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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 

ความเป็นมา  
             กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. ) จัดตั ้งขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 เพื่อท าหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยทางรถ      
ในการจ่ายค่าเสียหายในเบื้องต้นที่กฏหมายก าหนด 

 

วัตถุประสงค์จัดตั้ง  

 เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย เมื่อมีกรณีตามมาตรฐาน 23 และเป็น
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ในการด าเนินการตามพระราชบัญญติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

วิสัยทัศน์  

 เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภายใต้การบริหารจัดการที่มี
มาตรฐาน 

พันธกิจ 

1. จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ 
2. รณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์      

ของการประกันภัยรถยนต์ รวมถึงโทษจากการไม่ท าประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ 
3. ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธภิาพและเปน็มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ดา้นการประกันภัยรถ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจ าเป็นของการประกันภัยรถตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน 
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ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปบีัญชี 2563 
 

 
 
หมายเหตุ :  
กองทุนฯ ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูล และการน าส่งรายงานของทุนหมุนเวียน        
ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS)  ได้ครบถ้วนและ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงถูกปรับลดคะแนน 0.1000 คะแนน จากผลคะแนนเฉลี่ย ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีผล
การด าเนินงานเฉลี่ย ประจ าปีบัญชี 2563 เท่ากับ 4.0155 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ม.ค.63-ธ.ค.63 คะแนนทีไ่ด้ คะแนนถ่วงน ้ำหนัก

ดำ้นที ่1 กำรเงิน 10 5.0000
  1.1 ร้อยละการรับช าระคืนค่าเสียหายเบือ้งต้น ประจ าปีบัญชี 
2563

ร้อยละ 10 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 17.30 5.0000 0.5000

ดำ้นที ่2 กำรสนองประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี 20 3.7543
  2.1 การพฒันาฐานข้อมลูสารสนเทศเพือ่การประเมนิผลลัพธ์
        และผลกระทบของทุนหมนุเวยีน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2000

  2.2 ร้อยละของความเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 10 87.50 90.00 92.50 95.00 97.50 95.49 4.1960 0.4196

  2.3 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการจ่ายค่าเสียหาย
        เบือ้งต้น ประจ าปีบัญชี 2563

ร้อยละ 2.5 95.5 96.5 97.5 98.5 99.5 98.75 4.2500 0.1063

  2.4 ร้อยละความเข้าใจของผู้ทีต้่องจ่ายค่าเสียหายเบือ้งต้นคืน
        กองทุนฯ

ร้อยละ 2.5 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 63.19 1.0000 0.0250

ดำ้นที ่3 กำรปฏิบัตกิำร 35 3.5714
  3.1 ระดับความส าเร็จของการเพิม่ประสิทธภิาพระบบรายงาน
        ข้อมลูประกนัภัยรถภาคบังคับ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

  3.2 ระดับความส าเร็จของการศึกษาและวจิัยปัญหาการจัดท า
        ประกนัภัยภาคบังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์

ระดับ 10 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.1000

  3.3 ร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบือ้งต้นตามระยะเวลา
        ทีก่ฎหมายก าหนด

ร้อยละ 10 76.00 79.50 83.00 86.50 90.00 90.01 5.0000 0.5000

  3.4 การด าเนินงานติดตามลูกหนี้ ระดับ 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.1500
ดำ้นที ่4 กำรบริหำรจดักำรทนุหมุนเวียน 15 4.4000
  4.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500
  4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.6500 4.6500 0.2325
  4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.5500 3.5500 0.1775
ดำ้นที ่5 กำรปฏิบัตงิำนของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร
ทนุหมุนเวียน พนักงำน และลกูจำ้ง

10 4.8563

  5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมนุเวยีน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2400
  5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.9125 4.9125 0.2456
ดำ้นที ่6 กำรดำ้เนินงำนตำมนโยบำยรัฐ/กระทรวงกำรคลงั 10 4.6900
  6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายทีไ่ด้รับอนุมติั 5
        - ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนทีเ่กดิขึ้นจริงเทียบกบั 
          แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2563

ร้อยละ 0 92 94 96 98 100 กระจายน้ าหนัก
ไปยังตัวชี้วดั 

6.1 (2)

- -

        - ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมทีเ่กดิขึ้นจริงเทียบกบั
          แผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2563

ร้อยละ 5 92 94 96 98 100 98.76 4.3800 0.2190

  6.2 การด าเนินการตามแผนพฒันาระบบการจ่ายเงิน และการรับ
        เงินของทุนหมนุเวยีนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์

ระดับ 5 1 - - - 5 5 5 0.2500

น ้ำหนักรวม 100 คะแนนเฉลีย่ 4.1155
คะแนนประเมิน

หลงัจำก
เงื่อนไขกำรหกั

คะแนน

4.0155

เกณฑ์วัดผลกำรดำ้เนินงำน หน่วยวัด
น ้ำหนัก 
(ร้อยละ)

ค่ำเกณฑ์วัดประจำ้ปีบัญชี 2563 ผลกำรดำ้เนินงำน
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สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทุนทดแทนผุ้ประสบภัย 
 

 
 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยชอบธรรมของผู้ประสบภัยจากรถ รณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ รวมถึงโทษจากการไม่ท าประกันภัยรถ
ตาม พ.ร.บ.ฯ ตั้งแต่ปีบัญชี 2560 กองทุนฯ ด าเนินการตามภารกิจหลักและมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ในปีบัญชี 2563 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีผลการประเมินผลการด าเนินงานเฉลี่ย 4.1155 
คะแนน ลดลงจากปีบัญชี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่ส ารวจความรู้ความเข้าใจของผู้ที่ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ และการด าเนิน 
การศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดท าประกันภัยภาคบังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

เมื่อพิจารณาคะแนนผลการด าเนินงานในแต่ละด้านพบว่า ด้านการเงินมีผลการประเมินสูงสุด และด้าน
ปฏิบัติการมีผลการประเมินต่ าสุด โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

1. การเงิน (ร้อยละ 15) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 5.0000 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายมาก โดยในปีบัญชี 
2563 กองทุนฯ ได้จ านวนเงินที่ได้รับคืน 24.03 ล้านบาท และมีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 138.93 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 17.30 

2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 10) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3.7543  
ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย ทุนหมุนเวียนทุนหมุนเวียนสามารถด าเนินการในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ ให้กับกลุ่มเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 95.49 นอกจากนี้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในการ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ประจ าปีบัญชี 2563 เท่ากับร้อยละ 98.75 และการสร้างความเข้าใจในการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นคือกองทุนฯ เท่ากับร้อยละ 63.19 
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ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ

ด้านท่ี 4 การบริหารจัดการฯ
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กราฟแสดงผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2560 - 2563
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3. การปฏิบัติการ (ร้อยละ 35) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3.5714 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ทุนหมุนเวียน
สามารถด าเนินเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยภาคบังคับที่เชื่อมโยงข้อมูลรวมถึงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับการด าเนินงาน นอกจากนี้ทุนหมุนเวียนมีการด าเนินงานในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ที่ยื่นของ
รับสิทธิได้ตามระยะเวลาที่กฏหมายก าหนด เท่ากับร้อยละ 90.01 และมีการทบทวนข้อมูลลูกหนี้ตามประเภทและ
ตามอายุของลูกหนี้ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางในการบริหารลูกหนี้ในอนาคต 

4. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 15) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.4000 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย 
โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เช่น การเก็บผลลัพธ์      
ของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในและภายนอกทุนหมุนเวียน 

5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (ร้อยละ 10) 
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.8563 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่       
การบริหารทรพัยากรบุคคล ในการก าหนดเป้าหมายที่สามารถติดตามและประเมินผลแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน  

6. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 10) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.6900 
ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย โดยกองทุนฯ สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม และการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม 
ประจ าปีบัญชี 2563 มีผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมาย 
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ข้อสังเกตและการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะท างานจดัท าบันทึกข้อตกลง 
และประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน และข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน 

 
1. ข้อสงัเกตของคณะท างานฯ ตน้ปีบัญชี 2563 

1.1 ข้อสังเกตภาพรวม 
1) ทุนหมุนเวียนควรก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะ

ยาว วัตถุประสงค์จัดตั้ง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดทั้งในส่วนของผลผลิต 
(Output Indicators) และผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน เพื่อให้
สามารถประเมินผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะท้อนความส าเร็จในการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 
และผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี 

2) ทุนหมุนเวียนที่ต้องด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลหรือกระทรวงต้นสังกัด ควรก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อน
ความเชื่อมโยงดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอด (Cascaded) ยุทธศาสตร์จากกระทรวงต้นสังกัด
มาสู่ทุนหมุนเวียนที่ชัดเจน รวมถึงควรมีการติดตามการประเมินผลการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกัน
ระหว่างภารกิจของทุนหมุนเวียนกับการบรรลุยุทธศาสตร์ของกระทรวงต้นสังกัด 

3) ทุนหมุนเวียนควรด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการ
จัดตั้งทุนหมุนเวียน เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบให้เกิดแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าว  ควรค านึงถึงการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4) ทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอก 
หรือควรก าหนดตัวชี้วัดที่ เป็นมาตรฐานสากล ( International Standard’s KPI) ควรเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) ระหว่างหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) 

5) ทุนหมุนเวียนที่มีคะแนนผลการประเมินด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไวค้วรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจหารือกับกรมบัญชีกลางและที่ปรึกษาด้านการ
ประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ในส่วนที่สามารถยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และต้องปรับปรุงและ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ของทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผลการด าเนินงานในด้านดังกล่าวเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

6) ทุนหมุนเวียนที่มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม การพัฒนา
เทคโนโลยี ควรมุ่งเน้นการก าหนดตัวชี้วัดการน าผลงานที่แล้วเสร็จไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม เช่น การสร้างรายได้ การลดต้นทุน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจได้รับทราบ เป็นต้น ซึ่งควรก าหนดผลลัพธ์ดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการระยะยาว 
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของทุนหมุนเวียนที่ชัดเจน รวมถึงมีกระบวนการติดตามการน าผลงาน
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผลงานที่ก าหนดไว้ 
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1.2 ข้อสังเกตต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
1) กองทุนฯ ควรมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการ เพื่อไม่ให้ลูกหนี้ของกองทุนฯ เพิ่มขึ้น หรือกลายเป็น

ลูกหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญในอนาคต 
2) กองทุนฯ ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์วินัยจราจร ในรูปแบบแผนการด าเนินงาน

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
3) กองทุนฯ ควรมีการพิจารณาการบริหารเงินลงทุน เพื่อให้สามารถหาผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินออม

ทรัพย์และฝากประจ ากับทางธนาคาร เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด 

1.3 การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะท างานฯ ต้นปีบญัชี 2563 
1) ปีบัญชี 2563 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้ด าเนินโครงการ 3 โครงการ 1) โครงการรณรงค์ส่งเสริม

การจัดท าประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 2) โครงการ
เผยแพร่ความรู้เชิงลึกเก่ียวกับความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 3) โครงการอาสาสมัครประกันภัย  

2) ด าเนินโครงการศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดท าประกันภัยภาคบังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์ เพื่อให้
ทราบถึงประเด็นปัญหาที่แท้จริง ในการไม่ท าประกันภัย พ.ร.บ. ของเจ้าของรถ 

3) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ส านักงาน คปภ. ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของประโยชน์ของประกันภัย พ.ร.บ. และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

4) คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
กฎระเบียบการบริหาร และการลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อพิจารณากรอบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการลงทุนของกองทุน  

5) คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย พ.ศ. 2563 
 

2. ข้อสังเกตของคณะท างานฯ ปลายปีบัญชี 2563 
2.1 ข้อสังเกตภาพรวม 

1) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนควรก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนให้สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐ กระทรวงเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการด าเนินงาน
ของทุนหมุนเวียนแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  

2) ทุนหมุนเวียนควรทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน ว่ามีความเหมาะสม           
ในการด าเนินงานกับสภาวะปจัจุบนัหรือไม่อย่างไร กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ควรที่จะมีการปรับปรุง
ให้เหมาะสม เช่น โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การอนุมัติ การอนุญาต 
ระยะเวลา หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพื่อให้กู้ยืม หรือเพื่อการอุดหนุน สนับสนุน ส่งเสริมเป็นต้น 

3) ทุนหมุนเวียนควรมีการติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากทุนหมุนเวียน 
อย่างต่อเนื่องถึงผลส าเร็จของแต่ละโครงการที่ได้รับการจัดสรร 

4) ทุนหมุนเวียนควรให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการท างานของทุนหมุนเวียน   
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ทุนหมุนเวียนควรประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้

สามารถรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทุนหมุนเวียนจากประเด็นดังกล่าว 
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6) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ดังนั้น ทุนหมุนเวียนควรมีการทบทวนแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (BCP) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทุน
หมุนเวียนสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องหยุดด าเนินการตามแผนงานหรือกิจกรรมใด ๆ 
ควรมีแผนงานหรือกิจกรรมอ่ืนเข้ามาทดแทน เพื่อให้ทุนหมุนเวียนสามารถด าเนินงานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

7) ทุนหมุนเวียนประเภทเพื่อการกู้ยืมหรือทุนหมุนเวียนที่มีการให้กู้ยืมเงิน ควรมีการก าหนดนโยบายบัญชี     
ที่ชัดเจนโดยระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น การจัดชั้นลูกหนี้   
การก าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการลงบันทึกรายละเอียดของลูกหนี้ในแต่ละกลุ่ม ตามการจัด ชั้นหนี้ 
เป็นต้น 

8) ทุนหมุนเวียนควรพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารผลตอบแทนจากการลงทุนที่ เชื่อมโยงถึงความเสี่ยง 
นโยบายการลงทุน และความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง รวมถึงควรพิจารณาประมาณการ
ทางการเงินระยะยาว เพื่อสะท้อนถึงความมั่นคงของทุนหมุนเวียน 

 
2.2 ข้อสังเกตต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

- ไม่มีข้อสังเกต – 
 
 

3. ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ปีบัญชีล่าสุด (ปีบัญชี 2562) 

- ไม่มีข้อสังเกต – 
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รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปีบญัชี 2563 
 

การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปีบัญชี 2563 โดยภาพรวมมีผล      
การด าเนินงานเฉลี่ยและคะแนนประเมินผลทุกด้านเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระดับ 
3.0000 คะแนนขึ้นไป) ดังนั้น จึงมีผลคะแนน “ผ่าน” โดยกองทุนฯ มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.1155 คะแนน  
และมีผลคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  

๑. ด้านการเงิน (10%) 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 
2563 อยู่ที่ “ระดับ 5.0000” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.1 ร้อยละการรับช าระคืนค่าเสียหายเบื้องต้น ประจ าปีบัญชี 2563 (น้ าหนักร้อยละ 10)  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕63 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.1 ร้อยละการรับช าระคืน
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
ประจ าปีบญัช ี2563 

ร้อยละ 10 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 17.30 

 
ผลการประเมิน 
 พิจารณาจากการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถที่กองทุนฯ ต้องท าการไล่เบี้ยเรียกคืน  
โดยประจ าปีบัญชี 2563 กองทุนฯ ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย  จ านวน 138,929,119.78 บาท       
และได้รับการช าระหนี้คืนจากเจ้าของรถ ณ สิ้นปีบัญชี 2563 จ านวน 24,033,789.13 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.30 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
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๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (20%) 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบปี     
บัญชี ๒๕63 อยู่ที่ “ระดับ 3.7543” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕63 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.๑  การพัฒนาฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบ
ของทุนหมุนเวียน  
(ตัวช้ีวัดร่วม) 

ร้อยละ 5 จัดท า
รายงาน

การศกึษา
เพือ่ก าหนด
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลฯ  

และเสนอตอ่
คณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียนเพือ่
พิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

จัดท า
แผนพฒันา

ระบบ
ฐานขอ้มูลฯ 
ระยะยาว   
(3 - 5 ปี) 

และประจ าปี
บัญชี 2563  

พรอ้มทั้งเสนอ
ต่อ 

คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน

เพือ่ให้ความ
เห็นชอบ 

ทุน
หมุนเวียน
ด าเนนิงาน

ตาม
แผนพฒันา

ระบบ
ฐานขอ้มูลฯ 
ประจ าปี

บัญชี 2563 
ได้ร้อยละ 
75 ของ
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ทุน
หมุนเวียน
ด าเนนิงาน

ตาม
แผนพฒันา

ระบบ
ฐานขอ้มูลฯ 
ประจ าปี

บัญชี 2563  
ได้ร้อยละ 
100 ของ
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ทุน
หมุนเวียน
ด าเนนิงาน
บรรลุตาม

เป้าหมายของ
แผนพฒันา

ระบบ
ฐานขอ้มูลฯ 
ประจ าปี

บัญชี 2563 
ส าเร็จรอ้ยละ 
100 ของ
ตัวชี้วดั
ทั้งหมด 

4.0000 

 
ผลการประเมิน 

พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของทุนหมุนเวียนเพื่อจัดเก็บข้อมูล
ผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียนได้แล้วเสร็จ ในปีบัญชี 2563 มีการจัดท ารายงานการศึกษาเพื่อก าหนด 
แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและผลกระทบของกองทุนฯ รวมถึงแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศประจ าปี  เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และสามารถด าเนินงาน
บรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ส าเร็จร้อยละ 100 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการก าหนดผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการที่ชัดเจน จึงท าการปรับลดคะแนนคุณภาพ เท่ากับ 
1.0000 คะแนน ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.2 ร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (น้ าหนักร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕63 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.๒ ร้อยละของความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ 

ร้อยละ 10 87.50 90.00 92.50 95.00 97.50 95.49 

 
ผลการประเมิน 
 พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จากกลุ่มประชากรทั่วไปและผู้ใช้รถใช้ถนน 
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยสามารถสรุปผลความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละ 95.49 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.1960 คะแนน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ประจ าปีบัญชี 2563 
(น้ าหนักร้อยละ 2.5) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕63 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ด้านการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
ประจ าปีบญัช ี2563 

ร้อยละ 2.5 95.50 96.50 97.50 98.50 99.50 98.75 

 
ผลการประเมิน 
 พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2563 
จากผู้รับบริการที่เข้ารับบริการในส านักงาน คปภ. ทั่วประเทศ ที่ความพึงพอใจมากและมากที่สุด โดยสามารถสรุปผล
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 98.75 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.2500 คะแนน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.4 ร้อยละความเข้าใจของผู้ที่ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕63 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.4 ร้อยละความเข้าใจของผู้
ที่ต้องจ่ายค่าเสยีหาย
เบื้องต้นคืนกองทุนฯ 

ร้อยละ 2.5 65 70 75 80 85 63.19 
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ผลการประเมิน 
 พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ โดยในปีบัญชี 2563 กองทุนฯ 
ประเมินจากการส ารวจประชากรทั่วไป และผู้ใช้รถใช้ถนนจ านวน 9,888 คน สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยสามารถสรุปผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นคืนกองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ 63.19 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 1.0000 คะแนน 
 

      3. ด้านการปฏิบัติการ (35%) 

 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 
2563 อยู่ที่ “ระดับ 3.5714” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้ วัดที่  ๓.1 ระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ  
(น้ าหนักร้อยละ 10)  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕63 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.1  ระดับความส าเร็จของ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรายงานข้อมูล
ประกันภัยรถภาค
บังคับ 

ระดับ 10 สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระบบ
ฐานข้อมูล

ประกันภัยรถ
ภาคบังคับ ได้
ร้อยละ 60 

ของแผนงาน/
กิจกรรมที่
ก าหนด 

สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระบบ
ฐานข้อมูล

ประกันภัยรถ
ภาคบังคับ ได้
ร้อยละ 70 

ของแผนงาน/
กิจกรรมที่
ก าหนด 

สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระบบ
ฐานข้อมูล

ประกันภัยรถ
ภาคบังคับ ได้
ร้อยละ 80 

ของแผนงาน/
กิจกรรมที่
ก าหนด 

สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระบบ
ฐานข้อมูล

ประกันภัยรถ
ภาคบังคับ ได้
ร้อยละ 90 

ของแผนงาน/
กิจกรรมที่
ก าหนด 

สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระบบ
ฐานข้อมูล

ประกันภัยรถ
ภาคบังคับ ได้
ร้อยละ 100 
ของแผนงาน/
กิจกรรมที่

ก าหนด รวมถึง
ระบุปัญหา

และอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้น 
พร้อมให้
ข้อสังเกต 

5 

 
ผลการประเมิน 

พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนฯ ตามแผนงานได้แล้วเสร็จ ในปีบัญชี 2563 มีการด าเนินงานพัฒนาระบบรายงาน
ข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ รวมถึงมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และมีการรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานต่อเลขาธิการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ท าให้สามารถด าเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนการ
ด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ส าเร็จร้อยละ 100 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 
คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ระดับความส าเร็จของการศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดท าประกันภัยภาคบังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์ 
(น้ าหนักร้อยละ ๑0)  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนนิงาน 

ปบีัญช ี
 ๒๕63 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3.2 ระดับความส าเร็จของ
การศึกษาและวิจัย
ปัญหาการจัดท า
ประกันภัยภาคบังคับ
ของเจ้าของ
รถจักรยานยนต ์

ระดับ 10 สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนการศึกษา
และวิจัยปัญหา

การจัดท า
ประกันภัยภาค

บังคับของ
เจ้าของ

รถจักรยานยน
ต์ ได้ร้อยละ 

70 ของ
แผนงาน/
กิจกรรมที่
ก าหนด 

สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนการศึกษา
และวิจัยปัญหา

การจัดท า
ประกันภัยภาค

บังคับของ
เจ้าของ

รถจักรยานยน
ต์ ได้ร้อยละ 

80 ของ
แผนงาน/
กิจกรรมที่
ก าหนด 

สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนการศึกษา
และวิจัยปัญหา

การจัดท า
ประกันภัยภาค

บังคับของ
เจ้าของ

รถจักรยานยน
ต์ ได้ร้อยละ 

90 ของ
แผนงาน/
กิจกรรมที่
ก าหนด 

สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนการศึกษา
และวิจัยปัญหา

การจัดท า
ประกันภัยภาค

บังคับของ
เจ้าของ

รถจักรยานยน
ต์ ได้ร้อยละ 
100 ของ
แผนงาน/
กิจกรรมที่

ก าหนด รวมถึง
ระบุปัญหาและ

อุปสรรคที่
เกิดขึ้น พร้อม
ให้ข้อสังเกต 

น าผล
การศึกษามา

จัดท าแผนและ
แนวทางการ

ด าเนินงาน โดย
มีวัตถุประสงค์

ลดจ านวน
รถจักรยานยน

ต์ที่ไม่ท า
ประกันภัยภาค
บังคับลดลง 
เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนฯ และ

