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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 

ความเป็นมา  
             กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) จัดตั้งขึ้นตาม
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 าหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยจากรถ ใน
การจ่ายค่าเสียหายในเบื้องต้นตามที่กฏหมายก าหนด 
  
วัตถุประสงค์จัดตั้ง  

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

 
วิสัยทัศน์  

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภายใต้การบริหารจัดการที่มี
มาตรฐาน 
 
พันธกิจ 

1) จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ 

2) รณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ประกันภัยรถยนต์ รวมถึงโทษจากการไม่ท าประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ 

3) ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 

  
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ดา้นการประกันภัยรถ                    
                     ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนกัถึงความจ าเป็นของการประกันภัยรถตาม 
                     พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยน าระบบเทคโนโลยี  
                     สารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏบิัติงาน 
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ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปีบญัชี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ต.ค.61-ก.ย.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 การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนมุัติ 3 2.3650
        - ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกดิขึ้นจริงเทียบกบัแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2562 ร้อยละ 0 92 94 96 98 100 ไม่มีงบลงทุน 0.0000 0.0000

        - ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกดิขึ้นจริงเทียบกบัแผนการเบิกจ่ายภาพรวม 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
ครบถ้วนจ านวน 9 

เดือน

บนัทกึข้อมูล
ครบถ้วนจ านวน 

10 เดือน

บนัทกึข้อมูล
ครบถ้วนจ านวน 

11 เดือน

บนัทกึข้อมูลครบถ้วน
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



รายงานผลการด าเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจ าปีบญัชี 2562 

 

   
 3 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

 
 
คะแนนการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีบญัช ี2562 อยู่ที่ 4.1784 (เต็ม 5 คะแนน)  
- คะแนนประเมินฯ สูงสุด คือ ด้านการปฏิบัติการ และคะแนนประเมินฯ ต่ าสุด คือ ด้านการเงิน 
- ภาพรวมคะแนนประเมินฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 0.5360 คะแนน (คะแนนประเมินผลการด าเนินงาน

ประจ าปีบัญชี 2561 เท่ากับ 3.6424) 
- การด าเนินงานด้านที่ได้คะแนนประเมินฯ เพิ่มข้ึนมี 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2562 ในภาพรวมของแต่ละด้าน  สรุปได้ดังนี้ 
- การเงิน (15%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3.1200 โดยในปีบัญชี 2562 กองทุนฯ ได้รับช าระหนี้คืน

จากเจ้าของรถจ านวนเงินรับคืน 16 ,521,053.04 บาท และมียอดคงค้างปี 2562 ที่หักหนี้สูญเท่ากับ 
580,093,617.96 คิดเป็นร้อยละ 2.85  

- การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (25%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3.9340 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย 
โดยมีการท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุน รวมถึงร้อยละ
ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ อยู่ที่ร้อยละ 94.53 และร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ที่ร้อยละ 100 จึงมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 

- การปฏิบัติการ (25%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.9248 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดที่มีผลการ
ด าเนินงานดีกว่าเป้าหมาย คือ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2562 ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงมีการจัดจ้างผู้รับจ้างใน
การเร่งรัดการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน และร้อยละร้อยละการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นได้ตามระยะเวลาที่กฏหมาย
ก าหนด ร้อยละ 81.51  
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การเงิน การปฏิบัติการ 

การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารทุนหมุนเวียน 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียนฯ การด าเนินงานตามนโยบาย/กระทรวงการคลัง 

คะแนนรวม 
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- การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (15%) ในภาพรวมระดับคะแนนอยู่ที่ 4.5167 โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนา
และปรับปรุงได้อีก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เช่น การประเมินระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงระดับองค์กร และด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เช่น การระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

- การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (10%) ในภาพรวมระดับคะแนนอยู่ที่ 
4.2563 สูงกว่าเป้าหมาย โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้อีก ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น ตัวชี้วัดและประเมินตามแผนปฏิบัติการยังไม่มีความชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดตามและประเมินได้จริง    
เป็นต้น 

- การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (10%) ในภาพรวมระดับคะแนนอยู่ที่ 3.5190 โดยมีประเด็นที่
สามารถพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่ การน าเข้าข้อมูลรายเดือน และการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการ
จ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
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ข้อสังเกตและการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะท างานจดัท าบันทึกข้อตกลง 
และประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน และข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน 

 
1. ข้อสงัเกตของคณะท างานฯ ตน้ปีบัญชี 2562 

ข้อสังเกตภาพรวม 
1.1 ทุนหมุนเวียนควรวิเคราะห์ถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ใน

มุมมองที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสม
ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและภารกิจ เพื่อที่จะจัดท า/ปรับปรุงขอบเขตการด าเนินงาน 
หรือแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาวะการด าเนินงานในธุรกิจปัจจุบัน 

1.2 ทุนหมุนเวียนควรให้ความส าคัญกับการก าหนด/ทบทวนโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง และบทบาทหน้าที่
ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะทุนหมุนเวียนที่ใช้บุคลากรต้นสังกัดในการด าเนินงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน เพื่อให้การด าเนินงานของทุนหมุนเวียนมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และ
สนับสนุนการผลักดันการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

1.3 ทุนหมุนเวียนควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกองทุนฯ ให้สอดคล้องและครอบคลุม
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

1.4 การจัดท ายุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียนควรให้ความส าคัญในการรวบรวมปัจจัยน าเข้าที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน เช่น ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลจากการบริหารความเสี่ยง ระบบ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.5 คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนควรให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลทุนหมุนเวียน  ที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลให้มีผลการด าเนินงานที่ดี และทุนหมุนเวียนใดที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง หรือกรมเดียวกัน หากมีผล
การด าเนินงานที่ดีในด้านใด ควรเปิดโอกาสให้ทุนหมุนเวียนอื่นภายใต้สังกัดที่มีผลการด าเนินงานไม่ดีให้มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อยกระดับผลคะแนนของทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัดให้ดียิ่งขึ้น 

