โดยอาจมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ปฏิบัติตามการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ท่ีเพ่ิมมากขึ้นจะทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยมี
มาตรฐานที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ดังนั้น กฎเกณฑ์ในการกำกับควรมีความยืดหยุ่น เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

นอกจากแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประเทศยังมีกฎหมายและกฎระเบียบหลายฉบับที่
เกี่ยวข้องหรือถูกบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือตอบรับกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เช่น พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น 
ดังนั้น การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จึงต้องสอดคล้องและเป็นไป รวมถึง
ให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกรอบและแนวทางที่กฎหมายเหล่านั้นกำหนด 

ที่มา:  

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. ฉบับที่ 3 (2564 – 2566) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

จากผลการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามระบบประเมินผลของกรมบัญชีกลางระหว่างปี 
2562-2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการประเมินผลด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปี 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 5) 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 5.0000 
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 5.0000 
2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 5.0000 

 

ผลการประเมิน 
การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

บริหารจัดการสารสนเทศในประเด็นหลักที่สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจำปี และการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ทีจ่ำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยกำหนด
เกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี (น้ำหนักร้อยละ 10) 

1.1 มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ (น้ำหนักร้อยละ 5) 

ทุนหมุนเวียนมีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อแผน
ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียนฯ และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
สำคัญ จำนวน 4 ประเด็น ได้แก ่

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
3) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับองค์กร  
4) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับ การตอบสนองความ

ต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปบีัญชี 2565 มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน (น้ำหนักร้อยละ 5) 

ทุนหมุนเวียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2565 ที่มีองค์ประกอบหลักที ่ดี
ครบถ้วนตามที่กำหนด ได้แก ่
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

1) แผนงาน/โครงการ 
2) เป้าหมาย 
3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
4) ระยะเวลา 
5) งบประมาณ 
6) ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งมีการระบุองค์ประกอบเพิ่มเติม จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 

1) การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ 

2) ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ 

จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 90)  

2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)  
(น้ำหนักร้อยละ 35) 

ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บริหาร 
EIS/MIS) (กรณีท่ี 1 - ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลมีความทันกาล และเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจาก
เป้าหมายของทุนหมุนเวียน (บุคคล) มีการประเมินผลลัพธ์จากจำนวนครั้งเฉลี่ยการใช้งานระบบ
ของผู ้บริหาร ซึ ่งแสดงถึงการใช้งานผ่านระบบของผู ้บริหารอย่างเต็มศักยภาพ จึงมีผลการ
ดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ 25) 

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) :  

ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการ
อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์จากปัญหาการ error ของการนำส่งข้อมูล และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการ
ดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ 30) 

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) :  

ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการ
อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์จากจำนวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมการขนส่งทางบกและสำนักงาน คปภ. 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

(กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย) และปัญหาการ error ของการนำส่งข้อมูล และผลลัพธ์แสดงว่ามีผล
การดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

ผลการประเมินผลด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปี 2563 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 5) 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 3.5500 
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 5.0000 
2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 3.3889 

ผลการประเมิน   

 การบริหารจัดการสารสนเทศ พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศในประเด็นหลักที่สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 
และการบริหารจัดการสารสนเทศที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็น
หลักที่สำคัญ ดังนี้ 

 1. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 

1.1 มีการจัดทำ/ทบทวน แผนแม่บทสารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ : ทุนหมุนเวียนมีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ ที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อ
แผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น
และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ ได้แก ่1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรายงาน ข้อมูลประกันภัย
รถภาคบังคับ 2) แผนงานการเพิ่มช่องทางการรับคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์  3) โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ 4) โครงการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลประวัติทะเบียนรถยนต์ผู้เอาประกันภัยกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 
5.0000 คะแนน 

1.2 ทุนหมุนเวียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด และมี
องค์ประกอบเพ่ิมเติม 2 ประเด็น ได้แก ่1) แผนงาน/โครงการ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 4) ระยะเวลา 
5) งบประมาณ และ 6) ผู้รับผิดชอบ และมีการระบุองค์ประกอบเพิ่มเติม จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1. การจัดกลุ่ม
และลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ และ 2. ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่า
ระดับ 5.0000 คะแนน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

2. การบริหารจัดการสารสนเทศ  

2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

(1) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS)1 (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนมีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความ
ทันกาล จึงมผีลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์
และผลลัพธ์แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ 

2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 

(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) :  
ทุนหมุนเวียนมีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน จึงมผีลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.0000 คะแนน 
อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนยังขาดการประเมินผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน และแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 

(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) :  
ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน แต่อย่างไรกต็ามยังไม่มีการแสดงผลลัพธ์ที่แสดง
ว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.0000 คะแนน 

ผลการประเมินผลด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปี 2562 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 5) 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 4.1000 
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 5.0000 
2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 4.0000 

ผลการประเมิน :  

 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศในประเด็นหลักที ่สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ และการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผล
จากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

 1. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 

1.1 มีการจัดทำ/ทบทวน แผนแม่บทสารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ : ทุนหมุนเวียนฯ มีการทบทวน แผนแม่บทฯ ที่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อแผน
ยุทธศาสตร์  ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียนฯ และโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และโครงการสำหรับประชาชนได้รับความสะดวก จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

1.2 แผนปฏิบัติการสารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน : ทุนหมุนเวียนฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การสารสนเทศประจำปี ที่มีองค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วนตามที่กำหนด ได้แก่ 1) แผนงาน/โครงการ 2) เป้าหมาย 
3) ขัน้ตอนการดําเนินงาน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ และ 6) ผู้รับผิดชอบ และมีการระบุองค์ประกอบเพ่ิมเติม 
จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1. การจัดกลุ ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ 2.ตัวชี ้ว ัดที ่แสดง
ความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังในทุกแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศ  

2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

(1) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS)1 (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมี
ความทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน รวมถึงทุนหมุนเวียนมีระบบการรายงานผลการ
ดำเนินงานข้อมูลที่มีความทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจาก
เป้าหมายของทุนหมนุเวียน (ฝ่าย/บุคคล) แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่าผู้บริหาร
มีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000  

2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 

(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) :  
ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 
4.0000 อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนยังขาดการประเมินผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวดีกว่าเป้าหมายที่
กำหนดอย่างต่อเนื่อง 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 

(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) :  
ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนยัง
ขาดการประเมินผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง จึงมีระดับคะแนน
เท่ากับ 4.0000 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

จากผลการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามระบบประเมินผลของกรมบัญชีกลาง
ระหว่างปี 2562-2564 พบว่าในส่วนของ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน และ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน ยังขาดการประเมินผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน และแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์
ดังกล่าวดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยควรมีการกำหนดกลไกลการกำกับ
ดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือมีการติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

SWOT Analysis 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย นำไปสู่การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสามารถสรุปการวิเคราะห์ SWOT ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ได้ดังนี ้

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1: มีการใช้ระบบสารสนเทศ/แอปพลิเคชันต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานของกองทุน เพ่ือให้สามารถดำเนินงานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
S2: กองทุนฯ อยู่ภายใต้การกำกับของ คปภ. ที่มีแนวทาง
ช ัดเจนในการพัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื ่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
การบูรณาการและเชื่อมต่อระบบของสำนักงาน คปภ. 
กับหน่วยงานราชการอ่ืน และยกระดับกระบวนการ
ทำงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

W1: ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ
ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
W2: การบูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลในแตล่ะ
ระบบเข้าด้วยกันยังไม่ม ีประสิทธิภาพทำให้การ
ทำงานล้าช้า และมีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนส่งผล
ต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
W3: ขาดการเชื ่อมโยงข้อมูลที ่มีประสิทธิภาพกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น 
กรมการขนส่งทางบก โรงพยาบาล กรมการปกครอง 
กรมที่ดิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัท
กลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ ฯลฯ เพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูล 
W4: การใช้เทคโนโลยีในการทำงานยังไม่ครอบคลุม
ในทุกกระบวนการของกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็นการ
ดำเนินงานในปัจจุบันเป็นรูปแบบเอกสาร ทำให้การ
ดำเนินงานไม่ได้ประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ 
W5: ขาดระบบบริหารสำนักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1: มีการจ ัดทำกฎหมาย แผนพัฒนาต่างๆ และ
แนวทางการให้องค์กรภาครัฐนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการทำงาน เพื ่อยกระดับองค์กรสู ่การเป็น
องค์กรดิจิทัล ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ
อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจประกันภัย และภาค
ประชาชน เช่น นโยบาย Open Data ที ่ส ่งเสริมให้
ภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลร่วมก้น เป็นต้น 
O2: กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

T1: ผู ้เช ี ่ยวชาญทางเทคโนโลยีด้านอินชัวร์เทคมี
จำนวนน้อย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ 
T2: จำนวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เพ่ิมข้ึน 
T3: ขาดแนวทางการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันตาม MOU ของหน่วยงานอื่น เช่น 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที ่อาจมีความจำเป็นต้อง
เช ื ่อมโยงข้อมูลเพื ่อการตรวจสอบและบ ังค ับใช้
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อรองรับการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการกระทำความผิด 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

บ ุคคล 2562 และ พรบ. การร ักษาความม ั ่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นต้น ตลอดจนภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ดำเนินการ
ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดอย่าง
ครบถ้วน 
O3: ประชากรส่วนใหญ่เข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต
มากยิ ่งขึ ้น รวมถึงประชาชนให้ความสนใจในการซื้อ
ประกันผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน 
O4: Insurtech เข้ามามีบทบาทในธุรกิจประกันภัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการใช้ RegTech ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่
จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจประกันภัย 
O5: การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยไปสู่การประกันภัย
ดิจิทัลแบบครบวงจร และสอดคล้องกับนโยบายการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 
O6: ระบบประเมินผลของกรมบัญชีกลางม ีความ
ต่อเนื่อง เป็นแรงกระตุ้นให้กองทุนต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศและดิจิทัล อยู่ตลอดเวลา 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

วิสัยทัศน์  

“สร้างความเป็นเลิศในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

พันธกิจ  

1. พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

2. เชื ่อมโยงบูรณาการข้อมูลทั้งข้อมูลภายใน และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

3. การบริหารจัดการบุคลากรให้มีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรมที่ทันสมัย (Smart End to End Process) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทั้งข้อมูลภายใน และการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (Smart Collaboration) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Smart Digital Technology Management) 

เป้าประสงค์  

 1. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานระยะเวลา (SLA) ในกระบวนการจ่าย
คืนค่าเสียหาย จากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มศักยภาพกระบวนการไล่เบี้ยเรียกคืน 