เลขาธิการ 

1 

ผลการประเมิน 
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดท าประกันภัยภาคบังคับของเจ้าของ
รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน โดยในปีบัญชี 2563 มีการ
ด าเนินการศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดท าประกันภัยภาคบังคับของรถจักรยานยนต์ และได้ผลการศึกษาขั้นกลาง เสนอ
ต่อเลขาธิการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แต่ยังไม่มีการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ จึงสามารถด าเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมายของการศึกษาและวิจัยปัญหา
การจัดท าประกันภัยภาคบังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2563 ส าเร็จ 6 กิจกรรม จากที่
ก าหนดไว้ 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 1.0000 คะแนน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.3 ร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (น้ าหนักร้อยละ ๑0)  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕63 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3.3  ร้อยละของการจา่ย
ค่าเสียหายเบื้องต้น
ตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 10 76.00 79.50 83.00 86.50 90.00 90.01 
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ผลการประเมิน 
พิจารณาจากร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จากจ านวนค าร้องขอรับ

ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 23 ที่มีการยื่นขอรับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และกองทุนฯ สามารถจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดภายใน 7 วัน โดยในปีบัญชี 2563 การยื่นขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจ านวน 8,358 ราย และสามารถจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดภายใน 7 วัน 
ได้จ านวน 7,523 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.01 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.4 การด าเนินงานติดตามลูกหนี้ (น้ าหนักร้อยละ 5)  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี
 ๒๕63 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3.4 การด าเนินงานติดตาม
ลูกหนี ้

ระดับ 5 ทบทวน
ฐานข้อมูล

ลูกหนี้ พร้อม
ทั้งมีการแยก
ประเภทและ

อายุของลูกหนี้
แต่ละประเภท      
ของกองทุนฯ 

ก าหนด
มาตรการใน
การติดตาม

ลูกหนี้ในแต่ละ
ประเภทตาม
อายุลูกหนี้ 

พร้อมก าหนด
เป้าหมายใน

การด าเนินงาน
ตามกิจกรรม
ของลูกหนี้ใน
แต่ละประเภท 

รวมถึง
เป้าหมาย

จ านวนลูกหนี้     
ที่ลดลงในแต่
ละประเภท

ตามอายุลูกหนี้ 

ด าเนินการ
ตามมาตรการ
ติดตามลูกหนี้
แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้

ร้อยละ 90 
ตามแผนงาน/
กิจกรรมที่

ก าหนด และ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

จ านวนลูกหนี้
ที่ลดลงในแต่
ละประเภท

ตามอายุลูกหนี้ 

ด าเนินการ
ตามมาตรการ
ติดตามลูกหนี้
แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน/
กิจกรรมที่

ก าหนด และ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

จ านวนลูกหนี้
ที่ลดลงในแต่
ละประเภท

ตามอายุลูกหนี้ 

ด าเนินการ
ตามมาตรการ
ติดตามลูกหนี้
แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้
ร้อยละ 100 
ตามแผนงาน/
กิจกรรมที่

ก าหนด และมี
ผลการ

ด าเนินงาน
เป็นไปตาม

เป้าหมายของ
กิจกรรมใน

ลูกหนี้        
แต่ละประเภท
ตามอายุลูกหนี้ 

และเป็นไป
ตามเป้าหมาย
จ านวนลูกหนี้
ที่ลดลงในแต่
ละประเภท

ตามอายุลูกหนี้ 

3 

 
ผลการประเมิน 
 พิจารณาจากกิจกรรมการด าเนินงานของกองทุนฯ ในการวางแผนการบริหารลูกหนี้ ปีบัญชี 2563 แผนปฏิบัติการ
ของกองทุนฯ ที่ได้ทบทวนฐานข้อมูลลูกหนี้ การแยกประเภทและอายุของลูกหนี้แต่ละประเภท และมีการมาตรการ      
ในการติดตามลูกหนี้ ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามกิจกรรม/เป้าหมายจ านวนของลูกหนี้ในแต่ละประเภท  
นอกจากนี้กองทุนฯ สามารถด าเนินการติดตามลูกหนี้ตามอายุลูกหนี้ได้ร้อยละ 93.95 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่า 
ระดับ 3.0000 คะแนน 
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๔. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (15%) 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 
2563 อยู่ที่ “ระดับ 4.4000” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 

ตัวชี้วดั หน่วยวดั น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน

ปบีัญชี 
2563 

1 2 3 4 5 

4.1 การบริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 5.0000 

1.  การจัดให้มีระบบ 
ข้อร้องเรียน ช่องทาง 
การรับข้อร้องเรียน
และการจัดท า
รายงานสรุป
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ภายในองค์กร
น าเสนอผู้บริหาร
ขององค์กร 

ระดับ 7 มีการระบุ
ช่องทางรับ 
ข้อร้องเรียน
และมีการ

จัดท า
รายงาน

สรุป
น าเสนอ 
เป็นรายปี 

มีการระบุ
ช่องทางรับ 
ข้อร้องเรียน 
และเสนอ 

แนวทางแก้ไข 
พร้อมท้ังมีการ
จัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอ 
เป็นรายปี 

มีการระบุ
ช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนและ 
มีการจัดท า
รายงานสรุป
น าเสนอเป็น             
รายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทาง        

รับข้อร้องเรียน
และเสนอแนว

ทางแก้ไข  
พร้อมท้ังมีการ
จัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอ 

เป็นรายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทาง 

รับข้อร้องเรียน
และเสนอแนว

ทางแก้ไข  
พร้อมท้ังมีการ
จัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอ
เป็นรายเดือน 

5.0000 

2. การจัดท าคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง 

ระดับ 8 ไม่มี 
การจัดท า/
ทบทวน
คู่มือการ
บริหาร

ความเสี่ยง 

ทุน
หมุนเวียน 
อยู่ระหว่าง

จัดท า/
ทบทวน
คู่มือการ
บริหาร

ความเสี่ยง 

คู่มือการ
บริหารความ
เสี่ยงของทุน
หมุนเวียน 
แล้วเสร็จ  

โดยมี
องค์ประกอบ

ท่ีดี 
ของคู่มือ
ครบถ้วน1 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ

คู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยงผ่าน
ความเห็นชอบ

จาก
คณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 และ
เผยแพร่คู่มือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ให้กับผู้บริหาร
และพนักงาน 
ในองค์กร 

5.0000 

3. การระบุความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

ระดับ 15 มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ
องค์กร  
แต่ไม่

สอดคล้อง
กับ

กระบวนการ
ควบคุม
ภายใน 

มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ
องค์กร  

โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา
ระบบการ
ควบคุม
ภายในท่ี
เพียงพอ

ควบคู่ไปกับ
การระบุ 

ความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 2  

และการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับองค์กร  
ได้พิจารณาถึง
ระดับความ

เสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

(Residual 
Risk) 

หลังจากการ
ควบคุม
ภายใน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 

และปัจจัย
เสี่ยงระดับ

องค์กร  
มีความ

เชื่อมโยงกับ
เป้าหมาย

ประจ าปีของ
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 

และสามารถ
แสดงถึงความ

เชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัย

เสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

ในปีก่อนหน้า 
กับปีท่ี

ประเมินได้
ชัดเจน 

5.0000 
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ตัวชี้วดั หน่วยวดั น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน

ปบีัญชี 
2563 

1 2 3 4 5 

4. การประเมินระดับ
ความรุนแรงของ
ความเสี่ยงระดับ
องค์กร  (ระดับ
ความรุนแรง = 
โอกาส x 
ผลกระทบ) 

ระดับ 15 ไม่มีการ
ประเมินระดับ
ความรุนแรง
ของความ
เสี่ยงระดับ

องค์กร 

มีการ
ประเมิน
เฉพาะ

โอกาสหรือ
ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยงระดับ

องค์กร 

มีการประเมิน 
ท้ังโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทกุความ
เสี่ยง 

ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ท้ังโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทกุความ
เสี่ยง 

ระดับองค์กร 
โดยใช้ฐานข้อมูล

ของ 
ทุนหมุนเวียน  

ในการพิจารณา 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 รวมถึง 

มีการจัดท า
แผนภาพ               

ความเสี่ยงระดับ
องค์กร (Risk 

Profile) 

5.0000 

5. การก าหนดแผนงาน
การบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร 

ระดับ 15 ไม่มี 
การก าหนด
แผนงาน 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการ
ก าหนด
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

มากกว่า    
ร้อยละ 50 
ของความ
เสี่ยงระดับ

องค์กร 

มีการก าหนด 
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 
ครบทกุ               

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีการก าหนด 
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

ครบทุกปัจจัย
เสี่ยง 

ระดับองค์กร 
โดยมีการ

วิเคราะห์ Cost-
Benefit 
ในแต่ละ
ทางเลือก 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 4 รวมถึง 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยงผ่าน 
ความเห็นชอบ 

จาก
คณะกรรมการ

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

5.0000 

6. ผู้บริหารสูงสุดและ
ผู้บริหารระดับรอง 
มีการสอบทาน 

รายงานทางการเงิน
และรายงานท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน 

ระดับ 10 ไม่มีการสอบ
ทานรายงาน 

 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงินหรือ 

ท่ีไม่ใช่ทางการ
เงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงินและ 

ท่ีไม่ใช่ทางการ
เงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงินและ 

ท่ีไม่ใช่ทางการ
เงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมีการสอบ
ทานท่ีมีความถี่

มากกว่า        
รายไตรมาส  

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงินและ 

ท่ีไม่ใช่ทางการ
เงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมกีารสอบ

ทาน 
เป็นรายเดือน 
ครบ 12 เดือน 

5.0000 

7. การใช้สารสนเทศ
เพื่อสนับการสนุน
การติดตามการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการบริหาร
ความเสี่ยง 

ระดับ 25 ไม่สามารถ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
บริหาร 

ความเสี่ยง
ได้ 

สามารถ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
บริหาร

ความเสี่ยง 
ได้มากกว่า 
ร้อยละ 50  
ของแผน 

ด าเนินงาน 
ตามแผน

บริหารความ
เสี่ยง 

ได้ครบถ้วน 
ครบทกุ 

ปัจจัยเสี่ยง 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 3 

และ 
ความเสี่ยง 

ระดับองค์กร 
ลดลงได้
มากกว่า 

ร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย 
รวมตามแผน 
ความเสี่ยง 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 3 

และ 
ระดับความ
รุนแรงของ
ปัจจัยเสี่ยง 

ทุกปัจจัยเสี่ยง 
สามารถ 
ลดลงได้ 

ตามเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

 
 

5.0000 
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ตัวชี้วดั หน่วยวดั น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน

ปบีัญชี 
2563 

1 2 3 4 5 

8. การติดตามผลและ
การประเมินผล 

 5      5.0000 

(1) การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
หน่วยงานตามหลัก 
เกณฑ์กระทรวง 
การคลังฯ 

