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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2565 - 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยกำหนดทิศทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการดำเนินงานของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2565 - 2567  

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วตัถุประสงค์/เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2565 – 2567 

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

พันธกิจ 1. ยกระดับการให้บริการของกองทุนฯ สู่รูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร (End-to-End Digital Service) และ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การไล่เบี้ยเรียกคืน และการบริหารจดัการ
กองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั) 
2. เสริมทักษะและสมรรถนะดจิิทัล (Skill and Competency) พัฒนาทัศนคติ (Mindset) และ
ความสามารถปรบัตัวต่อสถานการณ์ของโลก อุตสาหกรรมประกันภยั และเทคโนโลยีดิจิทลัที่เปลีย่นแปลงไป 
(Resilience) สนับสนุนการปฏิบัตงิานด้วยระบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยดีิจิทัล สร้างกลไกท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ ทุกคน พร้อมท้ังบริหารจดัการให้มี
อัตรากำลังเพยีงพอ 
3. ส่งเสริมให้ประชาชน รู้จักกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั รวมถึงเขา้ใจ ตระหนักถึงความสำคญัของการทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. (Awareness) และเกดิการเพิม่ขึ้นของประกันภัย พ.ร.บ. ท้ังรถที่อยู่ในระบบ และรถท่ีอยู่
นอกระบบ 
4. สรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสร้างระบบนเิวศ (Ecosystem) ที่ทุกฝ่าย ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น บูรณาการการทำงานร่วมกัน ยกระดบัการคุ้มครองผู้ประสบภัย และสรา้ง
ความตระหนักรู้ในภาคประชาชน และเจา้ของรถ อย่างยั่งยืน (Sustainability) 

วัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์ 

1. กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั สามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมลูและเทคโนโลย ี
2. บุคลากรและลูกจา้งกองทุนฯ มีทักษะ เครื่องมือในการปฏิบัติงานและให้บริการ 
3. ประชาชนผู้ประสบภัย ไดร้ับการคุ้มครอง และตระหนักรู้ในการทำประกันภัย พ.ร.บ. 
4. หน่วยงานพันธมิตร ร่วมมือกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อสร้าง Ecosystem การทำประกันภยั 
พ.ร.บ. 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : พัฒนาบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานแบบดจิิทัล 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักถึง และส่งเสรมิให้ประชาชนทำประกันภยั พ.ร.บ. 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : สร้าง Ecosystem ที่ส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงรุก 
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วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะมุ่งให้เกิดประเด็นที่สำคัญ 5 ประเด็นสำหรับกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย คือ 

Sustainability หรือความยั่งยืนในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยมิติการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู ้ใช้บริการด้านการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการยกระดับการบริหารจัดการ
กองทุนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 

Making Value หรือการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภายในกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยเอง (บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ) และต่อภายนอกของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
(เช่น สำนักงาน คปภ. หน่วยงานพันธมิตร ประชาชนผู้ประสบภัย ฯลฯ)  

Awareness หรือการเกิดความตระหนักรู้ของประชาชนทั่วไป ทายาทโดยธรรม เจ้าของรถ และ  
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านบทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมถึง
ด้านความสำคัญกับการทำประกันภัย พ.ร.บ. โดยทุกภาคส่วนจะมีความตระหนักรู้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล หรือนอกเขตเทศบาล 

Resilience หร ือการที ่บ ุคลากรและลูกจ ้างของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยมีท ัศนคติและ
ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ของโลก อุตสาหกรรมประกันภัย และเทคโนโลยีด ิจ ิทั ล 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในที่นี้ ยังรวมไปถึงการเกิดสภาวะที่ไม่
คาดคิด เช่น การเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ การเกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การประกันภัย
หรือพฤติกรรมของประชาชนต่อการทำประกันภัยจากเดิม ฯลฯ 

และ Technology หรือการขับเคลื่อนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
นวัตกรรมที่จะช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ หรือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และการ
ไล่เบี้ยเรียกคืน 
 
 

2. สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เป้าหมาย    
เชิงกลยุทธ ์

1.  การปฏิบตัิงานตามภารกจิของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เทคโนโลย ี