 2. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีการพัฒนาระบบ Digital Platform ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการใน
รูปแบบรวมศูนย์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกัน 

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

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

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

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องดำเนินงานสำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย (Smart End to End Process) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 2 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหาร
จัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ได้แก่  
▪ กลยุทธ์ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในกระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

และการไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบบัญชีงบ ประมาณ และการเงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 การรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อการ

บริหารจัดการ 
▪ กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนา Digital Customer Experience 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ได้แก่ 
▪ กลยุทธ์ที่ 5 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทั้งข้อมูลภายใน และการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก (Smart Collaboration) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการบริหารจัดการในรูปแบบรวมศูนย์  
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ได้แก่ 
▪ กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เกี ่ยวข้องกับกองทุนทดแทน

ผู้ประสบภัย 
▪ กลยุทธ์ที่ 7 การบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแต่ละ

ระบบเข้าด้วยกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Digital Technology Management) 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับศักยภาพของบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ได้แก่ 

▪ กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะบุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา (ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue: SI) SI1: พัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 
และนวัตกรรมที่ทันสมัย (Smart End to End Process) 
เป้าประสงค์ (Strategy: S) S1: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหาร
จัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
DTAP1: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่าค่าเสียหายเบื้องต้น
และการไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร 

     

DTAP2: โครงการพัฒนาระบบบัญชี งบประมาณ และการเงินของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

     

DTAP3: โครงการพัฒนาระบบรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อการบริหารจัดการ 

     

DTAP4: แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
รองรับการบริการ Mobile Application 

     

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S2: การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการบริหารจัดการกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
DTAP5: โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ด้าน
การคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นด้วย
นวัตกรรมขั้นสูง 

     

DTAP6: โครงการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี RPA (Robotics Process 
Automation) มาสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

     

SI2:  บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทั้งข้อมูลภายใน และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ( Smart 
Collaboration) 
เป้าประสงค์ (Strategy: S) S3: พัฒนาการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการบริหารจัดการในรูปแบบรวมศูนย์ 
DTAP7: แผนงานบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายนอก และ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

     

DTAP8: แผนงานบูรณาการ เชื ่อมโยงฐานข้อมูล และแสดงผลแบบ
บูรณาการระบบต่างๆ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

     

SI3: การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู ่ยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Digital Technology Management) 

     

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S4: ยกระดับศักยภาพของบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
DTAP9 : แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุน (ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยประจำปี 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : DTAP1: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืน
ของกองทุนแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร  
หลักการและเหตุผล  เพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพด้านดิจิทัล ภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (Digital 

Platform) บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จึง
กำหนดให้มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืน
ของกองทุนแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถอย่างรวดเร็ว รวมทั้งติดตามไล่
เบี้ยเรียกคืน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยนำนวัตกรรมสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุง
กระบวนการทำงานภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ ร่วมไปถึงการบูรณาการความมือ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก โรงพยาบาล กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ ่น กรมที ่ดิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทกลาง คุ ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ข้อมูลรถจดทะเบียน 
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และข้อมูลตรวจสอบทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนใน
การใช้บริการตลอดจนเพิ ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ประกันภัยภาคบังคับ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และพัฒนาภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1: พัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย (Smart End to End Process) 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S1: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารจดัการ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

กลยุทธ์ (Tactic: T) T1: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่
เบี้ยเรียกคืนของกองทุนแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและกลุม่ระบบคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้การบริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ/ทายาทโดยธรรม ที่ยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับบริการ
ครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขอรับค่าเสียหาย ผ่านช่องทางเดียว (One-stop-service) 

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน และทำให้ระบบสารสนเทศมีมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัย และจัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่างมีระบบ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกกองทุนฯ 

ระดับความสำคัญ1 มีความจำเป็นและต้องการใช้งานเร่งด่วน (A) 
ประเภทของโครงการ2 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  



 
 
 

 84 

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

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

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

4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีเหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 

 

1 : ระดับความสำคัญแบ่งเป็น 3 ระดับ A = มีความจำเป็นและตอ้งการใช้งานเร่งด่วน B = มีความต้องการใช้งาน C = มีความจำเป็น 
2 : ประเภทของโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลติ (Output)       
1. ระบบสารสนเทศการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นและไลเ่บี้ย
เรียกคืนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัแบบครบวงจร 

ระบบ มีระบบ       
ที่ครบวงจร 

มีระบบที่
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูล

ต่างๆ 

   

2. คู่มือหรือสื่อสำหรับสอนการ
ใช้งาน 

จำนวน คู่มือหรือสื่อ
สำหรับสอน
การใช้งาน 

คู่มือหรือสื่อ
สำหรับสอน
การใช้งาน 

   

ผลลัพธ์ (Outcome)       
1. ร้อยละของการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 97  

  

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ประสบภยัที่เบิกจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น 

ระดับ - 4.50 4.50   

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) 9.00 7.00    
งบทำการ (ล้านบาท) - -    
รวม (ล้านบาท)* 9.00 7.00    

 

* ที่มา : งบประมาณปี 2566 จำนวน 9.00 ล้านบาท จากการจ้างพัฒนารระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและไล่เบี้ยเรียกคืนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยแบบครบวงจร และ ปี 2567 จำนวน 7.00 ล้านบาท จากการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและไล่เบี้ยเรียกคืนที่
เช่ือมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากปี 2566 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับจ้างไม่สามารถพัฒนาระบบไดต้ามระยะเวลาที่กำหนด 

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

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

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

รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. ออกแบบระบบ (Software 
Detailed Design) และติดต้ัง
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
พร้อมให้ผู้ใช้งานทดสอบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ยอมรับระบบ (User 
Acceptance Test : UAT) 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน

ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ

คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย

จากรถ 

                

2. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ 
ทดสอบระบบและส่งมอบ
เอกสาร/ชุดคำสั่ง (Source 
Code) และจัดทำคู่มือ หรือ
สื่อสำหรับสอนการใช้งาน 

                

3. รายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการฯ ต่อผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 

                

4. พัฒนาระบบที่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลต่างๆ 

                

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

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

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

ชื่อแผนงาน/โครงการ : DTAP2: โครงการพัฒนาระบบบัญชี งบประมาณ และการเงินของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
หลักการและเหตุผล  ดำเนินการพัฒนาระบบงาน ERP ด้านงบประมาณและการลงทุน งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร

ทรัพย์สิน งานด้านการเงินและบัญชีโดยใช้ Business Requirement ร่างขอบเขตงาน (TOR) 
และเกณฑ์ในการคัดเลือก (Evaluation criteria) ที ่ได้จากโครงการยกระดับประสิทธ ิภาพ
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรทางธุรกิ จและการออกแบบผังบัญชีของ
สำนักงาน คปภ. (OIC’s modern ERP and Financial report) เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาระบบเข้าใจ
และสามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย         
อย่างแท้จริง และได้ ERP Software ที่เหมาะสมกับกระบวนการปฏิบัติงานท่ีออกแบบไว้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1: พัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย (Smart End to End Process) 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S1: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารจดัการ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

กลยุทธ์ (Tactic: T) T2: การพัฒนาระบบบัญชีงบประมาณ และการเงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและกลุม่ระบบคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื ่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ประกอบด้วย ระบบแผนงบประมาณ งานบัญชี และระบบการเงิน ให้สามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั ้นตอนการทำงาน บูรณาการข้อมูลจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั ้งจัดทำระบบประมวลผลการเสนอรายงานผู ้บร ิหารในด้าน
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ 

2. เพื่อเช่ือมโยงกับระบบท่ีกองทุนฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการใช้งาน
ในปัจจุบัน รวมไปถึงการเช่ือมโยงบูรณาการเข้ากับฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน คปภ. ได้ 

3. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก 
รวดเร็ว สอดคล้องตามนโยบายของผู้บริหารกองทุนฯ 

ระดับความสำคัญ1 มีความจำเป็นและต้องการใช้งานเร่งด่วน (A) 
ประเภทของโครงการ2 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน

หมุนเวียน 
 

1 : ระดับความสำคัญแบ่งเป็น 3 ระดับ A = มีความจำเป็นและตอ้งการใช้งานเร่งด่วน B = มีความต้องการใช้งาน C = มีความจำเป็น 
2 : ประเภทของโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3) โครงการการจัดใหม้ีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทลัที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลติ (Output)       
1. ร ะ บ บ แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ระบบงานบ ัญช ี  และระบบ
การเงิน 

ระบบ มีรายงานการ
ออกแบบ
ระบบ 

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

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

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

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. คู ่ม ือการออกแบบระบบงาน
คู ่ม ือสำหรับผู ้ด ูแลระบบ คู ่มือ
ผู ้ใช้งานระบบ พร้อมทั้งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
 

จำนวน - มีคู่มือท้ัง 3 
คู่มือ พร้อมทั้ง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 1 

ฉบับ 

   

ผลลัพธ์ (Outcome)       
1. ร ้อยละความสำเร ็จของการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบตามแผนที่
กำหนดไว ้

ร้อยละ 100 100    

1. ระด ั บความพ ึ งพอใจของ
ผู ้ใช้งานระบบแผนงบประมาณ 
ระบบงานบัญชี และระบบการเงิน 

ระดับ - - ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

  

2. ระด ับความพ ึ งพอใจของ
ผู้ประสบภัยที่เบิกจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น 

คะแนน - - เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 

4.50 คะแนน 

  

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) 10.00 10.00    
งบทำการ (ล้านบาท) - -    
รวม (ล้านบาท)* 10.00 10.00    

 

* ที่มา : งบประมาณปี 2566 จำนวน 10.00 ล้านบาท จากการจ้างพัฒนาระบบ ERP ระบบแผนงบประมาณ ระบบงานบัญชี และระบบการเงิน และ          
ปี 2567 จำนวน 10.00 ล้านบาท จากการพัฒนาระบบ ERP ระบบแผนงบประมาณ ระบบงานบัญชี และระบบการเงินต่อเนื่องจากปี 2566 และคู่มือ 
และการอบรมใช้งานระบบ (ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายหลังจากการหารือกับ คปภ . ซึ่งอาจไม่ใช้งบประมาณ ถ้า คปภ. สามารถให้
กองทุนฯ ใช้เครื่องมือ/ระบบ ERP ที่ คปภ. ช่วยพัฒนาเองได้) 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับจ้างไม่สามารถพัฒนาระบบไดต้ามระยะเวลาที่กำหนด 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง ให้ผู้รับจ้างรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นรายเดือน 

รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. ปรับปรุงกระบวนงานที่
เกี่ยวขอ้ง และสรุปรวบรวม 
Requirement ทั้งหมด  

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน

                

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

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

 ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ

คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย

จากรถ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวม
ความต้องการ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการกองทุนฯ 
(ระบบแผนงบประมาณ 
ระบบงานบัญชี ระบบ
การเงิน) 

                

4. สรุปรายงานการออกแบบ
ระบบ  

                

5. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบที่
ผ่านการพัฒนาในขั้นต้น  

                

6. รับมอบการติดตั้งระบบงาน
ตามที่ได้พัฒนา พร้อมการ
ปรับแต่งระบบงานต่าง ๆ 
และคู่มือการออกแบบ
ระบบงาน คู่มือสำหรับผู้ดแูล
ระบบ คู่มือผู้ใช้งานระบบ
สำหรับใช้ในการฝึกอบรม 
และรายงานฉบับสมบูรณ์  

                

7. ตรวจรับงานโครงการและ
สรุปผลรายงานต่อเลขาธกิาร  

                

8. สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบแผน
งบประมาณ ระบบงานบัญช ี
และระบบการเงิน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ชื่อแผนงาน/โครงการ : DTAP3: โครงการพัฒนาระบบรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเพื่อการบริหารจัดการ 
หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันหน่วยงานขาดการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลจากภายในและ

ภายนอก กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการดำเนินงานของกองทุนฯ ใหส้ามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์
ผลการดำเนินงานให้มีความแม่นยำมากขึ ้น และสามารถนำข้อมูลเหล่านั ้นมาใช้ประโยชน์
ประกอบการตัดสินใจได้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
กองทุนฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1:  พัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย (Smart End to End Process) 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S1: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารจดัการ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

กลยุทธ์ (Tactic: T) T3: การรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อการบริหารจัดการ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและกลุม่ระบบคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์กองทุนฯ แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

สำหรับการบริหารจัดการตัวชี้วัดที่สำคัญของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และปรับเปลี่ยน
แผนงานระหว่างปี 

2. เพื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) นำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ได้
ไปเชื ่อมโยงภายในหน่วยงานและจัดทำ Data Visualization ที่นำเสนอรูปแบบการแสดง
ผลได้ในหลายมิติ 

ระดับความสำคัญ1 มีความจำเป็น (C) 
ประเภทของโครงการ2 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน

หมุนเวียน 
 

1 : ระดับความสำคัญแบ่งเป็น 3 ระดับ A = มีความจำเป็นและตอ้งการใช้งานเร่งด่วน B = มีความต้องการใช้งาน C = มีความจำเป็น 
2 : ประเภทของโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลติ (Output)       
1. ระบบรายงานผลเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการของกองทุนฯ 

ระบบ   มีการกำหนด 
Leading & 

Lagging ของ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัดที่
สำคัญของ

กองทุนฯ และ
ได้กำหนด 

มีระบบ  
Early 

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

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

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

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

Trigger Point 
เพื่อการแจ้ง

เตือน 
2. คู่มือการออกแบบระบบงาน
คู่มือสำหรับผูดู้แลระบบ คู่มือ
ผู้ใช้งานระบบ พร้อมท้ังรายงาน
ฉบับสมบรูณ ์

จำนวน   - มีคู่มือท้ัง 3 
คู่มือ พร้อมทั้ง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 1 

ฉบับ 

 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
1. ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบตามแผน
ที่กำหนดไว ้

ร้อยละ   100   

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบรายงานผลเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการของกองทุน
ฯ 

ระดับ   - ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

3. ผู้บริหารมีการใช้งานในระบบ ร้อยละ   - ผู้บริหาร    
ทุกคนมีการ
เข้าใช้งาน

ระบบ          
อย่างน้อยทุก

เดือน 
(100) 

ผู้บริหาร    
ทุกคนมีการ
เข้าใช้งาน

ระบบ          
อย่างน้อยทุก

เดือน 
(100) 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท)   1.00 1.50 - 
งบทำการ (ล้านบาท)   - - - 
รวม (ล้านบาท)*   1.00 1.50 - 

* ที่มา : งบประมาณปี 2568 จำนวน 1.00 ล้านบาท จากการจ้างการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัดที่สำคัญของกองทุนฯ ทั้งหมด เพื่อออกแบบระบบ 
EWS และปี 2568 จากการจ้างพัฒนาระบบ EWS ที่เชื่อมโยงกับ Dashboard ของ และคู่มือ และการอบรมใช้งานระบบ (ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ภายหลังจากการหารือกับ คปภ. ซ่ึงอาจไม่ใช้งบประมาณ ถ้า คปภ. สามารถให้กองทุนฯ ใช้เครื่องมือ/ระบบ EWS ที่ คปภ. ช่วยพัฒนาเองได้) 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับจ้างไม่สามารถพัฒนาระบบไดต้ามระยะเวลาที่กำหนด 

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

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

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

รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. สรุปรวบรวม Requirement 
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกองทุนฯ 
ทั้ง Financial และ Non-
Financial ทั้งหมด รวมถึง
ระบบ EWS ที่เชื่อมโยงกับ 
Dashboard 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน

ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ

คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย

จากรถ 

                

2. กองทุนฯ หารือกับทาง คปภ. 
ถึงความต้องการของกองทุนฯ 
และสอบถามถึงแนวทางการ
พัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้อง
กับ EA Governance และ
นโยบายการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของ คปภ. 

                

3. ดำเนินงานตามแนวทางที่
หารือกับ คปภ. หรือจัดจา้งผู้
ดำเนินโครงการ 

                

4. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวม
ความต้องการ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

                

5. รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บ
ข้อมูล โดยการเชื่อมโยงและ
นำเข้าข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศภายใน จากระบบ
สารสนเทศของหน่วยภาครัฐ
ภายนอก และข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตภายนอกสรุป
รายงานการออกแบบระบบ 

                

6. จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับ
การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ ่
โดยคัดเลือกซอฟต์แวร์ที่
สามารถกำหนดแบบจำลอง
การวิเคราะห ์(Analytics 
Models) แบบต่างๆ และมี
ความสามารถในการนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ 
(Data Visualization) และ
ดำเนินการประมวลผลเชิง
วิเคราะห์กับขอ้มูลที่ได้
จัดเตรียม 

                

7. จัดเตรียมระบบ Early 
warning system ที่เชื่อมโยง
กับข้อมูลต่างๆ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

8. ติดต้ังระบบ Early warning 
system ทดสอบระบบที่ผ่าน
การพัฒนาในขั้นต้น 

                

9. เตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร โดยการสรรหา
บุคลากรใหม่หรือพัฒนา
บุคลากรที่มีอยู ่โดยเป็นบุคล
กรที่ชำนาญด้านโมเดลการ
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
สถิติและปัญญาประดิษฐ์ 
(เช่น Machine 
Learning/Deep Learning) 
และมีความเชี่ยวชาญในการ
นำเสนอรูปแบบผลการ
วิเคราะห์ด้วยภาพ 

                

10. รับมอบการติดตั้งระบบงาน
ตามที่ได้พัฒนา พร้อมการ
ปรับแต่งระบบงานต่าง ๆ 
และคู่มือการออกแบบ
ระบบงาน คู่มือสำหรับ
ผู้ดูแลระบบ คู่มือผู้ใช้งาน
ระบบสำหรับใช้ในการ
ฝึกอบรม และรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

                

11. ตรวจรับงานโครงการและ
สรุปผลรายงาน 

                

12. สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบรายงานผล
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ 

                 

13. สำรวจผู้บริหารของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยในการ
ใช้งานในระบบ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ชื่อแผนงาน/โครงการ : DTAP4: แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อรองรับการบริการ 
Mobile Application  
หลักการและเหตุผล  ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญให้การดำเนินตามภารกิจขององค์กร รวมถึงการ

ให้บริการต่างๆ ดังนั้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแปลง
ช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อรองรับการบริการผลักดันให้การบริการ
กองทุนทั้งหมดมีการปรับการให้บริการเข้าสู่ระบบดิจิทัลเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1:  พัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย (Smart End to End Process) 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S1: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารจดัการ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

กลยุทธ์ (Tactic: T) T4: ยกระดับการพัฒนา Digital Customer Experience 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและกลุม่ระบบคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

2. เพื่อพัฒนาการให้บริการของกองทุนฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ระดับความสำคัญ1 มีความจำเป็น (C) 
ประเภทของโครงการ2 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  

4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีเหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 

 

1 : ระดับความสำคัญแบ่งเป็น 3 ระดับ A = มีความจำเป็นและตอ้งการใช้งานเร่งด่วน B = มีความต้องการใช้งาน C = มีความจำเป็น 
2 : ประเภทของโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลติ (Output)       
1. แพลตฟอรม์ดิจิทลั (Digital 
Platform) ในการให้บริการ 
Mobile Application 

ระบบ - ปรับระเบียบฯ
ดำเนินงาน
ผ่านช่องทาง 
Mobile App 

Mobile 
Application  

เพิ่ม 
Function  
ใน Mobile 
Application 

- 

2. คู่มือการออกแบบระบบงาน
คู่มือสำหรับผูดู้แลระบบ คู่มือ
ผู้ใช้งานระบบ พร้อมท้ังรายงาน
ฉบับสมบรูณ ์
 

จำนวน - - 
 
 
 

มีคู่มือท้ัง 3 
คู่มือ พร้อมทั้ง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 1 

ฉบับ 

มีคู่มือท้ัง 3 
คู่มือ พร้อมทั้ง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 1 

ฉบับ 
 
 

- 



 
 
 

 94 

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

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

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

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
1. ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) ในการ
ให้บริการ Mobile Application 

ร้อยละ - 100 
(ปรับ  

ระเบียบฯ) 

100 
(พัฒนา 
Mobile 

Application) 

100 
(พัฒนา 
Mobile 

Application) 

- 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดจิิทัล 

ระดับ - - - ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 
2. อัตราการใช้งานผ่านช่องทาง 
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) 

ร้อยละ - - - 100 100 

3. ร้อยละของการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

ร้อยละ - - - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 98 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - 10.00 7.00 - 
งบทำการ (ล้านบาท) - - - - - 
รวม (ล้านบาท)* - - 10.00 7.00 - 

 

* ที่มา : งบประมาณปี 2568 จำนวน 10.00 ล้านบาท จากงานจ้างพัฒนา Digital Platform ตาม Enterprise Architect ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ที่เชื่อมโยงกันของ P7-01 OIC External Digital Service ด้านบริหารกองทุน ผ่านช่องทาง Mobile Application และปี 2569 จำนวน 7.00 ล้านบาท 
จากงานจ้างพัฒนา Digital Platform ตาม Enterprise Architect ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่เชื่อมโยงกันของ P7-02 Internal Digital Service 
ด้านบริหารกองทุน ผ่านช่องทาง Mobile Application ทั้งนี้งบประมาณสอดคล้องกับ AP3 แผนงานพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อ
รองรับการบริการ ของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับจ้างไม่สามารถพัฒนาระบบไดต้ามระยะเวลาที่กำหนด 
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 
ให้ผู้รับจ้างรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นรายเดือน 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมสี่วนร่วมในการจัดทำ Requirement 

รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถดำเนินงาน
ผ่านช่องทาง Mobile 
Application 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน

ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ

คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย

จากรถ 

                

2. ดำเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงกฎ ระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อให้สามารถ
ดำเนินงานผ่านช่องทาง 
Mobile Application 

                

3. ปรับปรุงกระบวนงานที่
เกี่ยวขอ้ง และสรุปรวบรวม 
Requirement ทั้งหมด  

                

4. กองทุนฯ หารือกับทาง คปภ. 
ถึงความต้องการของกองทุนฯ 
และสอบถามถึงแนวทางการ
พัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้อง
กับ EA Governance และ
นโยบายการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของ คปภ. 