1.6 ทุนหมุนเวียนต้องมีการจัดท าโครงสร้าง ค าบรรยายลักษณะงาน และมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่งให้มีความ
สมบูรณ์ (ไม่ควรวัดตัวชี้วัดนี้ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุนหมุนเวียนแล้ว ทุกทุนหมุนเวียนต้องท าให้
ส าเร็จโดยด่วน) 

1.7 หัวข้อบทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ควรเพิ่มน้ าหนักในการประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 

1.8 ค่าเกณฑ์ของตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินงานภายในเดือนที่ก าหนด ควรมีการระบุเดือนให้ชัดเจน เช่น 2 เดือนก่อนสิ้น
ปีบัญชี ควรก าหนดเลยว่าเดือนอะไร ทั้งปีงบประมาณ และปีปฏิทิน 

1.9 ในปีบัญชี 2563 มีเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และ
การแสดง ท าให้ผลการด าเนินงานอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามการ
พิจารณาเมื่อมีการอุทธรณ์ผลการด าเนินงานเมื่อรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น ควรพิจารณาว่าเมื่อ
รายได้ลดลง ทุนหมุนเวียนมีวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

ข้อสังเกตต่อกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัย 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยควรวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สามารถ
น าเงินไปลงทุนในตลาดทุนซึ่งมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการลงทุนเงินฝาก
ในสถาบันการเงิน 
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การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะท างานฯ ต้นปบีัญชี 2562 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยควรวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สามารถ

น าเงินไปลงทุนในตลาดทุนซึ่งมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการลงทุนเงินฝาก
ในสถาบันการเงิน 

การด าเนินการ 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอยู่ระหว่างการพิจารณากฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้

ของการน าเงินไปลงทุนในตลาดทุนนอกเหนือจากการน าเงินไปฝากในสถานบันการเงิน 
 

2. ข้อสังเกตของคณะท างานฯ ปลายปีบัญชี 2562  
ข้อสังเกตภาพรวม 
 
ข้อสังเกตต่อกองทุนยุติธรรม 
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1. ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปบีญัชีล่าสุด (ปีบัญชี 2561) 
 งบการเงินของกองทุนยุติธรรมได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ (สตง.) 

ถึงปีบัญชี 2561 โดยไม่มีข้อสังเกต 
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รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปบีัญชี 2562 
 

การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปีบัญชี 2562 โดยภายรวมมีผลการ
ประเมินอยู่ใน “ระดับ 4.1784 คะแนน” ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ 
โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
  

๑. ด้านการเงิน (10%) 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 
2562 อยูท่ี่ “ระดับ 3.1200” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

  
ตัวชี้วัดที่ ๑.1 การรับช าระหนี้คืนจากเจ้าของรถ (น้ าหนักร้อยละ 10)  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕62 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.1 การรับช าระหนี้คืนจาก
เจ้าของรถ 

ร้อยละ 10 0.73 1.73 2.73 3.73 4.73 2.85 

ผลการประเมิน 
ประเมินจากการรับช าระหนี้คืนจากเจ้าของรถในปีบัญชี 2562 เทียบกับลูกหนี้เจ้าของรถ ปี 2562 กองทุน

ทดแทนผู้ประสบภัยมีจ านวนเงินรับคืน 16 ,521,053.04 บาท และมียอดคงค้างปี 2562 ที่หักหนี้สูญเท่ากับ 
580,093,617.96 คิดเป็นร้อยละ 2.85 เทียบเท่าระดับ 3.1200 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากคณะกรรมการตรวจ
รับงานมีการติดตามโครงการและมีการเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมาย 

๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (25%) 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 
๒๕62 อยู่ที่ “ระดับ 4.9248” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุน
หมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕62 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.๑. การจัดท ารายงานวิเคราะห์
ผู้ ใ ช้บริการหลักและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง
แ ล ะ ท า ง อ้ อ ม ข อ ง ทุ น
หมุนเวียน (ตัวช้ีวัดร่วม) 

ร้อยละ 5 ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ

และ
คณะท างาน

รวบรวม 
วิเคราะห์และ
ระบุกลุม่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งทางตรงและ

จัดท า
รายงานการ
วิเคราะห์
และระบุ
กลุม่ผู้มี

ส่วนได้ส่วน
เสียทัง้

ทางตรงและ
ทางออ้ม

น าเสนอ
รายงานการ
วิเคราะห์
และระบุ
กลุม่ผู้มี

ส่วนได้ส่วน
เสียทัง้

ทางตรงและ
ทางออ้มแก่

น าขอ้มลู
รายงานการ
วิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและ
ทางออ้มมา

ใช้
ประกอบกา

ทุน
หมุนเวียน
ก าหนด
แผนการ

ด าเนนิงาน
ทั้งระยะยาว

และ
ประจ าปี
อย่างนอ้ย 

5.0000 
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ทางออ้มที่
ส าคัญของทุน

หมุนเวียน 

ของทนุ
หมุนเวียน 

คณะกรรมก
าร 

ของทนุ
หมุนเวียน 

รทบทวน
และก าหนด
วิสัยทัศน์ 
กลยุทธ ์

เป้าหมาย 
และแผน

ยุทธศาสตร์
รวมถงึ

แผนปฏิบัติ
การ

ประจ าปี
ของทนุ

หมุนเวียน 

1 แผนงาน/
โครงการ 

เพือ่บริหาร
ความสมัพนั

ธ์และ
เสริมสรา้ง

ความ
เขม้แข็งของ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่
ส าคัญของ

ทุน
หมุนเวียน 

ผลการประเมิน 
 พิจารณาจากการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุน
หมุนเวียน โดยทนุหมุนเวียนมีการวิเคราะห์ จัดท ารายงาน และน าเสนอรายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่คณะกรรมการของทุนหมุนเวียน รวมถึงมีการก าหนดแผนการด าเนินงานในการ
บริหารความสัมพนัธ์กับผู้มสี่วนได้เสียของทุนหมุนเวียน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่ากบัระดบั “5.0000”  
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.2 ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (น้ าหนักร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕62 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.๒ ร้อยละของความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยรถยนตภ์าค
บังคับ 

ระดับ 10 85 87.5 90 92.5 95 94.53 

ผลการประเมิน 
 ประเมินจากระดับความส าเร็จร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จากจ านวน
ประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยประจ าปีบัญชี 2562 มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาค
บังคับร้อยละ 94.53 มีคะแนนเทียบเท่า “4.8120” 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีบัญชี 2562 (น้ าหนักร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕62 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ประจ าปีบญัช ี2562 