ระดับ 2 ไม่มีการ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน 

- มีการ 
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน  

แต่ไม่
ครบถ้วนตาม

ภารกิจ 
ของ 

ทุนหมุนเวียน 

- มีการ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน
ครบถ้วน 

ตามภารกิจ 
ของทุน

หมุนเวียน 
 

5.0000 

(2) การส่งรายงาน  
การประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ 

ระดับ 2 ไม่ส่ง 
ผลการ

ประเมิน/ 
ส่งผลการ
ประเมิน
ล่าช้ากว่า

ก าหนดเวลา 

- - - ทันตาม
ก าหนดเวลา 
(ภายใน 90 
วัน นับต้ังแต่
สิ้นปีบัญชี) 

 

5.0000 

(3) การสอบทานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ระดับ 1 ไม่มีการ
สอบทาน

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ 
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- มีการสอบ
ทานการ

ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ 
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- มีการสอบทาน 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายในของผู้
ตรวจสอบ

ภายใน และมี
แนวทางในการ

ปรับปรุง  
เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การด าเนินการ

ตาม
ข้อเสนอแนะ

ของ 
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

5.0000 

ผลการประเมิน    

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ก าหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการจัดท ารายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหารขององค์กร (น้ าหนักร้อยละ 7) :  

ในปีบัญชี 2563 ทุนหมุนเวียน มีการจัดท าระบบรับข้อร้องเรียนภายในองค์กร โดยระบุช่องทางร้องเรียน 
จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก ่ 
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- ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน สายด่วนประกันภัย 1186 
- E-mail ถึงผู้บริหารระดับสูง 
- Web Board ของส านักงาน 
- แจ้งข่าวที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โดยทุนหมุนเวียนมีการจัดท ารายงานสรุปข้อร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหารของทุนหมุนเวียนเป็นรายเดือน ครบทุกเดือน 
ซึ่งในปีบัญชี 2563 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

2. การจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 8) :  

 ทุนหมุนเวียนได้จัดท า/ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน คือ 1) โครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร  2) นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  3) การระบุความเสี่ยง  4) การระบุถึงระดับ  
ความรุนแรงและการจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น  5) การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการ   
ต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้  (Cost - Benefit)        
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร 6) การท ารายงานการบริหารความ
เสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63  
และเผยแพร่คู่มือฯ ผ่านระบบ Intranet ภายในปีบัญชี 2563 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15) :   

ทุนหมุนเวียนมีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น 
Strategic Risk /Operational Risk /Financial Risk /Compliance Risk ในปีบัญชี 2563 มีการประเมินความเสี่ยง
รวม 6 ความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1 ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านด าเนินงาน 3 ความเสี่ยง      
ความเสี่ยงด้านการเงิน 1 ความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 1 ความเสี่ยง โดยมีการระบุความเสี่ยง  
ที่สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน ซึ่งทุนหมุนเวียนได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (Residual Risk) 
หลังจากการควบคุมภายในและปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปี 
ของทุนหมุนเวียน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15) :   

 ทุนหมุนเวียนมีการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อ
ความเสี่ยงระดับองค์กร โดยก าหนดเป็นภาพรวมขององค์กร ซึ่งโอกาส 5 ระดับ แบ่งออกเป็นเชิงปริมาณ และผลกระทบ 
ของความเสียหาย 5 ระดับ โดยแบ่งระดับความรุนแรงเป็น 4 ระดับต่ า ปานกลาง สูง และสูงมาก ทั้งนี้ จะยอมรับ         
ความเสี่ยงได้ เมื่ออยู่ในระดับ ต่ า และปานกลาง เท่านั้น  

ตัวอย่างความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความรุนแรง 
1. การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลประจ าปี 2563 S กลาง 
2. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภยัรถภาคบังคับ O กลาง 
3. การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ F ต่ า 
4. การไล่เบี้ยเรียกคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย C กลาง 

 ซึ่งทุนหมุนเวียนได้จัดท าตารางการก าหนดระดับโอกาส และผลกระทบ เป็นรายความเสี่ยง รวมทั้งทุนหมุนเวียน 
ได้จัดท าแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) ที่แสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม 
เพื่อให้ก าหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 



                   รายงานผลการด าเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจ าปบีญัชี 2563 (ฉบับสมบูรณ)์ 

 

   18 

และมีการใช้ฐานข้อมูลในการพิจารณาเพื่อก าหนดโอกาสและผลกระทบในแต่ละระดับ จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่า
ระดับ 5.0000 คะแนน 

5. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 15) :   

 ทุนหมุนเวียนมีการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปี 2563 ครบทุกความเสี่ยงระดับองค์กร  
โดยมีการประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับของปัจจัยเสี่ยง โดยมีการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์  (Cost-Benefit)  
ในแต่ละแผนการบริหารความเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือก และแผนบริหารความเสี่ยง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 
5.0000 คะแนน 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 10) : 

ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน มีการสอบทานรายงานด้านการเงิน เป็นรายไตรมาส
ครบทุกไตรมาส และรายเดือนครบทุกเดือน ผ่านการสอบทานรายงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 

รายงานทางการเงิน เช่น รายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน งบประมาณรายจ่าย การด าเนินงาน   
ใช้จ่ายประมาณรายจ่าย เป็นต้น 

รายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงกองทุน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (น้ าหนักร้อยละ 25) :  

ทุนหมุนเวียนได้ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 7 แผนงาน สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน      
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสามารถลดระดับความรุนแรงของปัจจัย
เสี่ยงได้ตามเป้าหมาย 6 ปัจจัยเสี่ยง จาก 6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 
5.0000 คะแนน 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ าหนักร้อยละ 5) : ทุนหมุนเวียน มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 2.6000 
คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ าหนักร้อยละ 2) 
ในปีบัญชี 2563 ทุนหมุนเวียน มีการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ครบถ้วนตามภารกิจ       

ของทุนหมุนเวียน ดังนั้น จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
(2) การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ าหนักร้อยละ 2) 

ในปีบัญชี 2563 ทุนหมุนเวียนมีการส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ ทันตามก าหนดเวลา (ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) ดังนั้น จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่า
ระดับ 5.0000 คะแนน 

 (3) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 1)  
 ในปีบัญชี 2563 ทุนหมุนเวียนมีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
และมีแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน  ดังนั้น      
จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
 

โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการด าเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 5.0000 คะแนน  
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วดั หน่วยวดั 
น้ าหนกั 

(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัดประจ าปบีัญชี 2563 ผลการ
ด าเนนิงาน     

ปบีัญชี 2563 1 2 3 4 5 

4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.6500 
1. การทบทวนโครงสร้าง

องค์กรเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการให้
กองทุนมีผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ ากองทุน 

 

ระดับ 45 ทุน
หมุนเวียน 
ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบ

จาก 
ผู้ตรวจสอบ
ภายในส่วน
ราชการ 
ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวียน
ได้รับการ
ตรวจสอบ

จาก 
ผู้ตรวจสอบ
ภายในส่วน
ราชการต้น
สังกัด และ

ได้รับรายงาน
ผลการ

ตรวจสอบ  
และน าเสนอ
รายงานผล

การตรวจสอบ 
ต่อ

คณะกรรมกา
รบริหารทุน
หมุนเวียน
รับทราบ 

- ทุนหมุนเวียน
ได้รับการ

ตรวจสอบจาก 
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ส่วนราชการต้น

สังกัด และ
ได้รับรายงานผล
การตรวจสอบ  
และน าเสนอ

รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

ต่อ
คณะกรรมการ

บริหารทุน
หมุนเวียน และ
คณะกรรมการฯ 
ได้มอบนโยบาย 
การปฏิบัติงาน 

ของทุน
หมุนเวียน 

ท่ีสอดคล้องกับ
รายงานผลการ

ตรวจสอบ 

5.0000 
 

2. การประชุมปิดการ
ตรวจสอบ 

ระดับ 15 
 

ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบ/ 
ไม่มีการ
ประชุม 
ปิดการ

ตรวจสอบ/ 
 

มีการประชุม 
ปิดการ

ตรวจสอบแต่
ไม่ครบทุก
เร่ือง/ครั้งที่
ได้รับการ
ตรวจสอบ 

ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนเข้า
ร่วมประชุม

ปิดการ
ตรวจสอบกับ
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ครบทุกเร่ือง/

ครั้ง 
ที่ได้รับการ
ตรวจสอบ  

ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนเข้า
ร่วมประชุม

ปิดการ
ตรวจสอบกับ
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ครบทุกเร่ือง/
ครั้งที่ได้รบั

การ
ตรวจสอบ  

และก าหนด
แนวทางการ

แก้ไข
การปฏบัติ
งานตาม

ข้อเสนอแนะ
ได้อย่าง

ชัดเจนแต่ไม่
ครบทุก

ข้อเสนอแนะ 
 

ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนเข้า
ร่วมประชุม 

ปิดการ
ตรวจสอบ 

กับผู้ตรวจสอบ
ภายในครบทุก
เร่ือง/ครั้งที่
ได้รับการ

ตรวจสอบ และ
ก าหนดแนว
ทางการแก้ไข 
การปฏิบัติงาน 

ตาม
ข้อเสนอแนะได้
อย่างชัดเจน 

และครบถ้วน
ทุกข้อเสนอแนะ 

5.0000 
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ตัวชี้วดั หน่วยวดั 
น้ าหนกั 

(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัดประจ าปบีัญชี 2563 ผลการ
ด าเนนิงาน     

ปบีัญชี 2563 1 2 3 4 5 

3. การปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ระดับ 35 ทุนหมุนเวียน
ไม่มีการ

ปฏิบัติงาน
ตาม

ข้อเสนอแนะ
ที่ผู้

ตรวจสอบได้
ให้ไว้ใน

รายงานผล
การ

ตรวจสอบ 

มีการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอ 
แนะแต่แก้ไข
แล้วเสร็จช้า

กว่า
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

มีการปฏิบัติ
ตาม

ข้อเสนอแนะ
แต่แก้ไขแล้ว
เสร็จช้ากว่า
ระยะเวลาที่
ก าหนดและ
รายงานผล

ดังกล่าวต่อที่
ประชุม

คณะกรรมกา
รบริหารทุน
หมุนเวียน

เพื่อพิจารณา  

มีการปฏิบัติ
ตาม

ข้อเสนอแนะ
และแก้ไข
แล้วได้ตาม
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

มีการปฏิบัติ
ตาม

ข้อเสนอแนะ
และแก้ไขแลว้

ได้ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดและ
รายงานผล

ดังกล่าวต่อที่
ประชุม

คณะกรรมการ
บริหารทุน

หมุนเวียนเพื่อ
พิจารณา 

4.0000 
 

4. การรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงเพื่อการ
วางแผนตรวจสอบ 

ระดับ 5 ไม่มีการ
รายงานผล
การบริหาร
ความเส่ียง

ให้แก่ผู้
ตรวจสอบ
ภายในต้น

สังกัด
รับทราบ/
รายงานผล
การบริหาร
ความเส่ียง
ประจ าปีให้
ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้น