2. บุคลากรและลูกจา้งของกองทุนฯ มีทักษะดิจิทัล และพร้อมต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้วยระบบ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีดจิิทัล 

3. ประชาชนท่ัวไปมีการทำประกนัภัย พ.ร.บ. ในสัดส่วนท่ีเพิ่มมากขึ้น 

4. หน่วยงานพันธมิตรสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ และเกิดความร่วมมือแบบเชิงรุก 
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2551 โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับอันตรายและความเสียหายทั้งแก่ชีวิต ให้ได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน และถือเป็นหลักประกันให้สถานพยาบาลทุกแห่งว่าจะได้รับเงิน
ค่ารักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและแน่นอน ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดเชยตามความเสียหายที่
เกิดข้ึนจริง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพใน
กรณีเสียชีวิต หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีที่ผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต จากบริษัท
ประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและ
ครอบครัวของผู้ประสบภัย ไม่เพียงเท่านี้ กฎหมายฉบับนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัยให้มีส่วนร่วม
ในการแบ่งเบาค่าเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ประสบภัยแล้ว ยังถือ
เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลในด้านประชาสงเคราะห์อีกด้วย 

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

1) อุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกัน และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย 
2) อุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ในขณะที่รถถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือ

ปล้นทรัพย์ และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวน 
3) อุบัติเหตุที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และคันนั้นไม่มีประกันภัย 
4) อุบัติเหตุในกรณีไม่ทราบว่ารถคันใดก่อความเสียหาย (กรณีชนแล้วหนี) 
5) บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบจำนวน 
6) อุบัติเหตุจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั ้งกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย นอกจากเพื ่อให้เป็นทุนสำหรับจ่าย

ค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ที่กำหนด
ไว้ตามมาตรา 23 ตามท่ีกล่าวมาแล้ว แต่ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่ 

▪ บริหารเงินกองทุนและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าใช้จ่ายอื่นของสำนักงาน 

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

▪ พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ทันสมัย 
สอดคล้อง และเป็นธรรม 

▪ ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนตามจำนวนที่ได้จ่ายไป โดยสามารถใช้สิทธิเรียกคืนจาก
เจ้าของรถที่ฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการประกันภัยพร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ตามมาตรา 26 หรือ
ใช้สิทธิยึดรถที ่ก่อให้ เกิดความเสียหาย ตามมาตรา 28-30 หรือใช้สิทธิเร ียกคืนจาก 
ผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย ตามมาตรา 31 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงานเจ้าของรถ ตาม
มาตรา 32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่กรณี  
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▪ ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยจากรถให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

▪ พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความสมบูรณ์ 
ทันสมัย โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยให้มี
ศักยภาพพร้อมต่อการเปิดเสรีในอนาคต จัดทำและดำเนินการตามนโยบายและแผนงานตาม
งบประมาณการรายจ่ายประจำปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และระบบ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 

โครงสร้างกองทุน 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ ซึ ่งสังกัดอยู ่ในสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
โดยในปัจจุบัน มีสำนักงานกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยที ่ให้บริการประชาชนทั ้งหมด 72 แห่ง ดังนี้   
(1) สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (2) สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด จำนวน 69 แห่ง และ
สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต จำนวน 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร (เขตท่าพระและเขตบางนา) 

 
 โครงสรา้งการบริหารงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 

ทั้งนี้ จากที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยถือเป็นกองทุนหมุนเวียน จึงต้องมีการดำเนินงานและบริหาร
กองทุนให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุนี ้เอง  
การบริหารจัดการกองทุนจึงเป็นอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย  
(มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน) โดยนอกเหนือจากการบริหารกองทุนในภาพรวมแล้ว 
คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังมีอำนาจหน้าที่ในการ (1) กำหนดนโยบายกำกับดูแล 
การบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (2) กำหนดข้อบังคับว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการ
ต่างๆ ของผู ้บริหารกองทุน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที ่คณะกรรมการกำหนด  
(3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี และ (4) แต่งตั้งผู้บริหารกองทุนหมุนเวียน 
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นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ พ.ร.บ.ว่าด้วย  
การบริหารทุนหมุนเวียน) ได้แก่ 