ระดับ 10 91 92 93 94 95 100 

ผลการประเมิน 
 ในปีบัญชี 2562 กองทุนได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยค านวณจากจ านวนของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจพบว่า ผู้ใช้บริการในส่วนกลางมีความพึงพอใจร้อยละ 100 มีระดับคะแนนเทียบเท่า “5.0000” 
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3. ด้านการปฏิบัติการ (30%) 

 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 
2562 อยู่ที่ “ระดับ 3.9340” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2562 (น้ าหนักร้อยละ 15)  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕62 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.1  ระดับความส าเร็จในการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ประจ าปีบัญช ี2562 

ระดับ 15 ด าเนินการ
ได้ตาม

แผนปฏิบัติ
การ 

ประจ าปี
บัญชี 

2562 ได้
ร้อยละ 80 

ด าเนินการ
ได้ตาม

แผนปฏิบัติ
การ 

ประจ าปี
บัญชี 

2562 ได้
ร้อยละ 90 

ด าเนินการ
ได้ตาม

แผนปฏิบัติ
การ 

ประจ าปี
บัญชี 

2562 ได้
ร้อยละ 
100 

ผลการ
ด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ในแต่ละ
โครงการ

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ทุกตัวชี้วัด 

รายงานผล
การ

ปฏิบัติงาน
ตาม

แผนปฏิบัติ
การ 

ประจ าปี
บัญชี 
2562 

ได้รับความ
เห็นชอบ

จาก 
คณะกรรม
การบริหาร
กองทุน
ทดแทน

ผู้ประสบภั
ย ภายใน
วันที่ 31 
มกราคม 
2563 

5.0000 

ผลการประเมิน 
 ประเมินจากระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2562 โดยได้มีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จ านวน 9 โครงการ และสามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จทั้ง 9 โครงการท าให้สามารถ
ด าเนินงานได้ร้อยละ 100 รวมถึงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่ากับ “ระดับ 5.0000” 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.2 การเร่งรัดด าเนินการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (น้ าหนักร้อยละ 5)  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕62 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3.2   การเร่งรดัด าเนินการ
เรียกเงินค่าเสียหาย
เบื้องต้นคืนกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 

ร้อยละ 5 จัดท าร่าง
ข้อก าหนด
และขอบเขต

งานจ้าง 
(TOR) เพื่อ
เร่งรดัการ
ติดตามไล่

เบ้ียเรียกคืน
ค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น 
และเสนอ
อนุมตัิใน

หลักการต่อ
เลขาธกิาร 

ด าเนนิการ
จัดจ้างผูร้ับ
จ้างเพื่อ
เร่งรดัการ
ติดตามไล่

เบ้ียเรียกคืน
ค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นได้
แล้วเสร็จ 

จัดท า
ทะเบียน
ลูกหนี้

ค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น
แล้วเสร็จ 

ทะเบียน
ลูกหนี้

ค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น

ได้รับความ
เห็นชอบจาก
เลขาธกิาร
ภายในไตร
มาส 3 

- ผู้รับจ้าง
เริ่ม

ด าเนนิการ
ติดตามไล่

เบ้ียเรียกคืน
ค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นจาก
เจ้าของรถ 
ภายในไตร
มาส 4 

 
-รายงานผล

การ
ด าเนนิการ
ติดตามไล่

เบ้ียเรียกคืน
ค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นจาก
เจ้าของรถ

ได้รับ   
ความ

เห็นชอบจาก
เลขาธกิาร 

2 

ผลการประเมิน 
 ประเมินจากการด าเนินงานการเร่งรัดด าเนินการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทุนหมุน
เวียบมีการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตงานจ้าง เพื่อเรร่งรัดการติดตามเบี้ยเรียกคือค่าเสียหายเบื้องต้น และมีการด าเนินการจัด
จ้างผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วเสร็จ แต่อย่างไรก็ตามทุนหมุนเวียบยังไม่มีการจัดท า
ทะเบียนลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ “2.000” 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.3 ร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (น้ าหนักร้อยละ 10)  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี

 ๒๕62 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3.2   ร้อยละของการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นตาม
ระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

ร้อยละ 10 70 75 80 95 90 81.51 
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ผลการประเมิน 
 ประเมินจากร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ทุนหมุนเวียบมีการ
ด าเนินงานตามค าร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น และสามารถจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดภายใน 7 วัน จ านวน 6,346 ราย จากจ านวนทั้งหมด 7,786 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.51 ท าให้มีผลการ
ด าเนินงานเทียบเท่าระดับ “3.3020” 
 

๔. ผลการด าเนินงานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (15%) 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 
2562 อยูท่ี่ “ระดับ 4.5167” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงาน

ปีบัญชี 
2562 

1 2 3 4 5 

4.1 การบริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 5.0000 

1.  การจัดใหม้ีระบบ 
ข้อร้องเรียน 
ช่องทาง 
การรับข้อร้องเรยีน
และการจัดท า
รายงานสรุป
เกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนภายใน
องค์กรน าเสนอ
ผู้บริหารของ
องค์กร 

ระดับ 7 มีการระบุ
ช่องทาง

รับ 
ข้อ

ร้องเรียน
และมีการ

จัดท า
รายงาน

สรุป
น าเสนอ 
เป็นรายป ี

มีการระบุ
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน 
และเสนอ 

แนว
ทางแก้ไข 
พร้อมท้ังมี
การจัดท า

รายงานสรุป
น าเสนอ 
เป็นรายป ี

มีการระบุ
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน

และ 
มีการจัดท า
รายงานสรุป
น าเสนอเป็น             
รายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทาง        
รับข้อ

ร้องเรียน
และเสนอ

แนว
ทางแก้ไข  
พร้อมท้ังมี
การจัดท า

รายงานสรุป
น าเสนอ 

เป็นรายไตร
มาส 

มีการระบุ
ช่องทาง 

รับข้อร้องเรียน
และเสนอแนว

ทางแก้ไข  
พร้อมท้ังมีการ
จัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอ
เป็นรายเดือน 