สังกัด
รับทราบแต่
รายงานมี

องค์ประกอบ
ไม่ครบ 

- - - รายงานผลการ
บริหารความ

เส่ียงประจ าปีที่
มีองค์ประกอบ
ของรายงาน
ครบถ้วน ให้
ผู้ตรวจสอบ

ภายในต้นสังกัด
รับทราบ 

5.0000 

 
ผลการประเมิน :  
 การตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน  
โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 

1) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : ทุนหมุนเวียน ได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปีจากผู้ตรวจสอบภายใน 
ของทุนหมุนเวียน และได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ และคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผล
การตรวจสอบ จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

2) การประชุมปิดการตรวจสอบ : ทุนหมุนเวียนมีการประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนทุกเรื่องที่มีการตรวจสอบในปี 2563 จึงมีผลการ
ด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
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3) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ : ทุนหมุนเวียนมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด และมีการรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รวมถึง  
มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 
คะแนน 

4) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ : ทุนหมุนเวียนมีการด าเนินการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงประจ าปีที่มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วน ให้ผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัดรับทราบ จึงมีผลการ
ด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

 
เงื่อนไขการหักคะแนน:  

1. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการก าหนด/ทบทวนรูปแบบการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน 
เพื่อให้มั่นใจว่าทุนหมุนเวียนมีระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน  

2. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการรับทราบกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบ จากการด าเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม
ส่งผลให้ทุนหมุนเวียนไม่ถูกปรับลดคะแนนประเมิน 
 
โดยผลการด าเนนิงานในปีบัญช ี2563 จากประเดน็หลักที่ก าหนดข้างตน้ จึงมีผลการด าเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่

ระดับ 4.6500 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานผลการด าเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจ าปบีญัชี 2563 (ฉบับสมบูรณ)์ 

 

   22 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 

ตัวชี้วดั หน่วยวดั น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน

ปบีัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

4.3 การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 3.5500 

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 
 

1.1 มีการจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) ท่ีมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคัญ 

ระดับ 5 ไม่มี 
การจัดท า/
ทบทวน  

แผนแม่บท
สารสนเทศ 

มีการจัดท า/
ทบทวน แผน

แม่บทฯ  
แต่ไม่ 

ตอบสนอง 
และ

สนับสนุนต่อ                 
แผน

ยุทธศาสตร์ 
ท้ังวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ 
รวมท้ัง 

กลยุทธ์ของ
องค์กร 

มีการจัดท า/
ทบทวน          

แผนแม่บทฯ           
ทีต่อบสนอง 
และสนับสนุน

ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ 
ท้ังวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ 
รวมท้ังกลยุทธ์
ขององค์กร 

มีการจัดท า/
ทบทวน          

แผนแม่บทฯ           
ทีต่อบสนอง 
และสนับสนุน

ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ 
ท้ังวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ รวมท้ัง               
กลยุทธ์ของ

องค์กร          
และมีการระบุ

โครงการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง               
2 ประเด็น 

มีการจัดท า/
ทบทวน          

แผนแม่บทฯ           
ทีต่อบสนอง 
และสนับสนุน

ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ 
ท้ังวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ รวมท้ัง               
กลยุทธ์ของ

องค์กร          
และมีการระบุ

โครงการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง               
4 ประเด็น 

5.0000 
 

1.2 แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ ประจ าปี 
2563 มีองค์ประกอบ
หลักท่ีดีครบถ้วน 

ระดับ 5 ไม่มี 
การจัดท า

แผนปฏิบัติการ 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติ

การประจ าปีท่ี
มีองค์ประกอบ
หลัก2 ท่ีดี  

แต่ไม่ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนด  

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีมี
องค์ประกอบ
หลัก2 ท่ีดี
ครบถ้วน

ตามท่ีก าหนด  

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีมี
องค์ประกอบ
หลัก2 ท่ีดี
ครบถ้วน 

ตามท่ีก าหนด 
และมี

องค์ประกอบ
เพิ่มเติม3 

1 ประเด็น 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีมี
องค์ประกอบ

หลัก2 ท่ีดี
ครบถ้วน 

ตามท่ีก าหนด 
และมี

องค์ประกอบ
เพิ่มเติม3 

2 ประเด็น 

5.0000 
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ตัวชี้วดั หน่วยวดั น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน

ปบีัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

2. การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล 

ระดับ 90 1 2 3 4 5 3.3889 

2.1 ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

        

 (1) ความเพียงพอของ
ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร(EIS/MIS)1 

 
(กรณีท่ี 1 - ทุนมีระบบแล้ว) 
 

ระดับ
 
 
 
 
  

35 มีระบบท่ีมี
การรายงาน

ผลการ
ด าเนินงาน  

แต่ข้อมูลไม่มี
ความทันกาล 
และไม่มีการ

เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบท่ีมี
การรายงาน

ผลการ
ด าเนินงาน 
ซ่ึงข้อมูลมี

ความทันกาล 
แต่ไม่มีการ
เทียบกับ

เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ีมีการ
รายงานผล

การด าเนินงาน 
ซ่ึงข้อมูลมี

ความทันกาล 
และมีการ
เทียบกับ

เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบท่ีมีการ
รายงานผลการ

ด าเนินงาน
ข้อมูลมีความ
ทันกาล และมี
การเทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

และระดับอื่น
ท่ีถ่ายทอดจาก
เป้าหมายของ
ทุนหมุนเวียน 
(ฝ่าย/บุคคล) 

ระบบดังกล่าว
มีการ

ประเมินผล
ลัพธ์ และ

ผลลัพธ์แสดง
ว่าผู้บริหารมี
การใช้งาน
ผ่านระบบ
อย่างเต็ม
ศักยภาพ2 

4.0000 

2.2 ระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายในทุนหมุนเวียน 

        

 (1) ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายในทุน
หมุนเวียน 

 
(กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแล้ว) 
 

ระดับ 25 มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการแต่
ระบบดังกล่าว
ไม่มีการใช้งาน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการแต่
ไม่ใช่การ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ 
และเป็นการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ 
และเป็นการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ

ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ด าเนินงานท่ี

ดีกว่าเป้าหมาย 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ 
และเป็นการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียนมกีาร
ประเมินผลลัพธ์ 
และผลลัพธ์
แสดงว่ามีผล

การด าเนินงาน
ในระดับดี

อย่างต่อเนื่อง 

3.0000 
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ตัวชี้วดั หน่วยวดั น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน

ปบีัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายนอกทุน
หมุนเวียน 

        

 (1) ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายนอก
ทุนหมุนเวียน 

 
(กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแล้ว) 

ระดับ 25 มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการแต่
ระบบดังกล่าว
ไม่มีการใช้งาน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ

สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ 
แต่ไม่ใช่การ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ

ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ด าเนินงานท่ี

ดีกว่าเป้าหมาย 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียนมี
การ

ประเมินผล
ลัพธ์ และ

ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ

ด าเนินงานใน
ระดับดีอย่าง

ต่อเนื่อง 

3.0000 

ผลการประเมิน   

 การบริหารจัดการสารสนเทศ พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศในประเด็นหลักที่ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ และการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 

1.1 มีการจัดท า/ทบทวน แผนแม่บทสารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ : ทุนหมุนเวียนมีการจัดท า/ทบทวนแผนแม่บทฯ ที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์
ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็นและมีการระบุ
โครงการที่เก่ียวข้องกับประเด็นส าคัญ ได้แก ่1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงาน ข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ 
2) แผนงานการเพิ่มช่องทางการรับค าร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์  3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ 4) โครงการน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติทะเบียน
รถยนต์ผู้เอาประกันภัยกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
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1.2 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตามที่ก าหนด และมี
องค์ประกอบเพิ่มเติม 2 ประเด็น ได้แก่ 1) แผนงาน/โครงการ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 4) ระยะเวลา 
5) งบประมาณ และ 6) ผู้รับผิดชอบ และมีการระบุองค์ประกอบเพิ่มเติม จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1. การจัดกลุ่มและ
ล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ และ 2. ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จ จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 
5.0000 คะแนน 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศ  

2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

(1) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)1 

(กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนมีระบบที่มีการรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล จึงมีผล
การด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่า
ผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ 

 
2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 

(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) :  
ทุนหมุนเวียนมีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.0000 คะแนน 
อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนยังขาดการประเมินผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน และแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 

2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) :  

ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการแสดงผลลัพธ์ที่แสดงว่ามีผล
การด าเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.0000 คะแนน 

 
โดยจากผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 ตามประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 

4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เทียบเท่าระดับ 3.5500 คะแนน 
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๕. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (10%) 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 
2563 อยู่ที่ “ระดับ 4.8563” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

น้ าหนกั 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนนิงาน           

ปบีัญชี 2563 1 2 3 4 5 

5.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.8000 

1. การจัดให้มีหรือทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว (3 - 5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี 2563 

ระดับ 30 1 2 3 4 5 5.0000 

1) การก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จัดตั้ง 
และพันธกิจของทุน
หมุนเวียน 

ระดับ 10 คณะกรรมการ
บริหาร                  

ทุนหมุนเวียน 
ไม่มีการ
ก าหนด
ทิศทาง            

ยุทธศาสตร์
และ

เป้าประสงค์
ของทุน

หมุนเวียน 
 

- คณะกรรมการ
บริหาร         

ทุนหมุนเวียน
รับทราบและ

เห็นชอบ
ทิศทาง             

ยุทธศาสตร์
และ

เป้าประสงค์ 
ท่ีผู้บริหาร              

ทุนหมุนเวียน
น าเสนอ 

- - คณะกรรมการ
บริหาร                 

ทุนหมุนเวียน
พิจารณา 

ใหค้วามเห็นชอบ 
ทิศทาง

ยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์ 

ท่ีผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน

น าเสนอ 
โดยมีข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะ 

5.0000 

2) การจัดให้มีหรือ
ทบทวนแผนปฏิบัติ
การระยะยาว (3 - 5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 ท่ีมี
คุณภาพและระบุ
องค์ประกอบส าคัญ
ครบถ้วน 

ระดับ 10 แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว 

และ 
แผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
มีองค์ประกอบ 
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

แผนปฏิบัติ
การระยะยาว

หรือ
แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

มี
องค์ประกอบ

ครบถ้วน 

แผนปฏบิัติ
การระยะยาว

และ 
แผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
มี

องค์ประกอบ
ครบถ้วน 

แผนปฏิบัติ
การระยะยาว

หรือ 
แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
มีคุณภาพ

และสามารถ
น าไปใช้ได้

จริง 
ในทางปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติ
การระยะยาว

และ 
แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
มีคุณภาพ

และสามารถ
น าไปใช้       
ได้จริง 

ในทางปฏิบัติ 

5.0000 

3) ระยะเวลาการ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การระยะยาว (3 - 5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 

ระดับ 10 เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ

ระยะยาว 
(3 - 5 ปี) 

และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี

เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ

ระยะยาว 
(3 - 5 ปี) 

และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี

เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ

ระยะยาว 
(3 - 5 ปี) 

และ
แผนปฏิบัติ

เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ

ระยะยาว  
(3 - 5 ปี) 

และ
แผนปฏิบัติ

ทุนหมุนเวียน
จัดส่ง

แผนปฏิบัติ
การระยะยาว
(3 - 5 ปี) 

และ
แผนปฏิบัติ

5.0000 
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ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