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

บุคลากรและลูกจ้างของกองทุน 
อัตรากำลังที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

และสำนักงานเขต จะปฏิบัติงานอยู่ในตามฝ่ายงานดังนี้ 
1) ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ ้มครองผ ู ้ประสบภัยจากรถ ซ ึ ่งม ีหน้าที ่บร ิหารงานและกำกับ 

การดำเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ไล่เบี้ยเรียกคืน จัดทำบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

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

3) สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค มีหน้าที ่ส ่งเสริม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู ้ด้าน  
การประกันภัยรถภาคบังคับผ่านโครงการต่างๆ โดยมีสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้
การกำกับของสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายค่าเสียหาย เบื้องต้น 
การไล่เบี้ยเรียกคืน และงานบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

4) สายงานสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนฯ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และ
บัญชี เป็นต้น 

ทั ้งนี ้ การจัดสรรภารกิจดังกล่าว สำนักงาน คปภ . ได้จัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที ่ ซึ่ง
ประกอบด้วย พนักงานสำนักงาน คปภ. ที่สังกัดหน่วยงานต่างๆ และลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยรายปี 
โดยในส่วนของลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้จัดสรรอัตรากำลังให้กระจายอยู ่ในทุกหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศที่จะต้องทำหน้าที่หลักในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จัดทำ
บัญชีกองทุน และการไล่เบี้ยเรียกคืน นอกเหนือจากภารกิจหลักของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อาทิ กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น 
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จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

สำนักงาน คปภ. เจ้าหน้าที่ (คน) ลูกจ้างกองทนุฯ (คน) 

ส่วนกลาง 12 13 
ส่วนภูมภิาค 203 93 

สำนักงาน เขต 7 3 
รวม 222 109 

รวมท้ังสิ้น 331 
ที่มา: ข้อมูลบุคลากร ณ เดือน ตุลาคม 2564 

  
แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ในอนาคต เพื่อสอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกคน จะต้องได้รับการเพ่ิมพูนและเสริม
ทักษะและสมรรถนะดิจิทัล (Digital Skills and Competency) รวมถึงทักษะและสมรรถนะด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ ในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยืดหยุ่น สามารถใช้งาน
เครื่องมือหรือระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างของ
กองทุนฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถเปลี่ยนจากอุปสรรคหรือผลกระทบที่ได้รับ
จากสถานการณ์หรือสภาวะที ่ไม่อาจคาดหมาย เช่น การระบาดของเชื ้อไวรัสและโรคอุบัติใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น เป็นการสร้างโอกาสที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขณะเดียวกัน บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ทุกคน ควรได้รับการสนับสนุนให้มีเครื่องมือหรือระบบสารสนเทศ ที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกองทุนฯ ทั้งบุคลากรและลูกจ้างที่ประจำอยู่ ณ ส่วนกลาง (สำนักงานใหญ่ และสำนักงานใน
กรุงเทพมหานคร (เขตท่าพระและเขตบางนา)) และท่ีประจำอยู่ ณ สำนักงาน คปภ. ภาค ในจังหวัดต่างๆ โดย
เครื่องมือหรือระบบสารสนเทศต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนบุคลากรและลูกจ้างเหล่านี้ จะเป็นการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้การคุ้มครองสิทธิผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในการจ่ายเงินค่าเสียหาย
เบื้องต้น และการปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนๆ เป็นไปได้ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้กับการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ แล้ว แต่ยังช่วยลดภาระงาน หรือ
ขจัดความยากลำบากและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อันเกิดจากการขาดเครื่องมือและระบบสารสนเทศมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังจะมีกลไกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้แก่บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ ทุกคน เช่น การจัดทำแนวทางปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการการทำงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยร่วมกับสำนักงาน คปภ. การจัดทำ
แนวทางปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/มาตรฐานในการปฏิบัติงานภายในกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือปรับเปลี่ยนให้
การปฏิบัติงานสู่รูปแบบของการกระจายอำนาจ (Decentralized) แทนการรวมศูนย์ (Centralized) มาที่
สำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน การกำหนดค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ ทั้งที่เป็นในรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 
ที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรและลูกจ้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัตงิาน 
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และดึงดูดให้บุคลากรและลูกจ้างฯ ปฏิบัติงานกับกองทุนในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการโยกย้ายหรือ
ลาออกจากงานบ่อย 