5.0000 

2. การจัดท าคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง 

ระดับ 8 ไม่ม ี
การจัดท า/
ทบทวน
คู่มือการ
บริหาร

ความเสีย่ง 

ทุน
หมุนเวียน 
อยู่ระหว่าง

จัดท า/
ทบทวน
คู่มือการ
บริหาร

ความเสีย่ง 

คู่มือการ
บริหารความ
เสี่ยงของทุน
หมุนเวียน 
แล้วเสร็จ 

โดยมี
องค์ประกอบ

ที่ด ี
ของคู่มือ
ครบถ้วน1 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ

คู่มือการ
บริหาร 

ความเสีย่งผ่าน
ความเห็นชอบ

จาก
คณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดบั 4 และ

เผยแพร่
คู่มือ 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ให้กับ
ผู้บริหาร

และ
พนักงาน 

ในองค์กร 

5.0000 
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ตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงาน

ปีบัญชี 
2562 

1 2 3 4 5 

3. การระบุความเสีย่ง
ระดับองค์กร 

ระดับ 15 มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ
องค์กร  
แต่ไม่

สอดคล้อง
กับ

กระบวนการ
ควบคุม
ภายใน 

มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ
องค์กร  
โดยมี

เกณฑ์การ
พิจารณา
ระบบการ
ควบคุม
ภายในที่
เพียงพอ
ควบคู่ไป
กับการ
ระบ ุ

ความเสีย่ง
ระดับ
องค์กร 

ครบถ้วน
ตามระดับ 2  
และการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับองค์กร  
ได้พิจารณา
ถึงระดับ

ความเสีย่งท่ี
เหลืออยู่ 

(Residual 
Risk) 

หลังจากการ
ควบคุม
ภายใน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 

และปัจจยั
เสี่ยงระดับ

องค์กร  
มีความ

เชื่อมโยงกับ
เป้าหมาย

ประจ าปีของ
ทุน

หมุนเวียน 

ครบถ้วน
ตาม 

ระดับ 4 
และสามารถ

แสดงถึง
ความ

เชื่อมโยง
ระหว่าง

ปัจจัยเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่
ในปีก่อน

หน้า 
กับปีท่ี

ประเมินได้
ชัดเจน 

5.0000 

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

ระดับ 15 ไม่มีการ
ประเมิน

ระดบัความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง

ระดับองค์กร 

มีการ
ประเมิน
เฉพาะ

โอกาสหรือ
ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยงระดับ

องค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุกความ
เสี่ยง 

ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุกความ
เสี่ยง 

ระดับองค์กร 
โดยใช้

ฐานข้อมูลของ 
ทุนหมุนเวียน  

ในการพิจารณา 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 
รวมถึง 

มีการจัดท า
แผนภาพ               
ความเสีย่ง

ระดับองค์กร 
(Risk Profile) 

3.0000 

5. การก าหนด
แผนงานการ
บริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

ระดับ 15 ไม่ม ี
การ

ก าหนด
แผนงาน 

การบริหาร
ความเสีย่ง 

มีการ
ก าหนด
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสีย่ง 
มากกว่าร้อย
ละ 50 ของ
ความเสีย่ง

ระดับ
องค์กร 

มีการก าหนด 
แผนบริหาร 
ความเสีย่ง 
ครบทุก               

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีการก าหนด 
แผนบริหาร 
ความเสีย่ง 

ครบทุกปัจจัย
เสี่ยง 

ระดับองค์กร 
โดยมีการ

วิเคราะห์ Cost-
Benefit 
ในแต่ละ
ทางเลือก 

 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 4 
รวมถึง 

แผนบริหาร 
ความเสีย่งผ่าน 
ความเห็นชอบ 

จาก
คณะกรรมการ

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

5.0000 
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ตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงาน

ปีบัญชี 
2562 

1 2 3 4 5 

6. ผู้บริหารสูงสุดและ
ผู้บริหารระดับรอง 
มีการสอบทาน 

รายงานทาง
การเงินและ
รายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ระดับ 10 ไม่มีการสอบ
ทานรายงาน 

 

มีการสอบ
ทาน 

รายงานทาง
การเงินหรือ 

ที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 
ครบทุกไตร

มาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงินและ 

ที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงินและ 

ที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมกีารสอบ
ทานที่มคีวามถี่
มากกว่ารายไตร

มาส  

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงินและ 

ที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมกีารสอบ

ทาน 
เป็นรายเดือน 
ครบ 12 เดือน 

5.0000 

7. การใช้สารสนเทศ
เพื่อสนับการสนุน
การติดตามการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

ระดับ 25 ไม่สามารถ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
บริหาร 

ความเสีย่ง
ได ้

สามารถ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
บริหาร

ความเสีย่ง 
ได้มากกว่า 

ร้อยละ 
50  

ของแผน 

ด าเนินงาน 
ตามแผน

บริหารความ
เสี่ยง 

ได้ครบถ้วน 
ครบทุก 

ปัจจัยเสี่ยง 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 3 

และ 
ความเสีย่ง 

ระดับองค์กร 
ลดลงได้
มากกว่า 

ร้อยละ 50 
ของ

เป้าหมาย 
รวมตามแผน 
ความเสีย่ง 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 3 

และ 
ระดับความ
รุนแรงของ
ปัจจัยเสี่ยง 
ทุกปัจจัย

เสี่ยง 
สามารถ
ลดลงได ้

ตาม
เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

4.0000 

8. การตดิตามผลและ
การประเมินผล 

 5      5.0000 

(1) การประเมินผลการ
ควบคุมด้วยตนเอง 
(Control Self-
Assessment : 
CSA) ครบถ้วนทั้ง
องค์กร (ระดับฝ่าย/
หน่วยงานภายใน) 

ระดับ 2 ไม่มีการ
ประเมิน 
ผลการ
ควบคุม

ภายในของ
หน่วยงาน 

- มีการ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน  

แต่ไม่
ครบถ้วน

ตามภารกิจ 
ของทุน

หมุนเวียน 

- มีการ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน 

5.0000 

(2) การส่งรายงาน 
การประเมิน
ตนเอง ตาม
ระเบยีบ คตง.  
ข้อ 6 

ระดับ 2 ไม่ส่ง 
ผลการ

ประเมิน/ 
ส่งผลการ
ประเมิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนดเว

ลา 

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

5.0000 
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ตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงาน

ปีบัญชี 
2562 

1 2 3 4 5 

(3) การประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็น
อิสระทั่วทั้งองค์กร 
(Independent 
Assessment: IA) 

ระดับ 1 ไม่มีการ
สอบทาน

การ
ประเมินผ

ลการ
ควบคุม

ภายในของ 
ผู้

ตรวจสอบ
ภายใน 

- มีการสอบ
ทานการ

ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ 

- มีการสอบ
ทาน 
การ

ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของผู้
ตรวจสอบ

ภายใน และ
มีแนวทางใน
การปรับปรุง 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภา

พการ
ด าเนินการ

ตาม
ข้อเสนอแน

ะของ 
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

5.0000 
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ผลการประเมิน :   

ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ก าหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 

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

 ทุนหมุนเวียนมีการระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สายด่วนประกันภัย 
เว็บไซต์ จดหมาย และอีเมล์ นอกจากนั้นทุนหมุนเวียนมีการรายงานสรุปข้อร้องเรียนเป็นรายเดือนครบ 12 เดือน และ
น าเสนอต่อผู้อ านวยการกองทุนทดแทนผ็ประสบภัย ท าให้มีผลการด าเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

2. การจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 8)  

 ทุนหมุนเวียนจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่โครงสร้างของการบริหาร
ความเสี่ยง นโยบาย วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง  และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยคู่มือ
บริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และมีการแจ้งเวียนคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงในระบบ intranet ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ท าให้มีผลการด าเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15) :   

 ทุนหมุนเวียนมีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรตามกระบวนการที่ส าคัญขององค์กร และสามารถแสดง
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk /Operational Risk /Financial Risk 
/Compliance Risk โดยปัจจัยเสี่ยงที่ปรากฎในคู่มือการบริหารความเสี่ยงมี 4 ปัจจัยเสี่ยง มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับ
องค์กร โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบคุวามเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงมี
ความเชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ของทุนหมุนเวียน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15) :   
 ทุนหมุนเวียนมีการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะ
เกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เช่น 

ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความรุนแรง 
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการประกันภัยภาคบังคับ S สูง 
2. การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
3. การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลประจ าปี 2562 
4. การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลที่กรมบัญชีการบังคับ 

O 
O 
O 

ต่ า 
สูง 

ปานกลาง 
5. การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ F ต่ า 
6. การไล่เบี้ยเรียกคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย C สูง 

 แต่อย่างไรก็ตามทุนหมุนเวียนยังไม่มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ โดยใช้ฐานข้อมุลของทุน
หมุนเวียนในการพิจารณาที่ครบถ้วย ในการก าหนดเป็นค่าเป้าหมายทั้งระดับโอกาส ผลกระทบ และแผนภาพความเสี่ยง
ระดับองค์กร ท าให้มีผลการด าเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 3.0000 
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5. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 15) :   

 ทุนหมุนเวียนมีการก าหนดกิจกรรม/แผนบริหารปัจจัยเสี่ยง ประจ าปี 2562 ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร     
ทุนหมุนเวียนมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit รวมถึงมีการเปรียบเทียบในแต่ละทางเลือกจากการวิเคราะห์ Cost-Benefit เพื่อ
ก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ท าให้มีผลการด าเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000   

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 10) : 

            ในปีบัญชี 2562 ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานเป็นรายเดือนครบ 12 เดือน ท าให้มีผลการ
ด าเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

7. การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 25) :  

 เงินทุนหมุนเวียน มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ทุกปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง สามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบลดลงได้ ๑ ระดับ 
โดยได้มีการรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 แต่อย่างไรก็ตาม 
ทุนหมุนเวียนยังไม่สามารถลดระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ได้เพียง 4 ปัจจัยเสี่ยง จาก 6 ปัจจัยเสี่ยง เท่านั้น ท าให้มีผล
การด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ าหนักร้อยละ 5) : ทุนหมุนเวียน มีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 
5.0000 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การประเมินผลการควบคุมภายในของหย่วนงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ าหนักร้อยละ 2) 

 ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียน มีการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) 
ตามแบบสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย ดังนั้นมีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000  

(2) การส่งรายงานการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ าหนักร้อยละ 2) 

 ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนมีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ  ให้
กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปีบัญชี ดังนั้นจึงส่งผลให้มีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000 

(3) การตรวจทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 6)  

 ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนมีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และ
มีข้อเสนอแนะมาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินการ รวมถึงมีการสอบทาน
ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ดังนั้นจึงส่งผลให้มีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000 
 

โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 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 2562 ผลการ
ด าเนนิงาน     

ปบีัญชี 2562 1 2 3 4 5 

4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 100 1 2 3 4 5 5.0000 
1. การทบทวนโครงสร้าง

องค์กรเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการให้
กองทุนมีผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ ากองทุน 

 

ระดับ 40 ก าหนด
รูปแบบ

โครงสร้าง
และ

อัตราก าลัง
ของ

หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

คณะกรรม 
การบริหาร

ทุน
หมุนเวียนให้

ความ
เห็นชอบ
รูปแบบ

โครงสร้าง
และ

อัตราก าลัง
ของ

หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

มี
กระบวนการ
ในการสรรหา
บุคลากรของ
หน่วยงาน
ตรวจสอบ

ภายในหรือมี
ค าสั่ง

มอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงาน

ด้าน
ตรวจสอบ
ภายในของ

ทุนหมุนเวียน 
 

จัดท ากฎบัตร
การตรวจสอบ
ภายในของ

ทุนหมุนเวียน
โดยมี

องค์ประกอบ 
ครบถ้วน 

คณะกรรม 
การบริหารทุน
หมุนเวียนให้
ความเห็นชอบ 
กฎบัตรการ
ตรวจสอบ

ภายในของทุน
หมุนเวียน 

 

5.0000 
 

2. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  

ระดับ 30 
 

ทุน
หมุนเวียน 
ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบ
ภายใน

ประจ าปี
บัญชีจากผู้
ตรวจสอบ
ภายในของ
ส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

 