น้ าหนกั 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนนิงาน           

ปบีัญชี 2563 1 2 3 4 5 

บัญชี 2564 
ภายในเดือน
ท่ี 2 ของปี
บัญชีถัดไป 

บัญชี 2564 
ภายในเดือน
แรกของปี
บัญชีถัดไป 

การประจ าปี
บัญชี 2564  
หน่ึงเดือน  
ก่อนเริ่มปี
บัญชีถัดไป 

การประจ าปี
บัญชี 2564  

สองเดือน  
ก่อนเริ่มปี
บัญชีถัดไป 

การประจ าปี
บัญชี 2564  
ใหก้ระทรวง 
การคลัง 1 
เดือน ก่อน
เริ่มปีบัญชี

ถัดไป 
2.  การติดตามระบบการ

บริหารจัดการและผล
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน 

ระดับ 25 มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏบิัติงานท่ี
ส าคัญท้ังสิ้น         

1 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญท้ังสิ้น         

2 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญท้ังสิ้น         

3 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญท้ังสิ้น         

4 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญท้ังสิ้น         

5 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

5.0000 

3. การจัดให้มีระบบ
ประเมินผลผู้บริหาร
ระดับสูงของทุน
หมุนเวียน 

ระดับ 25 มีการ
ประเมินผล 
ระดับองค์กร 
ท่ีเป็นระบบ 

และมี
หลักเกณฑ์

ชัดเจน  

- มีการ
ประเมินผล 
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน  
ท่ีเป็นระบบ 

โดยไม่มี
หลักเกณฑ์

ชัดเจน
สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับ

หลักเกณฑ์และ
เป้าหมายระดับ

องค์กร 

- มีการ
ประเมินผล
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน ท่ี
เป็นระบบ  

โดยมี
หลักเกณฑ์

ชัดเจน
สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับ

หลักเกณฑ์และ
เป้าหมายระดับ

องค์กร 

5.0000 

4. การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

ระดับ 10 มีการ
เปิดเผย 
ครบถ้วน 

< 7 
ประเด็น 

มีการ
เปิดเผย
ครบถ้วน 

7 ประเด็น 
 

มีการ
เปิดเผย
ครบถ้วน 

8 ประเด็น 

มีการ
เปิดเผย
ครบถ้วน               

9 ประเด็น 

มีการ
เปิดเผย
ครบถ้วน              

10 ประเด็น
ขึ้นไป 

5.0000 

5. ผลส าเร็จจากการก ากับ
ดูแลทุนหมุนเวียนของ
คณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 

ระดับ 10 ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ ากว่า 

ปีท่ีผ่านมา          
0.5 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ ากว่า 

ปีท่ีผ่านมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเท่ากับ 

ปีท่ีผา่นมา 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวม
มากกว่า            

ปีท่ีผ่านมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเท่ากับ 

5 คะแนน 
หรือมากกว่า 
ปีท่ีผ่านมา          

0.50 คะแนน  

3.0000 
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ผลการประเมิน  
            บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่  

1. การจัดให้มีทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี (น้ าหนักร้อยละ 30) : ทุนหมุนเวียนมีผล
การด าเนินงานที่ระดับ 5.0000 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของ
ทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 23 พ.ย. 2563 ให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบัญชี 2564 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 

2) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 ที่มี
คุณภาพและระบุองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 5.0000 
คะแนน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญครบถ้วนดังนี้ 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
(ระยะ 3 ปี) 

√ 1. วิสัยทัศน์ √ 2. พันธกิจ √ 3. วัตถุประสงค์ 
นโยบาย/เป้าประสงค ์

√ 4. ผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ 
(Outcome) 

        

√ 5. ยุทธศาสตร ์ √ 6. เป้าหมาย
หลัก 

√ 7. รายละเอียดการ
วิเคราะหป์ัจจัยภายใน
และปัจจยัภายนอกที่
ครบถ้วนท้ัง 4 ด้าน 

  

หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน 
และหากพิจารณาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพพบว่าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) มี 

 คุณภาพครบถ้วนสมบูรณ์ 
 คุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ : 

 

 แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

√ 1. วัตถุประสงค์   √ 2. เป้าหมาย √ 3. ขั้นตอน √ 4. ระยะเวลา 
        

√ 5. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย หรือ

เงินลงทุน 

√ 6. ผู้รบัผิดชอบ √ 7. ตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายของ

แผนงาน/
โครงการ 

  

หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน 
และหากพิจารณาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพพบว่าแผนปฏิบัติการประปีมี       

 คุณภาพครบถ้วนสมบูรณ์ 
 คุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
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3) ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2564 (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 ในการประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 23 พ.ย. 2563 และจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2564 ให้กระทรวงการคลังแล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 

 
2. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 

25) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหมุนเวียนมีการ
ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 ด้าน เป็นรายไตมาส 
ได้แก่ 
 

√ 1. ผลการ
ด าเนินงานด้าน

การเงิน 

√ 2. ผลการ
ด าเนินงานด้าน
ไม่ใช่การเงิน                      

ตามวัตถุประสงค์
และภารกิจของ
ทุนหมุนเวียน 

√ 3. ผลปฏิบตัิงาน
ของระบบการ

บริหารความเสี่ยง 

√ 4. ผลปฏิบตัิงาน
ของระบบบริหาร

จัดการ
สารสนเทศ 

√ 5. ผลปฏิบตัิงาน
ของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

      

หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน 
  
โดยระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนข้างต้น คณะกรรมการได้
ติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการด าเนนิงานดา้นการเงิน มีการติดตาม ดังนี ้
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

21 ก.พ. 63 17 เม.ย.63 29 ก.ค. 63 30 ต.ค. 63 
  
 2) ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน มีการติดตาม 

ดังนี ้
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 
21 ก.พ. 63 18 มิ.ย. 63 29 ก.ค. 63 23 พ.ย. 63 
 

3) ผลปฏบิัติงานของระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการติดตาม ดังนี้ 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

19 มี.ค. 63 18 มิ.ย. 63 28 ก.ย. 63 23 พ.ย. 63 
  

4) ผลปฏบิัติงานของระบบบริหารจัดการสารสนเทศ มีการติดตาม ดังนี ้
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

23 ม.ค. 63 17 เม.ย.63 29 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63 
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5) ผลปฏบิัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีการติดตาม ดังนี ้
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

19 มี.ค. 63 17 เม.ย.63 29 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63 
 

3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผล
การด าเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานระดับองค์กรที่เป็นระบบและมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนประกอบด้วย 1) ด้านการเงิน 2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการ
ปฏิบัติการ และ 4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ส าหรับการประเมินผลผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริหาร  
ทุนหมุนเวียน จัดให้มกีารประเมินที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่

ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้ทุนหมุนเวียนมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญขององค์กร

ผ่าน Website รายงานประจ าปี หรือสื่อเอกสารที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของทุนหมุนเวียน ทั้งสิ้น 12 ประเด็น ดังนี้ 
 

√ 1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ 

√ 2. ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 

√ 3. โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน 
√ 4. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
√ 5. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
√ 6. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
√ 7. โครงการลงทุนที่ส าคัญ (ถ้ามี) 
√ 8. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา (ถ้ามี) 
√ 9. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
√ 10. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด 
√ 11. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชน

ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
√ 12. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และค าแนะน าในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน 

 หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน 
 

5. ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) :  
- ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 3.0000 คะแนน คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนสามารถ

ก ากับดูแลทุนหมุนเวียนให้มีผลการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ด้านการปฏิบัติการ และด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา หรือแสดงเป็นส่วนต่าง
ของผลคะแนนเท่ากับปีที่ผ่านมา  

โดยจากผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 ตามประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 5.1 
บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เทียบเท่าระดับ 4.8000 คะแนน 
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ตวัชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดั หน่วยวดั น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงานปี

บญัชี 
2563 

1 2 3 4 5 

5.2 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.9125 

1. มีปัจจัยพื้นฐาน 
(Fundamental) 
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 30      5.0000 

(1.1) มาตรฐาน
ก าหนด
ต าแหน่ง และ
ค าบรรยาย
ลักษณะงาน 

ระดับ 15 จัดท า
มาตรฐาน
ก าหนด

ต าแหน่งแล้ว
เสร็จ และ
ได้รับความ

เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียนและ

กระทรวง 
การคลัง 

• ผ่านระดับ
คะแนน 1 
• จัดท าค า
บรรยาย

ลักษณะงาน
คิดเป็นร้อย
ละ 80 ของ

จ านวน
ต าแหน่งงาน
ท้ังหมดตาม
โครงสร้าง
บริหารงาน

ทุนหมุนเวียน 

• ผ่านระดับ
คะแนน 1 
• จัดท าค า
บรรยาย

ลักษณะงาน
คิดเป็นร้อยละ 

100 ของ
จ านวน

ต าแหน่งงาน
ท้ังหมดตาม
โครงสร้าง

บริหารงานทุน
หมุนเวียน 

• ผ่านระดับ
คะแนน 3 

• ค าบรรยาย
ลักษณะงาน

ของทุก
ต าแหน่งงาน
ได้รับความ

เห็นชอบจาก
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน 

• ผ่านระดับ
คะแนน 4 

• ค าบรรยาย
ลักษณะงานถูก

น าไปใช้
ประโยชน์ในการ
สรรหา คัดเลือก 
ว่าจ้างบุคลากร

ของทุน
หมุนเวียนได้

จ านวน
อัตราก าลังครบ
ตามเป้าหมาย

ประจ าปีท่ี
ก าหนด 

5.0000 

(1.2) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ระดับ 15 มีการก าหนด
ตัวชี้วัดแต่ยังอยู่
ในช่วงทดลอง
และยังไม่ได้
น ามาใช้จริง 

ก าหนด
ตัวชี้วัดใน

ระดับผู้บริหาร
ระดับสูงของ
ทุนหมุนเวียน
และใช้ในการ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ก าหนด
ตัวชี้วัดใน

ระดับผู้บริหาร
ระดับสูงและ
ผู้บริหารสาย
งานและใช้ใน

การ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

การก าหนด
ตัวชี้วัดใน

บุคลากรทุก
ระดับของทุน
หมุนเวียนและ

ใช้ในการ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

 ผ่านระดับ
คะแนน 3 หรือ 
4 

 ใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมินใน
การพิจารณา
ผลตอบแทน/
เลื่อนขั้น/เลื่อน
ต าแหน่ง 

 ใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมินใน
การพัฒนา
บุคลากร 

5.0000 
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ตัวชี้วดั หน่วยวดั 
น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงานปี
บญัชี 2563 1 2 3 4 5 

2. การเพิม่
ประสิทธิภาพด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 70 1 2 3 4 5 4.8750 

2.1 การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การฯ  ปีบัญชี 
2563 

ระดับ 35 มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน     

ปฏิบัติการฯ  
ประจ าปี
บัญชี  
2563 
ได้ร้อยละ 

80 

มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน    

ปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี
บัญชี  
2563 

ได้ร้อยละ 
90 

มีการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบัญชี  

2563 
ได้ร้อยละ 

100 

มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบัญชี  

2563 
ได้ร้อยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ท่ีดีกว่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ครบถ้วน
ทุกแผนปฏิบัติการฯ 

หรือ 
- มีการจัดท า
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ   
ท่ีครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  
อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  

มีการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ร้อยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการด าเนินงาน
ตามแผนท่ีดีกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