 นอกจากนี้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มี
อัตรากำลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และการ
ให้บริการแก่ภาคประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2565 - 2567  
ที่กำหนดแผนที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนา
บุคลากรและลูกจ้างของกองทุนฯ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล  
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์ SWOT ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
เพื่อกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

จุดแขง็ 
(Strengths) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

S1. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลฯ และคณะทํางานฯ ที ่ให้
ความสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งเรื่องการกำหนด 
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
และการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

S2. โครงสร้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอยู่ ภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงาน คปภ. อันเป็นผลให้กองทุนฯ สามารถนำทรัพยากร และ
กฎระเบียบของสำนักงาน คปภ. มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ ได้  

S3. กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย ม ีการกำหนดและจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีไว้อย่างชัดเจน 
และมีการสื่อสารถ่ายทอดความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ตัวชี้วัดไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการติดตามเรื่องตัวชี้วัดลูกจ้างกองทุนฯ 
อย่างสม่ำเสมอ 

S4. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนฯ และ
เผยแพร่ทางระบบ Intranet สำนักงาน คปภ. เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงาน
กองทุนฯ ทั่วประเทศได้ศึกษาประกอบการปฏิบัติงาน 

W1. ผู้บริหารกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถยังไม่ครอบคลมุภารกิจ
ทุด้านของกองทุนฯ  

W2. บุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจหน้าที ่หลักของกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย และการ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ส่งผลให้
การดำเนินงานล่าช้า ด้วยเนื่องจาก ณ ปัจจุบันมีปริมาณลูกหนี้ค่าเสียหาย
เบื้องต้นเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปริมาณบุคลากรของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยที่ปฏิบัติงานมีจำกัด ส่งผลให้การดำเนินกระบวนการไล่เบี้ย
เรียกคืนฯ ล่าช้า 

W3. ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ในปัจจุบัน (Back office) เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเท่านั้น ไม่มีระบบการประเมินผลของลูกจ้าง อีกทั้งยังขาดการ
ทำงานด้วยระบบ Automatic 

W4. การอบรมเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้แก่ลูกจ้างกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง อาจทําได้ยาก เนื่องจากลูกจ้าง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ การเดินทาง
เข้ารับการอบรมอาจต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย  

W5. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรลดลง อีกทั้งพนักงานขาด
แรงจูงใจในการทํางาน เนื่องจากลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
เป็นการจ้างงานแบบสัญญาจ้างรายปีขาดความชัดเจนในเส้นทางการ
เติบโตก้าวหน้าในองค์กร (Career Pathway) อาจทำให้ไม่สามารถ
รักษาบุคลากรไว้ได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 

โอกาส  
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

O1. สังคมยุคดิจิทัล และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ช่องทางและเปิดโอกาสให้กองทุน นำมาพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน

T1. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความผันผวนของ 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 



 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖5  - ๒๕๖7 หน้า ๘ 
 

จุดแขง็ 
(Strengths) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

ของบุคลากร อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน หรือ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
O2. นโยบายรัฐบาลและสำนักงาน คปภ. สนับสนุน  ให้นำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ พัฒนาบุคลากรมากขึ้น 
O3. ปัจจุบันมีบัณฑิตจบการศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสใน
การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างกองทุน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตำแหน่งงานและมีคุณภาพเข้าสู่องค์กร 
O4. มีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที ่หลากหลาย เช่น ด้าน
กฎหมาย บัญชี การเงิน การเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เป็นต้น 
 

T2. การแข่งขันของตลาดแรงงานในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ 
ทำให้เกิดภาวะสมองไหล ถูกแย่งชิงบุคลากร 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นปจัจัย
ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว ได้นำมาจัดทำ TOWS MATRIX เพื ่อกำหนดกลยุทธ์
ทางเลือกในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ดังนี้ 

ตาราง  TOWS MATRIX เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางเลือกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