                

5. ดำเนินงานตามแนวทางที่
หารือกับ คปภ. หรือจัดจา้งผู้
ดำเนินโครงการ 

                

6. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวม
ความต้องการ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศผ่าน
ช่องทาง Web Base และ 
Mobile Application  

                

7. สรุปรายงานการออกแบบ
ระบบผ่านช่องทาง Web 
Base  

                

8. ติดต้ังระบบ ทดสอบระบบที่
ผ่านการพัฒนาในขั้นต้นผา่น
ช่องทาง Mobile 
Application 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

9. รับมอบการติดตั้งระบบงาน
ตามที่ได้พัฒนา พร้อมการ
ปรับแต่งระบบงานต่าง ๆ 
และคู่มือการออกแบบ
ระบบงาน คู่มือสำหรับผู้ดแูล
ระบบ คู่มือผู้ใช้งานระบบ
สำหรับใช้ในการฝึกอบรม 
และรายงานฉบับสมบูรณ์ผ่าน
ช่องทาง Mobile 
Application 

                

10. สรุปรายงานการออกแบบ
ระบบผ่านช่องทาง Mobile 
Application 

                

11. ตรวจรับงานโครงการและ
สรุปผลรายงาน 

                

12. ทบทวนปัญหา อปุสรรค 
ความต้องการความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
พัฒนา Function ใน 
Mobile Application 

                

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

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

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

ชื่อแผนงาน/โครงการ : DTAP5: โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ด้านการคัดกรอง
และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยนวัตกรรมขั้นสูง 
หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย โดยสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ

ขององค์กรให้มีการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงาน 
คปภ. มีแนวนโยบายของการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล ดังนั้นกองทุนฯ จึงมีการ
พิจารณาจากสภาพแวดล้อม ทิศทางของอุตสาหกรรมประกันภัย และพบว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่ควรนำมาใช้กับกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร
ดิจิทัล กองทุนฯ จึงนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมี
ความเป็นอัตโนมัติและช่วยในการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1:  พัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย (Smart End to End Process) 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S2: การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการบรหิารจดัการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
กลยุทธ์ (Tactic: T) T5: การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัล 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและกลุม่ระบบคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

2. เพื่อศึกษาแนวโน้มการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้
กับกระบวนการทำงาน 

3. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ระดับความสำคัญ1 มีความจำเป็น (C) 
ประเภทของโครงการ2 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 

 

1 : ระดับความสำคัญแบ่งเป็น 3 ระดับ A = มีความจำเป็นและตอ้งการใช้งานเร่งด่วน B = มีความต้องการใช้งาน C = มีความจำเป็น 
2 : ประเภทของโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลติ (Output)       
1. ความสำเรจ็ในการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) 

เป้าหมาย  รายงานผล
การศึกษา
ปัญญา 

ประดิษฐ์ของ
กองทุนฯ 

 

โมเดลนำร่อง 
ปัญญา 

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

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

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

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. คู่มือการออกแบบระบบงาน
คู่มือสำหรับผูดู้แลระบบ คู่มือ
ผู้ใช้งานระบบ พร้อมท้ังรายงาน
ฉบับสมบรูณ ์
 

จำนวน  - มีคู่มือท้ัง 3 
คู่มือ พร้อมทั้ง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 1 

ฉบับ 

  

ผลลัพธ์ (Outcome)       
1. มีกระบวนการทำงานท่ีอยู่ใน
รูปแบบอตัโนมัติมากขึ้น  

เป้าหมาย  ได้กระบวนการ 
ที่จะดำเนินการ 

กองทุน
สามารถ     
นำปัญญา 

ประดิษฐ์มาใช้
งานได้จริง       

  

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานโมเดลนำร่องปัญญา 
ประดิษฐ ์

ระดับ   ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

  

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท)  1.00 4.00   
งบทำการ (ล้านบาท)  - -   
รวม (ล้านบาท)*  1.00 4.00   

 

* ที่มา : งบประมาณปี 2567 จำนวน 1.00 ล้านบาท จากการจ้างศึกษาปัญญาประดิษฐ์ของกองทุนฯ และปี 2568 จำนวน 4.00 ล้านบาท จากการจ้าง
พัฒนาโมเดลนำร่องปัญญาประดิษฐ์ของกองทุนฯ และคู่มือ และการอบรมใช้งานระบบ (ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายหลังจากการ
หารือกับ คปภ. ซ่ึงอาจไม่ใช้งบประมาณ ถ้า คปภ. สามารถให้กองทุนฯ ใช้เครื่องมือ/ระบบ AI ที่ คปภ. ช่วยพัฒนาเองได้) 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับจ้างไม่สามารถพัฒนาระบบไดต้ามระยะเวลาที่กำหนด 
มีจำนวนข้อมูลให้ปญัญาประดิษฐใ์ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูไม่เพียงพอ 

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

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

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

รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. กองทุนฯ หารือกับทาง คปภ. 
ถึงความต้องการของกองทุนฯ 
และสอบถามถึงแนวทางและ
องค์ความรู้ในการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) ร่วมกัน 

                 

2. ดำเนินงานตามแนวทางที่
หารือกับ คปภ. หรือจัดจา้งผู้
ดำเนินโครงการศึกษา
แนวโน้มการนำเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
กรณีศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการนำมาปรับใชก้ับ
กระบวนการทำงาน 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน

ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ

คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย

จากรถ 

                

3. ทบทวนกระบวนการทำงาน
ในปัจจุบัน (As-Is) และใน
อนาคต (To-Be) เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการนำมา
ประยุกต์ใช้ภายใน 

                

4. ดำเนินการสำรวจความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบใน
การนำเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์มา
ประยุกต์ใช้ และคัดเลือก
กระบวนการทำงาน 
(Business Process) เพื่อนำ
เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์มา
ใช้ในกระบวนการ 

                

5. นำเสนอเครื่องมือสำหรับการ
วิเคราะห์ด้านการประกันภัยที่
สามารถวิเคราะหข์้อมูลได้
หลากหลายที่เหมาะสม อาทิ 
เครื่องมือการทำ Data 
Exchange, เครื่องมือการทำ 
Data Integration, และ
เครื่องมือการทำ Data 
Preparation เป็นต้น และ
ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และ
ซอฟแวร์ที่เหมาะสมสำหรับ
รองรับเครื่องมือดังกล่าว 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

6. สร้าง Machine Learning 
หรือ Rule-Based เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์แบบจำลอง 
(Model) ที่เหมาะสมกับ
กระบวนการทำงาน และ
นำเสนอแนวทางการทำ
เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ 
(AI) 

                

7. ออกแบบและนำเสนอตัว
ต้นแบบ (Prototype) และ
สามารถแสดงผลในรูปแบบ 
Dashboard หรือรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่ออนุมัติความ
เห็นชอบ 

                

8. ดำเนินการทดสอบระบบให้มี
เสถียรภาพสามารถใช้งานได้
จริง ตรงตามความต้องการ 

                

9. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ 
โดยอธบิายการทำงานอยา่ง
ละเอียดและเข้าใจง่าย เพือ่ให้
ผู้ใช้งานสามารถศึกษาและรู้
เรียนการใช้งานได้โดยสะดวก 

                

10. ฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่ผู้ใช้งาน 
โดยเนื้อหาประกอบด้วย 
การสร้าง Machine 
Learning หรือ Rule-
Based เพื่อให้ได้
แบบจำลอง (Model) มาใช้
กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

                

11. สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานโมเดลนำร่องปัญญา 
ประดิษฐ ์

                

หมายเหตุ : กิจกรรมปี 2568 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงควรมีการทบทวนรายละเอียดและระยะเวลาเมื่อได้ผลการศึกษาปัญญา ประดิษฐ์ของกองทุนฯ หรือภายหลัง
จากได้หารือกับทาง คปภ. ถึงความต้องการของกองทุนฯ และสอบถามถึงแนวทางและองค์ความรู้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
ร่วมกัน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ชื่อแผนงาน/โครงการ : DTAP6: โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RPA (Robotics Process Automation) 
มาสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย โดยสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ

ขององค์กรให้มีการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงาน 
คปภ. มีแนวนโยบายของการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล ดังนั้นกองทุนฯ จึงมีการ
พิจารณาจากสภาพแวดล้อม ทิศทางของอุตสาหกรรมประกันภัย และพบว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่ควรนำมาใช้กับกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร
ดิจิทัล กองทุนฯ จึงนำเทคโนโลยี RPA มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำ (Routine) 
ของกองทุนฯ เพื่อให้การทำงานมีความเป็นอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI1:  พัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย (Smart End to End Process) 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S2: การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการบรหิารจดัการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
กลยุทธ์ (Tactic: T) T5: การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัล 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและกลุม่ระบบคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

2. เพื่อศึกษาแนวโน้มการนำเทคโนโลยี RPA (Robotics Process Automation) มาสนับสนุน
การดำเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับเป็นแนวทาง
ในการนำมาปรับใช้กับกระบวนการทำงาน 