และ 
- มีการจัดท ารายงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ 
ท่ีครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  
อย่างครบถ้วน ได้แก่ 
ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

5.0000 
 

2.2 การจัดท า/
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 
2564 

ระดับ 35 ไม่มีการ
จัดท า/
ทบทวน 

แผน
ยุทธศาสตร์

และ  
แผนปฏิบั
ติการฯ

ประจ าปี
บัญชี 

2564 
 

จัดท า/ 
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

หรือ 
แผนปฏิบัติ

การฯ
ประจ าปี

บัญชี  
2564              

ได้แล้วเสร็จ
ภายในปี

บัญชี  
 

จัดท า / 
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

และ 
แผนปฏิบัติการ
ฯ3ประจ าปี

บัญชี 2564            
ได้แล้วเสร็จ

ภายในปีบัญชี 
 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ2 และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564             
ได้แล้วเสร็จภายในปี

บัญชี 
และได้รับ 

ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ 
แผนปฏิบัติการฯ

ประจ าปีบัญชี 2564             
ได้แล้วเสร็จภายในปี

บัญชี 
และได้รับ 

ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

รวมท้ังมีการสื่อสาร5ให้
ผู้บริหาร 

และหน่วยงานภายใน 
ทุนหมุนเวียน 

ท่ีเกี่ยวข้อง รับทราบ
ภายใน 

ปีบัญชี 2563 

5.0000  
(ปรับลด
คะแนน

คุณภาพจาก 
5.0000 เหลือ 

4.7500) 
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ผลการประเมิน   
การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 5) พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน 

(Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ   
ในปีบัญชี 2563 โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
1. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 30)  

(1.1) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และค าบรรยายลักษณะงาน (น้ าหนักร้อยละ 15)  
ในปีบัญชี 2563 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและกระทรวงการคลัง รวมถึงมีการจัดท าค าบรรยายลักษณะงานคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนต าแหน่งงานทั้งหมดตามโครงสร้างบริหารงานทุนหมุนเวียน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร        
ทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563 นอกจากนี้มีการน าค าบรรยายลักษณะงานไปใช้ประโยชน์ในการสรรหา 
คัดเลือก ว่าจ้างบุคลากรของทุนหมุนเวียนได้จ านวนอัตราก าลังครบตามเป้าหมายประจ าปีที่ก าหนด จึงมีผลการ
ด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

(1.2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 15)  
ในปีบัญชี 2563 ทุนหมุนเวียนมีการก าหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อน
ต าแหน่ง จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

  
2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 70)  

2.1 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2563 (น้ าหนักร้อยละ 35)  
ทุนหมุนเวียนมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2563 ได้แล้วเสร็จได้ และมีแผนงาน/

โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้จ านวน  8 แผนงาน/โครงการ จากทั้งหมด จ านวน 8 แผนงาน/
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เช่น การเพิ่มศักยภาพในการสรรหาและบริหาร
จัดการอัตราก าลัง การปรับปรุงระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของส านักงาน คปภ. การพัฒนาศักยภาพระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบสมรรถนะ เป็นต้น และแต่ละโครงการแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน 
ที่ดีกว่าเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงมีการจัดท ารายงานตามแผนงานปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล           
ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะทุกแผนงาน 
จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

2.2 การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 (น้ าหนักร้อยละ 35)  
 ทุนหมุนเวียน มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖4 - ๒๕๖6) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
(แผนปฏิบัติการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2564) โดยแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖4 - ๒๕๖6 และแผนปฏิบัติการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 2564 ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย วันที่ 13 ธันวาคม 2563 และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและ
หน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี 2563 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 
5.0000 คะแนน 
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 อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขาดคุณภาพในองค์ประกอบ การก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและ
ติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ดังนั้น จึงท าการปรับลดคะแนนคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์       
ทุนหมุนเวียนในประเด็นย่อยที่ 2.2 เท่ากับ 0.2500 คะแนน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.7500
คะแนน 

โดยจากผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที ่5.2 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เทียบเท่าระดบั 4.9125 คะแนน 
 

๖. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (10%) 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 
2563 อยู่ที่ “4.6900” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อยดังนี้  6.1 การใช้จ่ายตาม
แผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ และ 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุน
หมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัด ดังนี้ 

6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี
 ๒๕63 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

6.1 การใช้จ่ายตามแผนการ
ใช้จ่ายที่ได้รับอนุมตั ิ

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.3800 

(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบ
ลงทุนที่เกิดขึน้จริงเทียบ
กับแผนการใช้จ่ายงบ
ลงทุน ประจ าปีบญัช ี
2563 

ระดับ 50 ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม. 
ร้อยละ 8 

ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม. 
ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม. 
ร้อยละ 4 

ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม. 
ร้อยละ 2 

ใช้จ่ายได้
ตามมติ 
ครม. 

(ร้อยละ 
100) 

ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวชี้วัดน้ี 

(2) ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวมที่เกดิขึ้นจริง
เทียบกับแผนการใช้จ่าย
ภาพรวม ประจ าปีบญัชี 
2563 

ระดับ 50 ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม. 
ร้อยละ 8 

ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม. 
ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม. 
ร้อยละ 4 

ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม. 
ร้อยละ 2 

ใช้จ่ายได้
ตามมติ 
ครม. 

(ร้อยละ 
100) 

ร้อยละ 
98.76 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่        
14 มกราคม 2563 โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยการใช้จ่าย
ภาพรวม และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 

ผลการประเมิน 
 ประเมินจากร้อยละการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีบัญชี 2563 ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก ่

(1)  ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจ าปีบัญชี 2563 โดยกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ไม่มีงบลงทุนในปีบัญชี 2563 จึงกระจายน้ าหนักของตัวชี้วัดนี้ไปยังตัวชี้วัดที่ 6.1 (2) 

 



                   รายงานผลการด าเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจ าปบีญัชี 2563 (ฉบับสมบูรณ)์ 
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(2)  ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมประจ าปีบัญชี 2563 โดยกองทุนฯ 
มีแผนการใช้จ่ายภาพรวม จ านวน 216,870,000 บาท และสามารถใช้ได้จริง จ านวน 214,174,729 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 98.76 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.3800 คะแนน 

 
ดังนั้นผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ จึงมีผลการ

ด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.3800 คะแนน   
 

6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์        
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕63 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- การด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาระบบ  
การจ่ายเงิน และการรับเงิน
ของทุนหมุนเวียน      
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ 5 ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ด าเนนิการ
จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ไม่
ครบถ้วนทุก

กิจกรรม 

- - - ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ด าเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ร้อยละ 100 
ของกิจกรรม
การรับ-จ่าย

ทั้งหมด 
(ครบถ้วนทุก

กิจกรรม) 

5.0000 

 

ผลการประเมิน 
พิจารณาจากร้อยละการด าเนินการจ่ายเงินและรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   

โดยในปีบัญชี 2563 กองทุนฯ สามารถด าเนินจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร้อยละ 100            
ของกิจกรรมรับ - จ่าย ทั้งหมด (ครบทุกกิจกรรม) โดยด าเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online และระบบการรับ
เงินสมทบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

 



 

   



                   รายงานผลการด าเนินงาน 
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ภาคผนวก ก :  
ตารางแสดงผลการประเมิน 

ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ประจ าปีบัญช ี2560 - 2562 



รายงานผลการด าเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจ าปบีญัชี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)   

 

   ก-2 

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปบีัญชี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ม.ค.-ธ.ค. 60 คะแนน ทีไ่ด้
คะแนน

ถ่วงน ำ้หนัก
1. กำรเงิน

-ไม่มี-

2. กำรสนองประโยชน์ตอ่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 30 3.7700
2.1 ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัภัย
      รถยนต์ภาคบงัคับ

ร้อยละ 15 85.00 87.50 90.00 92.50 95.00 88.85 2.5400 0.3810

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      ประจ าปบีญัชี 2560

ร้อยละ 15 70 75 80 85 90 98.30 5.0000 0.7500

3. กำรปฏิบัตกิำร 40 4.2469
     3.1 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 5.0000

       3.1.1 การเบกิจ่ายเงินตามแผนการเบกิจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ ระดับ 3.5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1750

               (1) ร้อยละการเบกิจ่ายงบลงทุนท่ีเกดิขึน้จริง
                   เทียบกบัแผนการเบกิจ่ายงบลงทุนประจ าปี
                   งบประมาณ 2560

ร้อยละ 0 79 81 83 85 87 ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวชีว้ัดนี้

0.0000 0.0000

               (2) ร้อยละการเบกิจ่ายภาพรวมท่ีเกดิขึน้จริง
                    เทียบกบัแผนการเบกิจ่ายภาพรวมประจ าปี

ร้อยละ 3.5 88 90 92 94 96 99.03 5.0000 0.1750

      3.1.2 การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงิน
               รายได้ท่ีไม่ต้องน าส่งเปน็รายได้แผ่นดิน

วัน 1.5 80 75 70 65 60 40 5.0000 0.0750

      3.1.3 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ระดับ 0 1 2 3 4 5 ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวชีว้ัดนี้

0.0000 0.0000

3.2 ระดับความส าเร็จของการศึกษาและจัดท ากฎ ระเบยีบ 
และเง่ือนไขการรับช าระหนีข้องลูกหนีค่้าเสียหายเบือ้งต้นตาม
ความสามารถ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

3.3 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงมาตรฐานกลางของ
รายการและจ านวนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอนัจ าเปน็
เกีย่วกบัการรักษาพยาบาลฯ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

3.4 ระดับความส าเร็จของการศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลท่ี
เกีย่วข้องเพื่อปรับปรุงการบริหารการลงทุนของกองทุนฯใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.0000 3.0000 0.1500

3.5 ระดับความส าเร็จของการกระจายอ านาจการพิจารณา
การไล่เบีย้เรียกเงินคืนและการจ าหน่ายลูกหนีค่้าเสียหาย
เบือ้งต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเปน็หนีสู้ญไปสู่ภูมิภาค

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.2000

3.6 การรับการช าระหนีคื้นจากเจ้าของรถ ร้อยละ 5 2 3 4 5 6 2.9751 1.9751 0.0988

4. กำรบริหำรพัฒนำทนุหมุนเวียน 1 30 3.4480

4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.9350 3.9350 0.2361
4.2 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.2800 4.2800 0.2568
4.3 การตรวจสอบภายใน ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.4000 3.4000 0.2040
4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.4500 3.4500 0.2070
4.5 การบริหารทรัพยากรบคุคล ระดับ 6 1 2 3 4 5 2.1750 2.1750 0.1305

 น ำ้หนักรวม 100 คะแนนรวม 3.8642

เกณฑ์วัดกำรดำ้เนินงำน หน่วยวัด
น ำ้หนัก
(ร้อยละ)

ค่ำเกณฑ์วัด ประจำ้ปีบัญชี 2560 ผลกำรดำ้เนินงำน



รายงานผลการด าเนินงาน 
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   ก-3 

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปบีัญชี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ม.ค.-ธ.ค. 61 คะแนน ทีไ่ด้
คะแนน

ถ่วงน ำ้หนัก
1. กำรเงิน

-ไม่มี-

2. กำรสนองประโยชน์ตอ่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 30 4.8920
2.1 ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัภัย
      รถยนต์ภาคบงัคับ