               Internal  
       
External 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอกาส 
(Opportunities) 
 
 
 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

- วางโครงสร้างและรูปแบบการทำงานใหม่ ที่มีความ
คล ่องต ัว  ลดการทำงานท ี ่ซ ้ ำซ ้อน  และม ีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที ่ทันสมัยในการดำเนินงาน
(S1+S2+S3+S4+O1+O2) 

- สรรหาลูกจ้างได้หลากหลายและเหมาะสมกับ
ตำแหน่งงาน (S1+O3) 

- สร้างกลไกการมสี่วนร่วม เปิดรับมุมมอง จากทุก
ภาคส่วน ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทำงาน
ร่วมกัน บูรณาการความร่วมมืออยา่งใกล้ชิดเพื่อ
ผลักดันการทำงานของสำนักงาน (S1+S2+O2) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

- พัฒนาระบบการบริหารทร ัพยากร
บุคคล (W1+W2+O1+O2) 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการ
ประเมินผลของลูกจ้าง กองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการปฏิบ ัต ิงาน  
(W3+O1+O2) 
 

อุปสรรค (Threats) 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 

- จัดอบรมให้ความรู้และฝึกฝนเทคนิคให้ลูกจ้างมี
ศักยภาพ สมรรถนะ และทัศนคติ ในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง(S3+S4+T1) 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

- พัฒนาศักยภาพลูกจ้างกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยให้มีศักยภาพและสมรรถนะ 
พร้อมต่อการขับเคลื่อนภารกิจ  
(W4+T1+T2) 

- สร้างขวัญกำลังใจหรือผลประโยชน์อื่น  
เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม (W5+T2) 
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4. ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 
จากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในปีที่ผ่านมา 

พบว่า การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบาย และได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ในการผลักดันให้การบริหารอัตรากำลังและการสรรหาและคัดเลือกอัตรากำลัง
ใหม ่ประสบความสำเร ็ จตามระยะเวลาท ี ่ กำหนด รวมถ ึ งสามารถดำเน ินการได้ ดีกว ่ า เป้ าหมาย 
ที่กำหนดไว้ 

อย่างไรก็ตาม ยังต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลากรของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย เนื่องจากบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่าง  ๆ ทั่วประเทศ การ
เดินทางเข้ารับการอบรมอาจต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย จึงต้องนำเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีความทันสมัย
และสามารถเชื ่อมโยงเป็นเครือข่ายการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการทำงานด้านต่าง ๆ 
ที่เหมาะสม เพ่ือเก็บรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพให้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลต่างๆ การพัฒนาศักยภาพระบบบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุง ระบบสมรรถนะ และการบริหารพนักงานศักยภาพสูง รวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคลากรให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการบริหารจัดการมากขึ้น ซึ่ง
จากปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้น จะได้นำมากำหนดเป็นมาตรการหรือแผนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อไป  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการนำปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานใน     
ปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล        
จึงได้กำหนดเป็นแผนงานในการรองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจำปี  
2565 – 2567 ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การประเมิน
สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล ปัจจัยสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 

  

ยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน

ผู้ประสบภัย 

การประเมินสภาพแวดล้อมด้าน ทรัพยากร
บุคคล ปัจจัยสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคจาก

การดำเนินงานที่ผ่านมา 
1. ด้านการบริหารจัดการ
อัตรากำลัง และการพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายวิชาชีพ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายที่ 2        

พัฒนาบุคลากรและลูกจา้งของกองทุนฯ 
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 

• กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)                                             
- การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
อัตรากำลัง 

• - พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพและความมั่นคงยั่งยืน และการปรับปรุง
รายละเอียดลักษณะงาน  

2. ด้านการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายที่ 2 

พัฒนาบุคลากรและลูกจา้งของกองทุนฯ 
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 

กลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO Strategy) 
• - พัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการ

ปฏิบัติงานและปรบัปรุงระบบสมรรถนะ     
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคค 

3. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายที่ 2       

พัฒนาบุคลากรและลูกจา้งของกองทุนฯ 
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 

• กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)                                             
- การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

      กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)                                            
- การจัดอบรมและสัมมนาให้ความรู ้ฝึกฝน
เทคนิคและคุณภาพการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖5  - ๒๕๖7 หน้า ๑๑ 
 

๕. การกำหนดแผนงานเพ่ือรองรับยุทธศาสตรด์้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย     
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณป์ัจจุบันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการนำปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มากำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2565 – 2567 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดแผนงานในการ
ดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการบริหารจัดการอัตรากำลัง และการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ    
แผนงานที่ 1.1 การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและความมั ่นคงยั ่งยืน และการปรับปรุง
รายละเอียดลักษณะงาน  
ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 
แผนงานที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบสมรรถนะ     
ยุทธศาสตร์ที ่3  ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แผนงานที่ 3.1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

 ตารางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ และกิจกรรมสำคัญในการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
:       ด้านการ
บริหารจัดการ
อัตรากำลัง และ
การพัฒนา
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพ   
 

1.1 มีการบรหิารกรอบ
อัตรากำลังให้เหมาะสม
กับการขับเคลื่อนภารกิจ
ในปัจจุบันและอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 การพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพและความมั่นคง
ยั่งยืน และการปรับปรุง
รายละเอียดลักษณะงาน  

 

เชิงรับ • การวิเคราะห์กรอบอตัรากำลังของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 

• การพัฒนาเส้นทางความกา้วหน้า
ในสายอาชีพและความมั่นคงยั่งยนื 
และการปรับปรุงรายละเอียด
ลักษณะงาน 

   

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
:       ด้านการ
วัดและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.1 มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปรับปรุงสมรรถนะของ
ลูกจ้างกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั  

เชิง
พัฒนา   

• การประเมินผลการปฏิบตัิงานและ
ปรับปรุงระบบสมรรถนะของลูกจา้ง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
:       ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

3.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัให้มีความ
พร้อมในการให้บริการ
ประชาชน ใน
สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

เชิงรับ
และเชิง
ป้องกัน 

• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดย
จัดอบรมให้ความรู้ ฝึกฝนเทคนิค 
และคณุภาพการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องการให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

 

   

 
โดยเป้าหมายและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ มีดังนี้ 

- มีแผนการบริหารอัตรากำลังที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
- มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้างงาน และค่าวิชาชีพ 

ที่ชัดเจน 
- มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และสวัสดิการที่เหมาะสม 
- มีระบบงานที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการประเมินผลปฏิบัติงาน การสามารถใช้ข้อมูลใน

การพัฒนาบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
- บุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และทักษะให้เหมาะสมต่อ

การปฏิบัติงาน และสอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
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แผนที่แสดงความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมสำคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วิส
ยัท
ศัน

 ์
พนั

ธก
ิจ 

1) ยกระดับการให้บริการ
ของกองทุนฯ สู่รูปแบบ
ดิจิทัลอย่างครบวงจร 
(End-to-End Digital 
Service) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ทั้งการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น การไล่
เบี้ยเรยีกคืน และการ
บริหารจดัการกองทุนฯ 
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล) 

2) เสริมทักษะและสมรรถนะ
ดิจิทัล (Skill and 
Competency) พัฒนา
ทัศนคติ (Mindset) และ
ความสามารถปรบัตัวต่อ
สถานการณ์ของโลก 
อุตสาหกรรมประกันภยั และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่
เปลี่ยนแปลงไป (Resilience) 
สนับสนุนการปฏิบตัิงานด้วย
ระบบ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีดิจิทลั สรา้งกลไกท่ี
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้แก่บุคลากร
และลูกจ้างของกองทุนฯ ทุก
คน พร้อมท้ังบริหารจดัการให้
มีอัตรากำลังเพียงพอ 

3) ส่งเสริมให้ประชาชน 
รู้จักกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั รวมถึงเข้าใจ 
ตระหนักถึงความสำคญั
ของการทำประกันภัย 
พ.ร.บ. (Awareness) 
และเกดิการเพิม่ขึ้นของ
ประกันภัย พ.ร.บ. ท้ังรถ
ที่อยู่ในระบบ และรถที่อยู่
นอกระบบ 

ยทุ
ธศ
าส
ตร

 ์ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการบริหาร
จัดการอัตรากำลัง และการพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ด้านการวดัและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