3. เพื่อนำ Robotic Processing Automation (RPA) มาช่วยในกระบวนการทำงานที่ดำเนินงานซ้ำๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ลดความผิดพลาด และดำเนินงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น การออกหนังสือในกระบวนการการไล่เบี้ยเรียกคืน เป็นต้น 

ระดับความสำคัญ1 มีความต้องการใช้งาน (B) 
ประเภทของโครงการ2 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 

 

1 : ระดับความสำคัญแบ่งเป็น 3 ระดับ A = มีความจำเป็นและตอ้งการใช้งานเร่งด่วน B = มีความต้องการใช้งาน C = มีความจำเป็น 
2 : ประเภทของโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 

 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 
ผลผลติ (Output)       
1. ความสำเรจ็ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RPA 
(Robotics Process 
Automation) 

เป้าหมาย รายงานผล
การศึกษา    

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี RPA 
ของกองทุนฯ 

โมเดลนำร่อง 
การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี 
RPA ของ
กองทุนฯ 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. คู่มือการออกแบบระบบงาน
คู่มือสำหรับผูดู้แลระบบ คู่มือ
ผู้ใช้งานระบบ พร้อมท้ังรายงาน
ฉบับสมบรูณ ์
 

จำนวน  มีคู่มือท้ัง 3 
คู่มือ พร้อมทั้ง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 1 

ฉบับ 

   

ผลลัพธ์ (Outcome)       
1. มีกระบวนการทำงานท่ีอยู่ใน
รูปแบบอตัโนมัติมากขึ้น  

เป้าหมาย ได้
กระบวนการ 

ที่จะ
ดำเนินการ 

กองทุน
สามารถ     

ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 
RPA ได้จริง      

   

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานโมเดลนำร่องการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RPA 

ระดับ - - ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

  

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) 1.00 4.00 -   
งบทำการ (ล้านบาท) - - -   
รวม (ล้านบาท)* 1.00 4.00 -   

 

* ที่มา : งบประมาณปี 2566 จำนวน 1.00 ล้านบาท จากการจ้างศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RPA ของกองทุนฯ และปี 2567 จำนวน 4.00 ล้านบาท  
จากการจ้างพัฒนาโมเดลนำร่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RPA ของกองทุนฯ และคู่มือ และการอบรมใช้งานระบบ (ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ภายหลังจากการหารือกับ คปภ. ซ่ึงอาจไม่ใช้งบประมาณ ถ้า คปภ. สามารถให้กองทุนฯ ใช้เครื่องมือ/ระบบ RPA ที่ คปภ. ช่วยพัฒนาเองได้) 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับจ้างไม่สามารถพัฒนาระบบไดต้ามระยะเวลาที่กำหนด 
มีจำนวนข้อมูลให้ปญัญาประดิษฐใ์ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูไม่เพียงพอ 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 
ให้ผู้รับจ้างรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นรายเดือน 
จัดเก็บข้อมลูการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอย่างเปน็ระบบ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. กองทุนฯ หารือกับทาง คปภ. 
ถึงความต้องการของกองทุนฯ 
และสอบถามถึงแนวทางและ
องค์ความรู้ในการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี RPA รว่มกัน 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน

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

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

2. ดำเนินงานตามแนวทางที่
หารือกับ คปภ. หรือจัดจา้งผู้
ดำเนินโครงการศึกษากรอบการ
พัฒนากระบวนการทำงาน
ด้วยเทคโนโลย ีRobotic 
Processing Automation 
(RPA) ของกองทุนฯ 

และกลุ่ม
ระบบ

คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย

จากรถ 

                

3. ศึกษากรอบการพัฒนา
กระบวนการทำงานดว้ย
เทคโนโลยี Robotic 
Processing Automation 
(RPA) ของกองทุนฯ 

                

4. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) ใน
การพัฒนากระบวนการ
ทำงานด้วยเทคโนโลยี 
Robotic Processing 
Automation (RPA) ของ
กองทุนฯ 

                

5. ออกแบบกระบวนการทำงาน
ในอนาคต (To-Be) และ
พัฒนา RPA Script ให้รองรับ
กระบวนการทำงานใหม ่

                

6. ดำเนินการทดสอบระบบ โดย
ออกแบบแนวทางการทดสอบ
และดำเนินการทดสอบ
ร่วมกับพนกังานของผู้ว่าจ้าง
ประกอบดว้ย ทดสอบระบบ 
SIT ทดสอบระบบ UAT 
ทดสอบด้าน Security และ
ทดสอบด้าน Performance 

                

7. ดำเนินการติดตั้ง ติดตาม
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการทำงานของ
กระบวนการทำงานใหม ่

                

8. จัดทำคู่มือการออกแบบ
ระบบงานคู่มือสำหรับผู้ดูแล
ระบบ คู่มือผู้ใช้งานระบบ 
พร้อมทั้งรายงานฉบับสมบูรณ ์

                

9. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
การใช้งานเทคโนโลยี RPA 
ประกอบด้วย การฝึกอบรม
ผู้ใช้งานระบบ (End User 
Training) การฝึกอบรม 
System Infrastructure การ
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

ฝึกอบรมการพัฒนา RPA 
Script เช่น System 
Requirement Specification 
เป็นต้น 

10. สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานโมเดลนำร่องการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
RPA 

                

หมายเหตุ : กิจกรรมปี 2567 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงควรมีการทบทวนรายละเอียดและระยะเวลาเมื่อได้ผลการศึกษา RPA ของกองทุนฯ หรือภายหลัง
จากได้หารือกับทาง คปภ. ถึงความตอ้งการของกองทุนฯ และสอบถามถึงแนวทางและองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RPA ร่วมกัน
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ชื่อแผนงาน/โครงการ : DTAP7: แผนงานบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายนอก และเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลกลางของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
หลักการและเหตุผล  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังขาดการบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลร่วมกันกับทุกภาคส่วน กองทุนฯ จึงเห็นความสำคัญควรที ่จะมีการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูลและบริการด้านอื่นๆ 
ของกองทุนฯ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI2:  บูรณาการเชื ่อมโยงข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทั ้งข้อมูลภายใน และการเชื ่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก (Smart Collaboration)  

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S3: พัฒนาการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อการบรหิารจัดการในรูปแบบรวมศูนย ์
กลยุทธ์ (Tactic: T) T6: การพัฒนาฐานข้อมูลจากหนว่ยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและกลุม่ระบบคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลขององค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำให้เกิดประสิทธิภาพการ

นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
2. เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ ของ

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ระดับความสำคัญ1 A = มีความจำเป็นและต้องการใช้งานเร่งด่วน 
ประเภทของโครงการ2 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน

หมุนเวียน 
 

1 : ระดับความสำคัญแบ่งเป็น 3 ระดับ A = มีความจำเป็นและต้องการใช้งานเร่งด่วน B = มีความต้องการใช้งาน C = มีความจำเป็น 
2 : ประเภทของโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลติ (Output)       
1. การเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงาน รายงานผล
ความเข้าใจใน
การจัดเตรียม
ฐานข้อมูล
ร่วมกันกับ

หน่วยงานตาม
แผนระยะสั้น 

เชื่อมโยง
ข้อมูลกับ
หน่วยงาน
ภายนอกได้
อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 

เชื่อมโยง
ข้อมูลกับ
หน่วยงาน
ภายนอกได้
อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

 

เชื่อมโยง
ข้อมูลกับ
หน่วยงาน
ภายนอกได้
อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 

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

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

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

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
ความสำเร็จของการจดัเตรียม
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
ของกระบวนการภายใน รวมถึง
การบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น สมาคม
ธนาคารไทย/กรมที่ดิน/กรมการ
ขนส่งทางบก/ กรมการปกครอง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น 
เป้าหมายระยะสั้น (2566 – 
2568) 
1. กระบวนการย่อยของ

กระบวนการจา่ยค่าเสียหาย 
2. กระบวนการไลเ่บี้ยเรียกคืน 
3. สมาคมธนาคารไทย เพื่อ

เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบ
บัญชีธนาคารของลูกหนี้ในการ
สืบทรัพย์ตามกระบวนการไล่
เบี้ยเรยีกคืน 

4. กรมที่ดิน เพื่อเช่ือมโยงข้อมูล
การตรวจสอบที่ดินของลูกหนี้
ในการสืบทรัพยต์าม
กระบวนการไลเ่บี้ยเรียกคืน 

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

เป้าหมายระยะยาว (2569 – 
2570) 
1. ฐานข้อมูลกรมการปกครอง

และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เข้าถึง/ค้นหาจำนวน

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ตามแผน 

ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน 

(มีการ
ประสานงาน
เพื่อทำความ
เข้าใจในการ
จัดเตรียม
ฐานข้อมูล
ร่วมกันกับ

หน่วยงานตาม
แผนระยะสั้น) 

ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน 

(มีการ
เชื่อมโยง
ข้อมูล 

อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน) 

ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน 

(มีการเช่ือมโยง
ข้อมูล 

อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน) 

 
 

ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน 
(มีการชื่อมโยง

ข้อมูล 
อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน) 

 
 

ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน 
มีการช่ือมโยง

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

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

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

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

รถที่ไมไ่ด้ทำ พรบ. ภาคบังคับ 
เนื่องจากมีหน่วยงานย่อยใน
พื้นที่ แล้วสามารถเข้าถึง
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้) 

2. ฐานข้อมูลสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (เช่ือมโยงบันทึก
ประจำวันเข้าระบบ 

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

4. ฐานข้อมูลการฉ้อฉล
ประกันภัย (Fraud)  

2. ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกัน (มิติพร้อมใช้ ถูกต้อง 
ทันกาลของข้อมูล และมิติการ
ทำงานร่วมกัน) 

ระดับ - ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - 
งบทำการ (ล้านบาท) - - 1.00 1.00 1.00 
รวม (ล้านบาท)* - - 1.00 1.00 1.00 

 

* ที่มา : ใช้งบประมาณปี 2566 - 2567 ตาม AP1 แผนการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัย/รพ.  ของแผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และงบประมาณปี 2568 จำนวน 1.00 ล้านบาท เป็นงบดำเนินการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก งบประมาณปี 2569 จำนวน 1.00 ล้านบาท เป็นงบดำเนินการในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก งบประมาณปี 2570 
จำนวน 1.00  ล้านบาท เป็นงบดำเนินการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงานภายนอกไม่มีนโยบายในการเช่ือมโยงฐานข้อมลูกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง 
จัดทำข้อมูลแสดงถึงประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับท้ังหน่วยงานภายนอก กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
และประเทศไทย 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อประชุมหารือกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน

ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ

คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย

จากรถ 

                

2. ประสานความร่วมมอืกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อ
กำหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การเชื่อมโยงข้อมูล 