ร้อยละ 15 85.00 87.50 90.00 92.50 95.00 94.46 4.7840 0.7176

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      ประจ าปบีญัชี 2561

ร้อยละ 15 70 75 80 85 90 99.00 5.0000 0.7500

3. กำรปฏิบัตกิำร 40 2.6807
     3.1 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

       3.1.1 การเบกิจ่ายเงินตามแผนการเบกิจ่ายทีไ่ด้รับอนุมัติ

               (1) ร้อยละการเบกิจ่ายงบลงทุนท่ีเกดิขึน้จริง
                   เทียบกบัแผนการเบกิจ่ายงบลงทุนประจ าปี
                   งบประมาณ 2561

ร้อยละ 0 79 81 83 85 87 ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวชีว้ัดนี้

0.0000 0.0000

               (2) ร้อยละการเบกิจ่ายภาพรวมท่ีเกดิขึน้จริง
                    เทียบกบัแผนการเบกิจ่ายภาพรวมประจ าปี
                    งบประมาณ 2561

ร้อยละ 2 88 90 92 94 96 92.30 3.1510 0.0630

      3.1.2 การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงิน
               รายได้ท่ีไม่ต้องน าส่งเปน็รายได้แผ่นดิน

วัน 1 80 75 70 65 60 42 5.0000 0.0500

      3.1.3 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000

3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงาน

ระดับ 10 1 2 3 4 5 2.0000 2.0000 0.2000

3.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการปี
บญัชี 2561

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.4000

3.4 การรับช าระหนีคื้นจากเจ้าของรถ ร้อยละ 15 2 3 4 5 6 2.7285 1.7285 0.2593

4. กำรบริหำรพัฒนำทนุหมุนเวียน 30 3.6750
4.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทนุหมุนเวียน ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.2000 4.2000 0.2520
4.2 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.5000 4.5000 0.2700
4.3 การตรวจสอบภายใน ระดับ 6 1 2 3 4 5 2.8000 2.8000 0.1680
4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.4750 3.4750 0.2085
4.5 การบริหารทรัพยากรบคุคล ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.4000 3.4000 0.2040

 น ำ้หนักรวม 100 คะแนนรวม 3.6424

เกณฑ์วัดกำรดำ้เนินงำน หน่วยวัด
น ำ้หนัก
(ร้อยละ)

ค่ำเกณฑ์วัด ประจำ้ปีบัญชี 2561 ผลกำรดำ้เนินงำน



รายงานผลการด าเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจ าปบีญัชี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)   

 

   ก-4 

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปบีัญชี 2562 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ม.ค.-ธ.ค. 

62
คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน ้ำหนัก

ด้ำนที่ 1 กำรเงิน 10 3.1200
  1.1 การรับช าระหนี้คืนจากเจ้าของรถ ร้อยละ 10 0.73 1.73 2.73 3.73 4.73 2.85 3.1200 0.3120

ด้ำนที่ 2 กำรสนองประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 25 4.9248
  2.1 การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางออ้มของทุนหมุนเวียน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

  2.2 ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 10 85 87.5 90 92.5 95 94.53 4.8120 0.4812

  2.3 ร้อยละความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีบัญชี 2562 ร้อยละ 10 91 92 93 94 95 100 5.0000 0.5000

ด้ำนที่ 3 กำรปฏิบัติกำร 30 3.9340
  3.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2562 ระดับ 15 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.7500
  3.2 การเร่งรัดด าเนนิการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.1000

  3.3 ร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 10 70 75 80 85 90 81.51 3.3020 0.3302
ด้ำนที่ 4 กำรบริหำรพัฒนำทุนหมนุเวียน 15 4.5167
  4.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.45 4.4500 0.2225

  4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500

  4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.1 4.1000 0.2050

ด้ำนที่ 5 กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรทุนหมนุเวียน พนักงำน และลูกจำ้ง 10 4.2563

  5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.65 4.6500 0.2325

  5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.86 3.8625 0.1931

ด้ำนที่ 6 กำรด้ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ/กระทรวงกำรคลัง 10 3.5190
  6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนมุัติ 3 2.3650
        - ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกดิขึ้นจริงเทียบกบัแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2562 ร้อยละ 0 92 94 96 98 100 ไม่มีงบลงทุน 0.0000 0.0000

        - ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกดิขึ้นจริงเทียบกบัแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2562 ร้อยละ 3 92 94 96 98 100 99.46 4.7300 0.1419

  6.2 การรายงานทางการเงิน 2 3.0000
         - การน าเข้าข้อมูลงบทดลองรายเดือน ระดับ 1 บนัทกึข้อมูล

ครบถ้วนจ านวน
 8 เดือน

บนัทกึข้อมูล
ครบถ้วน

จ านวน 9 เดือน

บนัทกึข้อมูล
ครบถ้วน

จ านวน 10 
เดือน

บนัทกึข้อมูล
ครบถ้วน

จ านวน 11 
เดือน

บนัทกึข้อมูล
ครบถ้วน

จ านวน 12 
เดือน

1 1.0000 0.0100

         - การบันทึกรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ งวดส้ินปีบัญชี 2562 ระดับ 1 ไม่สามารถ
ด าเนินงาน

 -  -  - ด าเนินได้ส าเร็จ 5 5.0000 0.0500

  6.3 การด าเนนิการตามแผนพฒันาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ ระดับ 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.1500
น ้ำหนักรวม 100 คะแนนเฉลี่ย 4.1784

เกณฑ์วัดผลกำรด้ำเนินงำน หน่วยวัด
น ้ำหนัก 
(ร้อยละ)

ค่ำเกณฑ์วัดประจ้ำปีบัญชี 2562 ผลกำรด้ำเนินงำน
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 
 
หมายเหตุ : งบการเงินปีบัญชี 2562 ผ่านการรับรองจาก สตง.  

หน่วย : บาท

2558 2559 2560 2561 2562
สนิทรพัย์
สนิทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 282,836,899.93     8,932,709.62          25,970,431.64        29,723,434.65        28,961,323.29        

เงินลงทนุชั่วคราว 2,276,696,934.09  2,428,675,764.35  1,720,627,903.74  1,689,235,684.34  1,834,133,031.99  
ลูกหนี้ค่าเสียหายเบือ้งต้น 247,153,262.69     315,776,806.85     322,545,374.94     315,643,051.47     391,727,578.52     
ลูกหนี้เงินยมื 1,112,439.00          10,200.00               -                          152,519.30             334,004.00             
ลูกหนี้รอเรียกคืน 40,336.00               203.00                    17,476.00               2,550.00                 -                          
ค่าใช้จา่ยรอเรียกคืน 432,142.30             432,142.30             362,122.80             345,001.80             329,962.80             
ค่าเบีย้ประกันภัยจา่ยล่วงหน้า 461,829.45             459,783.29             464,003.84             468,224.38             438,680.55             
รายได้ค้างรับ 53,893,727.95        64,537,569.21        54,531,072.29        59,698,567.59        64,668,405.06        

รวมสนิทรพัย์หมุนเวียน 2,862,627,571.41  2,818,825,178.62  2,124,518,385.25  2,095,269,033.53  2,320,592,986.21  
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาว -                          146,559,412.15     883,177,792.67     941,933,969.92     856,933,969.92     
สินทรัพยไ์มม่ตัีวตน-สุทธิ -                          -                          4,246,105.56          3,132,047.82          5,779,089.62          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื่น -                          

รวมสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน -                          146,559,412.15     887,423,898.23     945,066,017.74     862,713,059.54     
รวมสนิทรพัย์ 2,862,627,571.41  2,965,384,590.77  3,011,942,283.48  3,040,335,051.27  3,183,306,045.75  
หนี สนิและทนุ
หนี สนิหมุนเวียน

ค่าเสียหายเบือ้งต้นค้างจา่ย 151,921.00             226,523.75             1,331,144.37          143,678.00             11,610.00               
เจา้หนี้ -                          3,296,182.91          1,561,418.00          1,920,726.69          4,037,862.00          

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 3,709,345.40          17,028.00               8,660.54                 121,606.70             376,494.85             

รายได้รับล่วงหน้า 143,880.45             102,529.43             125,279.35             59,946.94               52,005.37               

เจา้หนี้-รอส่งคืน -                          -                          -                          -                          -                          

เงินรับฝากและเงินรับประกัน 1,896,605.00          808,718.00             580,331.00             484,761.00             300,655.00             
ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย -                          35,503.25               36,117.79               23,470.63               47,448.68               
หนี้สินหมนุเวยีนอื่น -                          -                          23,219.60               33,431.40               44,270.90               

รวมหนี สนิหมุนเวียน 5,901,751.85          4,486,485.34          3,666,170.65          2,787,621.36          4,870,346.80          
หนี สนิไม่หมุนเวียน

หนี้สินไมห่มนุเวยีนอื่น -                          -                          -                          -                          36,000.00               
รวมหนี สนิไม่หมุนเวียน -                          -                          -                          -                          36,000.00               
รวมหนี สนิ 5,901,751.85          4,486,485.34          3,666,170.65          2,787,621.36          4,906,346.80          
ทนุ

เงินกองทนุ 2,196,175,362.42  2,196,175,362.42  
รายได้สูง/(ต่ า) กวา่ค่าใช้จา่ยสะสม 841,372,067.49     982,224,336.53     
ส่วนทนุ 2,856,725,819.56  2,960,898,105.43  3,008,276,112.83  3,037,547,429.91  3,178,399,698.95  

รวมทนุ 2,856,725,819.56  2,960,898,105.43  3,008,276,112.83  3,037,547,429.91  3,178,399,698.95  
รวมหนี สนิและทนุ 2,862,627,571.41  2,965,384,590.77  3,011,942,283.48  3,040,335,051.27  3,183,270,045.75  

สินทรัพย์
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 
 
หมายเหตุ : งบการเงินปีบัญชี 2562 ผ่านการรับรองจาก สตง. 

หน่วย : บาท

2558 2559 2560 2561 2562 
รำยได้

เงินสมทบ - บริษทัประกันภัย 162,954,402.32         166,882,249.74         172,732,878.44         180,651,945.18       185,576,298.45       
ดอกเบีย้รับ 62,760,463.17           46,186,995.44           43,146,941.73           43,038,364.32         45,096,497.12         
เงินเพิ่มตามกฏหมาย 723,417.61                 1,159,870.86             1,171,679.97             1,596,422.92            2,471,192.07            
รายได้อื่นๆ 424,564.73                 853,690.06                757,952.06                792,801.72               15,911,407.42         

รวมรำยได้ 226,862,847.83         215,082,806.10         217,809,452.20         226,079,534.14       249,055,395.06       
ค่ำใช้จ่ำย

ค่าเสียหายเบือ้งต้น 34,022,738.45           34,439,145.10           32,404,036.15           28,950,741.00         25,800,839.07         

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ 81,441,819.39           74,921,311.11           138,047,971.32         167,028,104.43       81,927,652.22         
ค่าใช้จา่ยในการบริหารและค่าใช้จา่ยอื่น 388,272.65                 1,550,064.02             321,438.33                569,263.89               474,634.73               

รวมค่ำใช้จ่ำย 115,852,830.49         110,910,520.23         170,773,445.80        196,548,109.32       108,203,126.02       
รำยไดส้งู (ต่ำ้) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสทุธิ 111,010,017.34         104,172,285.87        47,036,006.40           29,531,424.82         140,852,269.04       

งบรายได้ - ค่าใช้จา่ย