แผ
นง
าน
ส า
คญั

 

1. การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

2.การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและความมั่นคงยั่งยืน และ
การปรับปรุงรายละเอียดลักษณะงาน  

การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผล
การปฏิบ ัต ิงานและปรับปรุงระบบ
สมรรถนะ     
 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย                                                           
 
 

4) สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานพันธมิตร เพื่อสร้าง
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่
ทุกฝ่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนและท้องถิ่น บูรณาการ
การทำงานร่วมกัน ยกระดับ
การคุ้มครองผู้ประสบภัย และ
สร้างความตระหนักรู้ในภาค
ประชาชน และเจ้าของรถอย่าง
ยั่งยืน(Sustainability) 
สถานการณ์ของโลก 
อุตสาหกรรมประกันภยั และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป (Resilience) 
สนับสนุนการปฏิบตัิงานด้วย
ระบบ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีดิจิทลั สรา้งกลไกท่ี
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้แก่บุคลากรและ
ลูกจ้างของกองทุนฯ ทุกคน 
พร้อมท้ังบริหารจดัการใหม้ี
อัตรากำลังเพยีงพอ 



 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖5  - ๒๕๖7 หน้า ๑๔ 
 

6. การแปลงยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ปี 2565-2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการอัตรากำลัง และการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
แผนงานที่ 1.1 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ – การวิเคราะห์กรอบโครงสร้างอัตรากำลังของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย                    
2. เป้าประสงค์ - กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีการบริหารกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนภารกิจใน
ปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. แผนงาน และระยะเวลาดำเนินงาน 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

จัดทำแผน กำหนดกรอบโครงสร้างและ
อัตรากำลัง และแผนบริหารอัตรากำลัง 

ดำเน ินการตามแผนฯ /ผลจากการ
ว ิ เคราะห ์ และ นำแผนที ่ ได ้ร ับจาก
การศึกษาวิเคราะห์มาดำเนินการ 

ดำเนินการตามแผนฯ พร้อมทั้งปรับปรุง
ทบทวนแผนฯ 

 
4. ชื่อหน่วยงานและช่ือผู้รับผิดชอบ - ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย  
5. งบประมาณ 1,500,000 บาท  
6. เป้าหมายที่ท้าทาย - เพ่ือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีทิศทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ชัดเจนและมีกรอบอัตรากำลังและโครงสร้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
7. การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
การวัดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละมาตรการ จะวัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานและได้ตั้งค่าเป้าหมายในการดำเนินงานสูงกว่า
ค่ากลางที่ระดับ 4 ดังนี้ 
ปี 2565 ระดับความสำเร็จการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างกองทุนทดแทน กำหนดค่าเป้าหมายระดับ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖5  - ๒๕๖7 หน้า ๑๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการอัตรากำลัง และการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
แผนงานที่ 1.2 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ - การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และสร้างความมั่นคงยั่งยืน  
2. เป้าประสงค์ - กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกฎระเบียบในการมีการบริหารบุคลากรที่ชัดเจน  
3. แผนงาน และระยะเวลาดำเนินงาน 
 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ศึกษาจัดทำกรอบเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายว ิชาช ีพ และสว ัสด ิการของ
พนักงานลูกจ้างกองทุนฯ 

ดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ ดำเนินกาตามแผนฯ พร้อมทั้งทบทวน
ปรับปรุงแผนฯ 

 
4. ชื่อหน่วยงานและช่ือผู้รับผิดชอบ - ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย  
5. งบประมาณ –  
6. เป้าหมายที่ท้าทาย - เพ่ือเป็นสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
7. การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
การวัดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละมาตรการ จะวัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานและได้ตั้งค่าเป้าหมายในการดำเนินงานสูงกว่า
ค่ากลางที่ระดับ 4 ดังนี้ 
ปี 2565-2567 ระดับความสำเร็จการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างกองทุนทดแทน กำหนดค่าเป้าหมายระดับ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖5  - ๒๕๖7 หน้า ๑๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 
แผนงานที่ 2.1 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ - การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบสมรรถนะ    
2. เป้าประสงค์ - กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีกรอบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกองทุนฯ ที่
สอดคล้องตามภารกิจงานของกองทุนฯ และสอดรับกับตัวชี้วัดของทางกรมบัญชีกลางอย่างเป็นระบบ 
3. แผนงาน และระยะเวลาดำเนินงาน 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