                

3. ขออนุมัติหลักการในการ
ดำเนินงาน 

                

4. ดำเนินการเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลกับหนว่ยงานที่มี
ความพร้อม เช่น 
▪ ระยะสั้น (2566 – 

2568) 
1. กระบวนการย่อยของ
กระบวนการจ่าย
ค่าเสียหาย 
2. กระบวนการไล่เบี้ย
เรียกคืน 
3. สมาคมธนาคารไทย 
เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลการ
ตรวจสอบบัญชธีนาคาร
ของลูกหนี้ในการสืบทรัพย์
ตามกระบวนการไล่เบี้ย
เรียกคืน 
4. กรมที่ดิน เพื่อเช่ือมโยง
ข้อมูลการตรวจสอบที่ดิน
ของลูกหนี้ในการสืบทรัพย์
ตามกระบวนการไล่เบี้ย
เรียกคืน 
5. ฐานข้อมูลจากกรมการ
ขนส่งทางบก (เชื่อมโยง
ข้อมูลรถที่ไม่ต่อประกันภยั
เกิน 3 ปี, รถที่ไม่ต่อ
ประกันภยัรถภาคบังคับซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จาก ตรอ., 
เช่ือมกับ Dealer ขาย
รถจักรยานยนต์ ถึงประวัติ
การซ้ือและการทำ
ประกันภยัภาคบังคับ) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

▪ ระยะยาว (2569 – 
2570) 
1. ฐานข้อมูลกรมการ
ปกครองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(เข้าถึง/ค้นหาจำนวนรถที่
ไม่ได้ทำ พรบ. ภาคบังคับ 
เนื่องจากมีหน่วยงานย่อยใน
พื้นที่ แล้วสามารถเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่ได้) 
2. ฐานข้อมูลสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาต ิ(เชื่อมโยง
บันทึกประจำวันเข้าระบบ 
3. ข้อมูลจากระบบ 
CRIMES เพื่อใช้ประโยชน์
ในการสืบทรัพย์ และสร้าง
ความตระหนักในการทำ 
พรบ. โดยกำหนด
บทลงโทษ รวมถึง 
incentive ที่เหมาะสม)  
4. ฐานข้อมูลการฉ้อฉล
ประกันภยั (Fraud) 

5. สำรวจความพึงพอใจของ
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกที่มกีาร
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันโดย
ครอบคลุมมิติพร้อมใช้ ถูกต้อง 
ทันกาลของข้อมูล และมิติการ
ทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการดำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
นำข้อมูลไปเป็นองค์ความรู้ใน
การดำเนินงานกับหน่วยงาน
อื่นต่อไป 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ชื่อแผนงาน/โครงการ : DTAP8: แผนงานบูรณาการ เชือ่มโยงฐานข้อมูล และแสดงผลแบบบูรณาการระบบ
ต่างๆ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการดำเนินงานท่ีหลากหลายและยังไม่เช่ือมโยงกัน จึง

มีความจำเป็นต้องจัดทำช่องทางการเชื่อมต่อระหว่าง (API) รวมถึงการการพัฒนา Dashboard 
รวมของส่วนกลางที่รวบรวมและเชื ่อมโยงจากระบบต่างๆ สำหรับการเรียกดูข้อมูลภาพรวม
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและมาตรการ
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI2:  บูรณาการเชื ่อมโยงข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทั ้งข้อมูลภายใน และการเชื ่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก (Smart Collaboration) 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S3: พัฒนาการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการในรูปแบบรวมศูนย์ 
กลยุทธ์ (Tactic: T) T7: การบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแต่ละระบบเข้า

ด้วยกัน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและกลุม่ระบบคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลในแต่ละระบบต่างๆ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

เข้าด้วยกัน 
2. เพื่อพัฒนาระบบแสดงผลที่นำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ในการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายและสำหรับผู้ใช้งานส่วนอื่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ระดบัความสำคัญ1 มีความต้องการใช้งาน (B) 
ประเภทของโครงการ2 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน

หมุนเวียน 
 

1 : ระดับความสำคัญแบ่งเป็น 3 ระดับ A = มีความจำเป็นและตอ้งการใช้งานเร่งด่วน B = มีความต้องการใช้งาน C = มีความจำเป็น 
2 : ประเภทของโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลติ (Output)       
1. ระบบแสดงผลที่นำเสนอ
ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับผู้บรหิาร 

ระบบ - - ศึกษาการ
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูล

ภายในกองทุน 
 
 

มีระบบ
แสดงผลที่

นำเสนอข้อมูล
และผลการ
วิเคราะห์

ข้อมูลสำหรับ
ผู้บริหาร 

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

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

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

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. คู่มือการออกแบบระบบงาน
คู่มือสำหรับผูดู้แลระบบ คู่มือ
ผู้ใช้งานระบบ พร้อมท้ังรายงาน
ฉบับสมบรูณ ์

จำนวน    มีคู่มือท้ัง 3 
คู่มือ พร้อมทั้ง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 1 

ฉบับ 

 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
1. การบรูณาการเช่ือมโยงชุด
ข้อมูลจากระบบต่างๆ ภายใน
สำนักงาน เข้าสูร่ะบบ 
Dashboard 

เป้าหมาย   ร่างหน้าจอ 
Interface 

ของ 
Dashboard

รวมของ
ส่วนกลางที่
รวบรวมและ
เชื่อมโยงจาก
ระบบต่างๆ  

สามารถ
เชื่อมโยง

ข้อมูลเข้าสู่
ระบบ 

Dashboard
ร้อยละ 100 

 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบแสดงผลที่นำเสนอ
ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับผู้บรหิาร (Dashboard) 

ระดับ - - - - ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 

“ด”ี 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท)   1.00 2.00  
งบทำการ (ล้านบาท)   - -  
รวม (ล้านบาท)*   1.00 2.00  

 

* ที่มา : งบประมาณปี 2568 คาดการณ์ 1.00 ล้านบาทในการเก็บรวบรวมความต้องการในการจัดทำ Dashboard การวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล และ
จัดทำร่างหน้าจอ Interface ของ Dashboard รวมของส่วนกลางที่รวบรวมและเช่ือมโยงจากระบบต่างๆ และงบประมาณปี 2569 จำนวน 2.00 ล้านบาท 
การจัดทำเชื่อมโยงข้อมูลภายในและจัดทำ Dashboard และคู่มือ และการอบรมใช้งานระบบ (ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายหลังจาก
การหารือกับ คปภ. ซ่ึงอาจไม่ใช้งบประมาณ ถ้า คปภ. สามารถให้กองทุนฯ ใช้เครื่องมือ/ระบบ Dashboard ที่ คปภ. ช่วยพัฒนาเองได้) 

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

รูปแบบการแสดงผลที่นำเสนอข้อมูลและผลการวเิคราะห์ข้อมลูไมต่รงตามความต้องการของ
สำหรับผู้บรหิาร 

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

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

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

รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. รวบรวม ประเมิน และ
ทบทวนชุดข้อมูลต่างๆ ที่มี
การจัดเก็บภายในกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึง 
Requirement ทั้งหมด 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน

ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ

คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย

จากรถ 

                

2. กองทุนฯ หารือกับทาง คปภ. 
ถึงความต้องการของกองทุนฯ 
และสอบถามถึงแนวทางการ
พัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้อง
กับ EA Governance และ
นโยบายการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ของ คปภ. 

                

3. ดำเนินงานตามแนวทางที่
หารือกับ คปภ. หรือจัดจา้งผู้
ดำเนินโครงการ 

                

4. สัมภาษณ์และสำรวจความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของผู้บริหาร คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ รวมถึง
บุคลากรของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

                

5. ออกแบบรูปแบบหรือ
แนวทางการบูรณาการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
ตลอดจนออกแบบหนา้จอ 
Interface ของ Dashboard 
รวมของส่วนกลางที่รวบรวม
และเช่ือมโยงจากระบบตา่งๆ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
และความคาดหวังของ
ผู้บริหารและผู้ใช้งานของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
โดย รูปแบบ Dashboard 
ต้องมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ 

                

6. เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ ภายในของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

7. พัฒนา Dashboard ขั้นต้น
เพื่อทำการทดสอบ นำเสนอ 
และรับฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้บริหารและผู้ใช้งานภายใน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
โดยต้องสามารถโต้ตอบ 
(Interactive) กับการใช้งาน
ของผู้ใช้งานได้ 

                

8. จัดทำคู่มือการออกแบบ
ระบบงาน คู่มือสำหรับผู้ดแูล
ระบบ คู่มือผู้ใช้งานระบบ
สำหรับใช้ในการฝึกอบรม 
และรายงานฉบับสมบูรณ์ 

                

9. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

                

10. ตรวจรับงานโครงการและ
สรุปผลรายงาน 

                

11. สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบแสดงผลที่
นำเสนอข้อมูลและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ
ผู้บริหาร (Dashboard) 

                

หมายเหตุ : ระหว่างการพัฒนา Dashboard รวมของส่วนกลางที่รวบรวมและเชื่อมโยงจากระบบต่างๆ ควรมีการบูรณาการกับ Dashboard ของระบบอื่นๆ 
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อให้ Dashboard รวมของส่วนกลาง สามารถรวบรวมและเชื่อมโยงจากระบบต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ถ้ามีการพัฒนา Dashboard ของ
ระบบต่างๆ ในอนาคต จะต้องกำหนดเง่ือนไขให้การพัฒนา Dashboard สามารถเช่ือมโยงกับ Dashboard รวมของส่วนกลางของกองทุนฯ ได้ด้วย
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

ชื่อแผนงาน/โครงการ : DTAP9: แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุน (ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล) 
หลักการและเหตุผล  เนื่องจากยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ทำงาน รวมถึงสร้างความตระหนักเรื่องการประกันภัย เพื่อให้บุคลากรของกองทุนฯ สามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด กองทุนฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์  กำหนด 
และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue: SI) 

SI3: พัฒนาศ ักยภาพของบ ุคลากรส ู ่ย ุคเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล ( Smart Digital Technology 
Management) 

เป้าประสงค์ (Strategy: S) S4: ยกระดับศักยภาพของบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ (Tactic: T) T8: การพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะบุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและกลุม่ระบบคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้สมรรถนะของกองทุนฯ ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางใน

อนาคตของกองทุนฯ 
2. เพื ่อให้บุคลากรของกองทุนฯ ได้รับการพัฒนาและมีขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและสามารถปรับตัวได้ทันกับ          
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น เช่น หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital literacy) หลักสูตรความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้าน
ดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นต้น 

ระดับความสำคัญ1 มีความจำเป็นและต้องการใช้งานเร่งด่วน (A) 
ประเภทของโครงการ2 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

1 : ระดับความสำคัญแบ่งเป็น 3 ระดับ A = มีความจำเป็นและต้องการใช้งานเร่งด่วน B = มีความต้องการใช้งาน C = มีความจำเป็น 
2 : ประเภทของโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลผลติ (Output)       
1. ร ้อยละความสำเร ็จในการ
กำหนดสมรรถนะตำแหน่งงาน 
(Competency) ของกองทุนฯ 

ร้อยละ 100 - - - - 

2. ร ้อยละความสำเร ็จในการ
พ ัฒนาข ีดความสามารถของ
บุคลากรตามแผนงานท่ีกำหนด 
 
 
 
 

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

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

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

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ผลลัพธ์ (Outcome)       
1. ร ้อยละของผ ู ้ ท ี ่ ม ี ผลการ
ประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด (ระดับความคาดหวัง
ขององค์กร) 

ร้อยละ ปีฐาน ตามความ
คาดหวังของ
องค์กรหรือ
มากกว่าปีท่ี

ผ่านมา 

ตามความ
คาดหวังของ
องค์กรหรือ
มากกว่าปีท่ี

ผ่านมา 

ตามความ
คาดหวังของ
องค์กรหรือ
มากกว่าปีท่ี

ผ่านมา 

ตามความ
คาดหวังของ
องค์กรหรือ
มากกว่าปีท่ี

ผ่านมา 
2. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
ที่สำคัญของกองทุนฯ 

คะแนน เป็นไปตาม  
เป้าหมายหรือ

ดีกว่า
เป้าหมายที่

กำหนด 

เป็นไปตาม  
เป้าหมายหรือ

ดีกว่า
เป้าหมายที่

กำหนด 

เป็นไปตาม  
เป้าหมายหรือ

ดีกว่า
เป้าหมายที่

กำหนด 

เป็นไปตาม  
เป้าหมายหรือ

ดีกว่า
เป้าหมายที่

กำหนด 

เป็นไปตาม  
เป้าหมายหรือ

ดีกว่า
เป้าหมายที่

กำหนด 

ทรัพยากรท่ีต้องการ 

ด้านงบประมาณ 2566 2567 2568 2569 2570 
งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - 

งบทำการ (ล้านบาท) - - - - - 

รวม (ล้านบาท)* - - - - - 
 

หมายเหตุ * : ใช้งบประมาณตามแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนของ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ซ่ึงมีงบประมาณรวมปีละ 1.00 ล้านบาท ทั้งนี้ในการพัฒนาภาพรวมของพนักงานและลูกจ้างกองทุนฯ เช่น ทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)  สำหรับอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนฯ โดยมีหลักสูตรที่สำคัญที่ควรต้องพัฒนาระยะ  5 ปี 
ลำดับดังนี้ 1) หลักสูตรการดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 2) หลักสูตรการบำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง 3) หลักสูตรการใช้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและควบคุมคุณภาพสารสนเทศ 4) หลักสูตรการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และ  5) หลักสูตรการกำกับติดตาม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ 

ไม่สามารถพฒันาสมรรถนะของบคุลากรได้ตามแผนงานท่ีก าหนด 

แนวทางการควบคุมความเสี่ยง ก าหนดหลกัสตูรและระยะเวลาในการพฒันาบคุลากรตามสมรรถนะท่ีก าหนด 

รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

กิจกรรมที่ 1 การทบทวน ประเมินสมรรถนะและพัฒนาบุคลากร 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

ที่เกี่ยวขอ้งในการกำหนด
สมรรถนะตำแหน่งงาน 
(Competency) เช่น พ.ร.บ. 
จัดตั้ง ภารกิจ วิสยัทัศน์  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ  
และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนฯ  เป็นต้น รวมถึง
ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้บริหาร 

2. ทบทวนสมรรถนะตำแหน่งงาน 
(Competency) ที่เหมาะสม1 

และนำเสนอผู้บริหาร และ/
หรือ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพิจารณา และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
(ถ้ามี) 

                 

3. ประเมินช่องว่างสมรรถนะ
ตำแหน่งงาน (Competency) 
ของบุคลากร โดยเช่ือมโยงกบั
กรอบหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผล 

                 

4. วิเคราะห์ผลการประเมิน
ช่องว่างสมรรถนะตำแหน่งงาน 
(Competency) ของบุคลากร 
และหารือกับฝ่ายบุคลากรของ 
คปภ. เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรระยะยาว (Training 
Roadmap) และแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปีที่สอดคล้อง
กับช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gaps) 

                 

5. นำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ 

                 

6. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนงานที่กำหนด 

                 

7. ประเมินช่องว่างสมรรถนะ
ตำแหน่งงาน (Competency) 
ของบุคลากร โดยเช่ือมโยงกบั
กรอบหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผล และระบบ HRIS 

                 

8. ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้บริหาร เพื่อนำมาปรับปรุง/
ทบทวนทุกปอีย่างต่อเนื่อง 
(ประเมินทุกไตรมาส 4) 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

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

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์ความรู้ใหม่ๆ  เพื่อความยัง่ยืน 
1. ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้

ใหม่ๆ2 ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ 

                 

2. ดำเนินการออกแบบแผนการ
พัฒนา รวมถึงการประเมิน
ประสิทธิผลของการพัฒนา 

                 

3. นำเสนอผู้บริหาร และ/หรือ 
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อขออนุมัติแผนงาน 

                 

4. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนา 

                 

5. ติดตาม และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อ
นำมาปรับปรุง/ทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง (ประเมินรายไตรมาส
ในปีแรก ปีต่อไปประเมินทุก
ไตรมาส 4) 

                 

หมายเหตุ:  
1 การทบทวนสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) ควรคำนึงถึง การดำเนินงานตามภารกิจในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงการสรา้ง

ความร่วมมือกับพันธมิตร (Collaboration) และเครือข่ายในระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื่อตอบสนองและสอดคล้องต่อแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ซ่ึงมีทักษะที่บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลควรมี ได้แก่ การบริหารจัดการ
โครงการด้านดิจิทัล การบำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล ทักษะเกี่ ยวกับ 
Artificial Intelligence และ Robotic Process Automation และ Application Program Interface 

2 องค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาภาพรวมของพนักงานและลูกจ้างกองทุนฯ เช่น ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 
สำหรับอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนฯ เป็นต้น โดยมีหลักสูตรที่สำคัญที่ควรต้องพัฒนาระยะ 5 ปี ลำดับดังนี้ 1) หลักสูตรการดำเนิน
โครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 2) หลักสูตรการบำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง 3) หลักสูตรการใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและควบคุม
คุณภาพสารสนเทศ 4) หลักสูตรการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 5) หลักสูตรการกำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงาน
แบบดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 6) หลักสูตร Data analytic  
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

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

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

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

การแสดงความเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 

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

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

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

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

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

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

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำป ี2566 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมหลัก ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรมหลัก 
ผลลัพธ ์ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้สนับสนุน  
ระดับ

ความสำคัญ 
ประเภทของ

โครงการ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นและการไล่
เบี้ยเรียกคืนของ
กองทุนแทน
ผู้ประสบภัยแบบ
ครบวงจร 
 

1. เพื่อให้การบริการแก่ผู้ประสบภัย
จากรถ/ทายาทโดยธรรม ที่ยื่นขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถรับบริการ
ครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขอรับ
ค่าเสียหาย ผ่านช่องทางเดียว (One-
stop-service) 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการ
พิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และ
การติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ได้อย่างสะดวก 
และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มี
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
และทำให้ระบบสารสนเทศมีมาตรฐาน 
มีความมั่นคงปลอดภัย และจัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่างมีระบบ รวมถึงสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลในทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กองทุนฯ 

1. ออกแบบระบบ (Software Detailed Design) และติดตั้งระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น พร้อมให้ผู้ใช้งานทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อ
การยอมรับระบบ (User Acceptance Test : UAT) [ม.ค. - ก.ค.] 
2. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ ทดสอบระบบและส่งมอบเอกสาร/ชุดคำสั่ง 
(Source Code) และจดัทำคู่มือ หรอืสื่อสำหรับสอนการใช้งาน [ส.ค. - ก.ย.] 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง [เม.ย., 
ก.ค., ต.ค. -ธ.ค.] 
 

12 เดือน 1. ระบบ
สารสนเทศการ
จ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นและไล่
เบี้ยเรียกคืน

กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยแบบ

ครบวงจร              
(มีระบบที่ครบ

วงจร) 

1. ร้อยละของ
การจ่าย

ค่าเสียหาย
เบื้องต้นตาม
ระยะเวลาที่
กฎหมาย

กำหนด (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.00    
ล้านบาท 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน

ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ

คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย

จากรถ 

มีความ
จำเป็นและ
ต้องการใช้
งานเร่งด่วน 

(A) 

- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
และ/หรือลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- โครงการสำหรับ
ประชาชน/

ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและ

ได้รับการ
ตอบสนองความ

ต้องการ 
- โครงการจัดให้มี

ระบบสารสนเทศ
และ/หรือระบบ
ดิจิทัลเพื่อช่วย
การสื่อสารทั้ง
ภายในและ
ภายนอกที่

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

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

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

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมหลัก ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก 

ผลลัพธ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

ระดับ
ความสำคัญ 

ประเภทของ
โครงการ 

2. โครงการ
พัฒนาระบบบญัช ี
งบประมาณ และ
การเงินของ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั 

1. เพื่อวิเคราะห ์ออกแบบ และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
ประกอบดว้ย ระบบแผนงบประมาณ 
งานบัญชี และระบบการเงิน ให้
สามารถบริหารจัดการได้อยา่งถูกต้อง 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน บูรณา
การข้อมูลจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งจัดทำ
ระบบประมวลผลการเสนอรายงาน
ผู้บริหารในด้านประสิทธภิาพของการ
ดำเนินงานแบบอัตโนมัต ิ
2. เพื่อเช่ือมโยงกบัระบบที่กองทุนฯ 
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน 
รวมไปถึงการเชื่อมโยงบูรณาการเข้า
กับฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน 
คปภ. ได้ 
3. เพื่อให้การบรหิารจัดการภายใน
องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสะดวก รวดเร็ว 
สอดคล้องตามนโยบายของผู้บริหาร
กองทุนฯ 

1. ปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปรวบรวม Requirement 
ทั้งหมด [ม.ค. - มิ.ย.] 
2. จัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ [เม.ย. - มิ.ย.] 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมความต้องการ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนฯ (ระบบแผนงบประมาณ 
ระบบงานบัญชี ระบบการเงิน) [ก.ค. - ต.ค.] 
4. สรุปรายงานการออกแบบระบบ [ก.ค. - ต.ค.] 
5. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบที่ผ่านการพัฒนาในขั้นต้น [พ.ย. 2566 - 
มี.ค. 2567] 

12 เดือน 1. ระบบแผน
งบประมาณ 
ระบบงานบัญชี 
และระบบ
การเงิน (มี
รายงานการ
ออกแบบระบบ) 

1. ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
พัฒนาระบบ
ตามแผนที่
กำหนดไว้   
(ร้อยละ 100) 

10.00 ล้าน
บาท 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย
จากรถ 

มีความ
จำเป็นและ
ต้องการใช้
งานเร่งด่วน 
(A) 

- โครงการการจัด
ให้มีระบบ
สารสนเทศและ/
หรือระบบดิจิทัล
ที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมหลัก ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก 

ผลลัพธ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

ระดับ
ความสำคัญ 

ประเภทของ
โครงการ 

3. โครงการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี RPA 
(Robotics 
Process 
Automation) 
มาสนับสนุนการ
ดำเนินงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

1. เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหาร
จัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มการนำ
เทคโนโลยี RPA (Robotics Process 
Automation) มาสนับสนุนการ
ดำเนินงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสำหรับเป็นแนวทางใน
การนำมาปรับใช้กับกระบวนการ
ทำงาน 

1. กองทุนฯ หารือกับทาง คปภ. ถึงความต้องการของกองทุนฯ และ
สอบถามถึงแนวทางและองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RPA 
ร่วมกัน [ม.ค. - มี.ค.] 
2. ดำเนินงานตามแนวทางที่หารือกับ คปภ. หรือจัดจ้างผู้ดำเนิน
โครงการศึกษากรอบการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี 
Robotic Processing Automation (RPA) ของกองทุนฯ [ม.ค. - มี.ค.] 
3. ศึกษากรอบการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี Robotic 
Processing Automation (RPA) ของกองทุนฯ [เม.ย. - ก.ย.] 
4. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) ในการพัฒนากระบวนการทำงานด้วย
เทคโนโลยี Robotic Processing Automation (RPA) ของกองทุนฯ 
[ก.ย. - ธ.ค.] 

12 เดือน ความสำเร็จใน
การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี RPA 
(Robotics 
Process 
Automation) 
(รายงานผล
การศึกษา    
การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี RPA 
ของกองทุนฯ) 

มีกระบวนการ
ทำงานที่อยู่ใน
รูปแบบ
อัตโนมัติมากขึ้น 
(ได้กระบวนการ
ที่จะดำเนินการ) 

1.00    
ล้านบาท 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย
จากรถ 

มีความ
ต้องการใช้
งาน (B) 

- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- โครงการการจัด
ให้มีระบบ
สารสนเทศและ/
หรือระบบดิจิทัล
ที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมหลัก ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก 

ผลลัพธ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

ระดับ
ความสำคัญ 

ประเภทของ
โครงการ 

4. แผนงานบูรณา
การฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
ภายนอก และ
เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลกลาง
ของกองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภยั 

1. เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลของ
องค์กร และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งไป
ทำให้เกิดประสิทธภิาพการนำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
2. เพื่อเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหวา่ง
หน่วยงานและนำขอ้มูลไปใช้ในการ
พัฒนาระบบต่างๆ ของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง [ม.ค. - เม.ย.] 
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทาง
และหลักเกณฑ์การเช่ือมโยงข้อมูล [พ.ค. - ก.ย.] 
3. ขออนุมัติหลักการในการดำเนินงาน [ต.ค. - ธ.ค.] 

12 เดือน 1. การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล
ระหว่าง
หน่วยงาน
ภายนอก 
(รายงานผล
ความเข้าใจใน
การจัดเตรียม
ฐานข้อมูล
ร่วมกันกับ
หน่วยงานตาม
แผนระยะสั้น) 

ความสำเร็จของ
การจัดเตรียม
ฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร
จัดการ ของ
กระบวนการ
ภายใน รวมถึง
การบูรณาการ
ฐานข้อมูล
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก (มกีาร
ประสานงาน
เพื่อทำความ
เข้าใจในการ
จัดเตรียม
ฐานข้อมูล
ร่วมกันกับ
หน่วยงานตาม
แผนระยะสั้น) 

- 
(ใช้

งบประมาณ
ตามแผน 

AP1 
แผนการใช้
ระบบดิจิทัล

เพื่อจ่าย
ค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้

ผู้ประสบภัย/
รพ. ของ

แผน
ยุทธศาสตร์

กองทุน
ทดแทน

ผู้ประสบภัย) 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย
จากรถ 

มีความ
จำเป็นและ
ต้องการใช้
งานเร่งด่วน 
(A) 

- โครงการการจัด
ให้มีระบบ
สารสนเทศและ/
หรือระบบดิจิทัล
ที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมหลัก ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก 

ผลลัพธ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

ระดับ
ความสำคัญ 

ประเภทของ
โครงการ 

5. แผนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของกองทุน (ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล) 

1. เพื่อให้สมรรถนะของกองทุนฯ 
ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และทิศทางในอนาคตของ
กองทุนฯ 
2. เพื่อให้บุคลากรของกองทุนฯ 
ได้รับการพัฒนาและมีขีด
ความสามารถที่เพยีงพอต่อการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัและ
สามารถปรับตัวได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะ
เกิดขึ้น เช่น หลักสูตรทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital literacy) หลักสูตร
ความสามารถดา้นการขบัเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital 
Transformation) เป็นต้น 

กิจกรรมที่ 1 การทบทวน ประเมินสมรรถนะและพัฒนาบคุลากร 
1.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสมรรถนะ
ตำแหน่งงาน (Competency) เช่น พ.ร.บ. จัดตั้ง ภารกิจ วิสัยทศัน์ 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 
เป็นต้น รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหารท่ี [ม.ค.-
มี.ค.66] 
2.ทบทวนสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) ที่เหมาะสม1 และ
นำเสนอผู้บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) [มี.ค.-เม.ย.66] 
3.ประเมินช่องว่างสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) ของ
บุคลากร โดยเช่ือมโยงกับกรอบหลักเกณฑ์ในการประเมินผล [พ.ค.-
มิ.ย.66] 
4.วิเคราะห์ผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะตำแหน่งงาน 
(Competency) ของบุคลากร และหารือกับฝ่ายบุคลากรของ คปภ. 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Training Roadmap) และ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ที่สอดคล้องกับช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gaps) [มิ.ย.-ก.ค.66] 
5.นำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ [ก.ค.-ก.ย.66] 
6.ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานที่กำหนด [ก.ย.-ธ.ค.66] 
7.ประเมินช่องว่างสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) ของบุคลากร 
โดยเช่ือมโยงกับกรอบหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และระบบ HRIS 
[ธ.ค.66] 
8.ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร เพื่อนำมา
ปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเน่ือง (ประเมินทุกไตรมาส 4) [ธ.ค.66] 
 
 

12 เดือน 1. ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของบุคลากรตาม
แผนงานที่
กำหนด (ร้อยละ 
100) 
 

1. ร้อยละของผู้ที่
มีผลการประเมิน
สมรรถนะผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 
(ระดับความ
คาดหวังของ
องค์กร) (ปีฐาน) 
 

- 
(ใช้งบประมาณ
ตามแผนการ

พัฒนา
ศักยภาพ

บุคลากรของ
กองทุนของ 
แผนการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคลกองทุน

ทดแทน
ผู้ประสบภัย) 

กลุ่ม
สำนักงาน
กองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย
และกลุ่ม
ระบบ
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย
จากรถ 

มีความ
จำเป็นและ
ต้องการใช้
งานเร่งด่วน 
(A) 

- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
และ/หรือ ลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมหลัก ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก 

ผลลัพธ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

ระดับ
ความสำคัญ 

ประเภทของ
โครงการ 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสำหรบัองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพื่อ
ความย่ังยืน 
1. ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ1 ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ [ม.ค.-มี.ค.66] 
2.ดำเนินการออกแบบแผนการพัฒนา รวมถึงการประเมินประสิทธิผล
ของการการพัฒนา [มี.ค.-เม.ย.66] 
3.นำเสนอผู้บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขออนุมัติแผนงาน [เม.ย.-มิ.ย.6] 
4.ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา [เม.ย.-ธ.ค.66] 
5.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนอย่างต่อเน่ือง (ประเมินรายไตรมาส
ในปีแรก ปีต่อไปประเมินทุกไตรมาส 4) [ธ.ค.66] 
หมายเหตุ:  
1 การทบทวนสมรรถนะตำแหน่งงาน (Competency) ควรคำนึงถึง 
การดำเนินงานตามภารกิจในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงการสร้าง
ความร่วมมือกับพันธมิตร (Collaboration) และเครือข่ายในระบบ
นิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื่อตอบสนองและสอดคล้องต่อ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) ซึ่งมีทักษะที่บุคลากรดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลควรมี
ได้แก่ การบริหารจัดการโครงการด้านดิจทิัล การบำรุงรักษา
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเน่ือง ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและ
บริหารจัดการคุณภาพข้อมูล ทักษะเกี่ยวกับ Artificial Intelligence 
และ Robotic Process Automation และ Application Program 
Interface 
2 องค์ความรู ้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาภาพรวมของพนักงานและ
ลูกจ้างกองทุนฯ เช่น ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital literacy)  สำหรับอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกองทุนฯ เป็นต้น โดยมีหลักสูตรที่สำคัญที่ควรต้องพัฒนาระยะ 5 
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนยทุธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

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

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมหลัก ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก 

ผลลัพธ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน  

ระดับ
ความสำคัญ 

ประเภทของ
โครงการ 

ปี ลำดับดังนี้ 1) หลักสูตรการดำเนินโครงการและควบคุมโครงการ
ดิจิทัล 2) หลักสูตรการบำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเน่ือง 
3) หลักสูตรการใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและควบคุมคุณภาพ
สารสนเทศ 4) หลักสูตรการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื ่อการวิเคราะห์
ข้อมูล และ 5) หลักสูตรการกำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่
การทำงานแบบดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
* ใช้งบประมาณตามแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุน
ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย 
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งมีงบประมาณรวมปีละ 
1.00 ล้านบาท  

 



 

 

 

โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

และแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

TRIS CORPORATION LIMITED  