เช ื ่อมโยงระบบระบบงาน HRIS ของ 
สำนักงาน คปภ. เพื่อใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ใช ้ระบบงานในการประเม ินผลการ
ปฏิบ ัต ิงานตามตัวชี ้ว ัด และ พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรกองทุน 

ใช ้ระบบงานในการประเม ินผลการ
ปฏิบ ัต ิงานตามตัวชี ้ว ัด และ พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรกองทุน พร้อมทั้ง
ทบทวนปรับปรุงแผนฯ 

 
4. ชื่อหน่วยงานและช่ือผู้รับผิดชอบ - ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย  
5. งบประมาณ - 
6. เป้าหมายที่ท้าทาย - เพ่ือเป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกันสอดคล้องตามภารกิจงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
7. การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
การวัดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละมาตรการ จะวัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานและได้ตั้งค่าเป้าหมายในการดำเนินงานสูงกว่า
ค่ากลางที่ระดับ 4 ดังนี้ 
ปี 2565-2567 ระดับความสำเร็จการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างกองทุนทดแทน กำหนดค่าเป้าหมายระดับ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖5  - ๒๕๖7 หน้า ๑๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แผนงานที่ 3.1 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ - การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยจัดอบรมให้ความรู้ ฝึกฝนเทคนิค และคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. เป้าประสงค์ – การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและเพ่ิมองค์ 
ความรู้และบูรณาการในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกองทุนทดแทน 
3. แผนงาน/ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินงาน 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ม ีกรอบการพ ัฒนาบ ุคลากรกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย และดำเนินการตาม
แผนฯ ในด้าน 

- กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร ก อ ง ท ุ น ท ด แ ทน
ผู้ประสบภัย ด้าน 
- กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร ก อ ง ท ุ น ท ด แ ท น
ผู้ประสบภัย ด้าน 

- กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

พร้อมท้ังทบทวนปรับปรุงแผนฯ 
 
4. ชื่อหน่วยงานและช่ือผู้รับผิดชอบ – ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และผู้บริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย  
5. งบประมาณ –  
6. เป้าหมายที่ท้าทาย – 
         1. เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ของปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สามารถ
ปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
สำนักงาน คปภ. กำหนด 
 ๒. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์ อุตสาหกรรมประกันภัย และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
7. การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
การวัดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละมาตรการ จะวัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานและได้ตั้งค่าเป้าหมายในการดำเนินงานสูงกว่า
ค่ากลางที่ระดับ 4 ดังนี้ 
ปี 2565-2567 ระดับความสำเร็จของทบทวนภารกิจและกรอบอัตรากำลังลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
กำหนดค่าเป้าหมายระดับ 4 

 
 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖5  - ๒๕๖7 หน้า ๑๘ 
 

7. การนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 
 การนำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด     
ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก และต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในสำนักงาน คปภ. และกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ดังนั้น เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ควรจะต้องดำเนินการ ดังนี้  
          1. การบริหาร 
 1.1 ระดับนโยบาย ผู ้บริหารต้องมีความเข้าใจและผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
กับแผนเตรียมความพร้อมที่กำหนดไว้ 
 1.2 ระดับการขับเคลื่อนแผน ควรมีฝ่ายงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งติดตามผล
การดำเนินงาน และนำเสนอข้อแนะนำ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนเสนอต่อผู้บริหาร 
 1.3 ระดับปฏิบัติการ บุคลากรทุกคนในสำนักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้อง
รับทราบนโยบายและการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งสร้างบรรยากาศการทำงานให้เอ้ือต่อการดำเนินงาน  
          2. การให้ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องจัดให้มีกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน คปภ. และ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ที่ถูกต้อง  
          3. การติดตามและประเมินผล 
 หลังจากได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว จำเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติงานว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีแ่ผนงานกำหนดไว้ได้หรือไม่  
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