- ทุนหมุนเวียน  
ได้รับการ
ตรวจสอบ
ภายใน

ประจ าปี
บัญชีจาก 

ผู้ตรวจสอบ
ภายในของ
ส่วนราชการ
ต้นสังกัดและ
ได้รับรายงาน 

ผลการ
ตรวจสอบ

และรายงาน
ผลการ

ตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อ
คณะกรรม 

การ 
บริหารทุน
หมุนเวียน 
รับทราบ 

- ทุนหมุนเวียน 
ได้รับการ
ตรวจสอบ

ภายในประจ าปี
บัญชีจาก 

 ผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วน

ราชการตน้
สังกัด และ
ผู้บริหาร 

เงินทุนฯ ได้เข้า
ร่วมประชุมปิด
การตรวจสอบ
กับผู้ตรวจสอบ
ภายใน และ

ได้รับรายงานผล
การตรวจสอบ
และรายงานผล
การตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อ
คณะกรรม 

การ 
บริหารทุน
หมุนเวียน  
รับทราบ 

 
 
 

5.0000 
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ตัวชี้วดั หน่วยวดั 
น้ าหนกั 

(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัดประจ าปบีัญชี 2562 ผลการ
ด าเนนิงาน     

ปบีัญชี 2562 1 2 3 4 5 

3. การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะท่ีระบุใน
รายงานผลการตรวจสอบ 

ระดับ 30 ทุน
หมุนเวียน 

ไม่มี 
การ

ปฏิบัติงาน
ตาม

ข้อเสนอแนะ
ท่ีผู้

ตรวจสอบได้
ให้ไว้ใน
รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ 
 

- มีการปฏิบัติ
ตาม

ข้อเสนอแนะ
แต่แก้ไขแล้ว
เสร็จช้ากว่า
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดและ
รายงานผล

ดังกล่าวต่อท่ี
ประชุม

คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน 
รับทราบ 

- มีการปฏิบัติ
ตาม

ข้อเสนอแนะ
และแก้ไขแล้ว

ได้ตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดและ
รายงานผล

ดังกล่าวต่อท่ี
ประชุม

คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน
รับทราบ 

5.0000 
 

 
ผลการประเมิน :  
 การตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน       
โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 

1) การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการให้กองทุนมีผู้ตรวจสอบภายในประจ ากองทุน : 
ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000 เนื่องจากทุนหมุนเวียนก าหนดรูปแบบโครงสร้าง 
อัตราก าลัง กฏบัตรการตรวจการตรวจสอบภายในทุนหมุนเวียนมีองค์ประกอบครบถ้วย ซึ่งกฏบัตรได้รับอนุมัติ
โดยประธานกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ความเห็นชอบ เมื่อ 5 กันยายน 2562  

2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : ทุนหมุนเวียน มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000 เนื่องจาก                   
ทุนหมุนเวียน ได้รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยตรวจสอบภายในของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมี
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ส านักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และเจ้าหน้า ในการประชุมปิดตรวจ เมื่อ 21 สิงหาคม 2562  

3) การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับ
คะแนน 5.0000 เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจตามที่ได้ตรวจสอบ 
ทั้งในระหว่างการตรวจสอบ และหลังการตรวจสอบ พร้อมได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจแล้ว พบว่าทุกหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานผลการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการ และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  

โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการด าเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายมาก 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 

ตัวชี้วดั หน่วยวดั น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน

ปบีัญช ี
2562 

1 2 3 4 5 

4.3 การบริหารจัดการ
สารสนเทศ 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.1000 

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
และแผนปฏิบั ติ การ
ประจ าป ี

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 

1.1 มีการจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) ท่ีมีความ
สอดคล้ อ ง กั บแผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท้ั ง
วิ สั ย ทั ศ น์  พั น ธ กิ จ 
แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี
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 แผนปฏิ บั ติ การ
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 
 

2. การบริ หารจั ดการ
สารสนเทศ 

ระดับ 90 1 2 3 4 5 4.0000 

2.1 ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

        

 (1) ความเพียงพอของ
ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุน
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง

ระดับ
 
 

35 มีระบบท่ีมี
การรายงาน

ผลการ

มีระบบท่ีมี
การรายงาน

ผลการ

มีระบบท่ีมีการ
รายงานผล

การด าเนินงาน 

มีระบบท่ีมีการ
รายงานผลการ

ด าเนินงาน

ระบบดังกล่าว
มีการ

ประเมินผล

4.0000 
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ตัวชี้วดั หน่วยวดั น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน

ปบีัญช ี
2562 

1 2 3 4 5 

ผู้บริหาร(EIS/MIS)1 

 
(กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแล้ว) 
 

 
 
  

ด าเนินงาน  
แต่ข้อมูลไม่มี
ความทันกาล 
และไม่มีการ

เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

ด าเนินงาน 
ซ่ึงข้อมูลมี

ความทันกาล 
แต่ไม่มีการ
เทียบกับ

เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

ซ่ึงข้อมูลมี
ความทันกาล 
และมีการ
เทียบกับ

เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

ข้อมูลมีความ
ทันกาล และมี
การเทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

และระดับอื่น
ท่ีถ่ายทอดจาก
เป้าหมายของ
ทุนหมุนเวียน 
(ฝ่าย/บุคคล) 

ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดง
ว่าผู้บริหารมี
การใช้งาน
ผ่านระบบ
อย่างเต็ม
ศักยภาพ2 

2.2 ระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนผู้ ใช้บริการ
ภายในทุนหมุนเวียน 

        

 (1) ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายในทุนหมุนเวียน 

 
(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

หมนุเวียนมีการ
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 

4.0000 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนผู้ ใช้บริการ
ภายนอกทุนหมุนเวียน 

        

 (1) ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายนอกทุนหมุนเวียน 

 
(กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแล้ว) 

ระดับ 25 มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ

สนับสนุนการ

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ

4.0000 
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ตัวชี้วดั หน่วยวดั น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน

ปบีัญช ี
2562 

1 2 3 4 5 

อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการแต่
ระบบดังกล่าว
ไม่มีการใช้งาน 

อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ 
แต่ไม่ใช่การ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผล
ลัพธ์ และ

ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ
ด าเนินงานท่ี

ดีกว่าเป้าหมาย 

อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียนมี
การ

ประเมินผล
ลัพธ ์และ

ผลลัพธ์แสดง
ว่ามีผลการ

ด าเนินงานใน
ระดับดีอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
ผลการประเมิน :  

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

 1. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 

1.1 มีการจัดท า/ทบทวน แผนแม่บทสารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ : ทุนหมุนเวียนฯ มีการทบทวน แผนแม่บทฯ ที่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อ แผนยุทธศาสตร์ 
ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียนฯ และโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
โครงการส าหรับประชาชนได้รับความสะดวก จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

1.2 แผนปฏิบัติการสารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน : ทุนหมุนเวียนฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
สารสนเทศประจ าปี ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตามที่ก าหนด ได้แก่ 1) แผนงาน/โครงการ 2) เป้าหมาย 3) 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ และ 6) ผู้รับผิดชอบ และมีการระบุองค์ประกอบเพิ่มเติม จ านวน 
2 ประเด็น ได้แก่ 1. การจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 2.ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จและผลลัพธ์
ที่คาดหวังในทุกแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศ  

2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

(1) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)1 

(กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่มีการรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล และมี
การเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน รวมถึงทุนหมุนเวียนมีระบบการรายงานผลการด าเนินงานข้อมุลที่มีความ
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ทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน 
(ฝ่าย/บุคคล) แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็ม
ศักยภาพ จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000  

 
2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 

(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) :  
ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000 
อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนยังขาดการประเมินผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

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

ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนยังขาดการ
ประเมินผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 
4.0000 

 
โดยจากผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 ตามประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 

4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 4.1000 
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๕. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (10%) 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 
2562 อยู่ที่ “ระดับ 4.2563” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน           

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 

5.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.6667 

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) การจัดให้มหีรือ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(3-5ปี) 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี2563 ที่
มีคุณภาพและระบุ
องค์ประกอบส าคญั
ครบถ้วน 

ระดับ 10 แผนยุทธศาสตร์ 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

มีองค์ประกอบ 
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

แผน
ยุทธศาสตร์ 

หรือ
แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

มี
องค์ประกอบ

ครบถ้วน 

แผน
ยุทธศาสตร์ 

และ 
แผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
มี

องค์ประกอบ
ครบถ้วน 

แผน
ยุทธศาสตร์

หรือ 
แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
มีคุณภาพ

และสามารถ
น าไปใช้ได้

จริง 
ในทางปฏิบัติ 

แผน
ยุทธศาสตร์ 

และ 
แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
มีคุณภาพ

และสามารถ
น าไปใช้ 
ได้จริง 

ในทางปฏิบัติ 

4.0000 

3) ระยะเวลาการ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว (3 – 5 ปี) 

ระดับ 10 เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์  
(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2563 

เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์  
(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2563 

เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์  
(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2563  

เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์  
(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2563  

ทุนหมุนเวียน
จัดส่งแผน
ยุทธศาสตร์ 
(3-5ปี) และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี

5.0000 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน           

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 

และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 

ภายในเดือน
ท่ี 2 ของปี
บัญชีถัดไป 

ภายในเดือน
แรกของปี
บัญชีถัดไป 

หน่ึงเดือน  
ก่อนเริ่มปี
บัญชีถัดไป 

สองเดือน  
ก่อนเริ่มปี
บัญชีถัดไป 

บัญชี 2563  
ให้

กระทรวงการ
คลัง 1 เดือน 
ก่อนเริ่มปี
บัญชีถัดไป 

2.  การติดตามระบบการ
บริหารจัดการและผล
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน 

ระดับ 25 มีการ
ติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญท้ังสิ้น         

1 ด้าน 
เป็นรายไตร

มาส 

มีการ
ติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญท้ังสิ้น         

2 ด้าน 
เป็นรายไตร

มาส 

มีการ
ติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญท้ังสิ้น         

3 ด้าน 
เป็นรายไตร

มาส 

มีการ
ติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญท้ังสิ้น         

4 ด้าน 
เป็นรายไตร

มาส 

มีการ
ติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญท้ังสิ้น         

5 ด้าน 
เป็นรายไตร

มาส 

4.0000 

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
ข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ 
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
คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

ระดับ 10 ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ ากว่า 

ปีท่ีผ่านมา          
0.5 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ ากว่า 

ปีท่ีผ่านมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเท่ากับ 

ปีท่ีผ่านมา 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวม
มากกว่า            

ปีท่ีผ่านมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเท่ากับ 

5 คะแนน 
หรือมากกว่า 
ปีท่ีผ่านมา          

0.50 คะแนน  

5.0000 
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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 าเนินงานที่ระดับคะแนน 4.6667 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของ
ทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 5.0000 คะแนน 
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้มีการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปี 2563-2565  

2) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ที่มีคุณภาพ
และระบุองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดบั 
4.0000 คะแนน เนื่องจากทุนหมุนเวียนมีการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่แผนปฏิบัติการประจ าปีไม่มี
คุณภาพและไม่สามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญครบถ้วน ดังนี้ 

 
 แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผ็ประสบภัย ประจ าปี 2563-2565 

√ 1. 
วิสัยทัศน์ 

√ 2.               
พันธกิจ 

√ 3. วัตถุประสงค์ 
นโยบาย/เป้าประสงค ์

√ 4. ผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ 
(Outcome) 

        

√ 5. 
ยุทธศาสตร์ 

√ 6. 
เป้าหมาย

หลัก 

√ 7. รายละเอียดการ
วิเคราะหป์ัจจัยภายใน
และปัจจยัภายนอกที่
ครบถ้วนท้ัง 4 ด้าน 

  

หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563 มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน ได้แก่  

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

√ 5. งบประมาณ 
ค่ า ใ ช้จ่ าย หรื อ
เงินลงทุน 

√ 6. ผู้รบัผิดชอบ √ 7. ตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายของ

แผนงาน/
โครงการ 

  

หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน 
 

3) ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 5.0000 คะแนน 
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเห็นชอบวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และมีการรายงาน
กระทรวงการคลัง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 
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2. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 25) : 
ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 4.0000 คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหมุนเวียน
มีการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบตัิงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนที่ส าคัญทั้งสิ้น 4 ด้าน 
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 

16 ม.ค. 62 19 เม.ย. 62 19 ก.ค. 62 24 ต.ค. 62 
  
 2) ผลการด าเนินงานดา้นไม่ใชก่ารเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน มีการ

ติดตาม ดังนี ้
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

16 ม.ค. 62 13 ก.พ. 62 14 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 
19 เม.ย. 62 26 พ.ค. 62 13 มิ.ย. 62 19 ก.ค. 62 
15 ส.ค. 62 19 ก.ย. 62 24 ต.ค. 62 28 พ.ย. 62 
19 ธ.ค. 62    

 
3) ผลปฏบิัติงานของระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการติดตาม ดังนี ้

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 
14 มี.ค. 62 26 พ.ค. 62 19 ก.ย. 62 19 ธ.ค. 62 

 
 4) ผลปฏบิัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีการติดตาม ดังนี ้

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 
13 ก.พ. 62 26 พ.ค. 62 19 ก.ค. 62 28 พ .ย. 62 

 
3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผล

การด าเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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- คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานระดับองค์กรที่เป็นระบบและมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกอบด้วย 1. ด้านการเงิน 2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. ด้านการปฏิบัติการ 
และ 4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยพบว่ามีการประเมินผลผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหาร
ระดับสูง สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่
ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้ทุนหมุนเวียนมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญขององค์กร
ผ่าน Website รายงานประจ าปี หรือสื่อเอกสารที่ส าคัญอื่นๆของทุนหมุนเวียนค่อนข้างน้อย ทั้งสิ้น 11
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 าเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนสามารถก ากับดูแลทุนหมุนเวียนให้มีผลการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านการ
สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการดีกว่าปีที่ผ่านมา หรือแสดงเป็นส่วนต่างของผลคะแนน 
≥0.50 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 

ตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงาน

ปีบัญชี 
2562 

1 2 3 4 5 

5.2 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ระดับ 100 1 2 3 4 5 3.8625 

1. มีปัจจัยพื้นฐาน 
(Fundamental) 
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 30      5.0000 

(1.1) โครงสร้างการ
บริหารงานทุน
หมุนเวียน 

ระดับ 10 อยู่ระหว่างการ
จัดท า

โครงสร้างการ
บริหารงานทุน

หมุนเวียน 

จัดท า
โครงสร้าง

การ
บริหารงาน

ทุนหมุนเวียน
แล้วเสร็จ 

โครงสร้างการ
บริหารงานทุน

หมุนเวียน
ได้รับความ

เห็นชอบจาก
คณะ

กรรมการบริห
ารทุน

หมุนเวียน 
ภายใน  

ไตรมาส 3 

โครงสร้างการ
บริหารงานทุน

หมุนเวียน
ได้รับความ

เห็นชอบจาก
คณะ

กรรมการบริห
ารทุน

หมุนเวียน  
ภายใน  

ไตรมาส 2 

โครงสร้างการ
บริหารงานทุน
หมุนเวียนได้รับ
ความเห็นชอบ

จาก
กระทรวงการคลัง
ภายในวันท่ี 21 

ส.ค. 62 

5.0000 

(1.2) มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
และค าบรรยาย
ลักษณะงาน 

ระดับ 10 อยู่ระหว่างการ
จัดท า

มาตรฐาน
ก าหนด
ต าแหน่ง 

จัดท า
มาตรฐาน
ก าหนด

ต าแหน่งแล้ว
เสร็จ และ
ได้รับความ

เห็นชอบจาก
คณะ

กรรมการบริ
หารทุน

หมุนเวียน 

จัดท า
มาตรฐาน
ก าหนด

ต าแหน่งแล้ว
เสร็จ และ
ได้รับความ

เห็นชอบจาก
กระทรวงการค
ลังภายในวันท่ี 
21 ส.ค. 62 

•  ผ่านระดับ
คะแนน 3 
• จัดท าค า
บรรยาย

ลักษณะงาน
แล้วเสร็จและ
ได้รับความ

เห็นชอบจาก
ผู้บริหารสูงสุด

ของทุน
หมุนเวียน
ภายในไตร

มาส 4 

•  ผ่านระดับ
คะแนน 3 
• จัดท าค า

บรรยายลักษณะ
งานแล้วเสร็จ 

และได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารสูงสุด

ของทุน
หมุนเวียนภายใน

ไตรมาส 3 

5.0000 

(1.3) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ระดับ 10 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 

 ผ่านระดับคะแนน 
3 หรือ 4 

 ใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมินใน
การพิจารณา
ผลตอบแทน/
เลื่อนขั้น/เลื่อน
ต าแหน่ง 

 ใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมินใน
การพัฒนา
บุคลากร 

5.0000 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงานปี

บัญชี 
2562 

1 2 3 4 5 

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 70 1 2 3 4 5 3.5000 

2.1 การด าเนินงาน
ตามแผน  
ปฏิบัติการฯ 

ปี 2562 

ระดับ 35 มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน     

ปฏิบัติการ
ฯ  ประจ าปี

บัญชี  
2562 
ได้ร้อยละ 

60 

มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน    

ปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี
บัญชี  
2562 

ได้ร้อยละ 
80 

มีการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบัญช ี 

2562 
ได้ร้อยละ 

100 

มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบัญชี  

2562 
ได้ร้อยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ท่ีดีกว่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ฯ 
ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

หรือ 
- มีการจัดท า
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ท่ี
ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่างๆ 
อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  

มีการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี  

2562 
ร้อยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการด าเนินงาน
ตามแผนท่ีดีกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ฯ ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

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

5.0000 
 

2.2 การจัดท า/
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์
และ
แผนปฏิบัติ
การฯประจ าปี
บัญชี 2563 

ระดับ 35 ไม่มีการ
จัดท า/
ทบทวน 

แผน
ยุทธศาสตร์

และ  
แผนปฏิบั
ติการฯ

ประจ าปี
บัญชี 

2563 
 

จัดท า / 
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

หรือ 
แผนปฏิบัติ

การฯ
ประจ าปี

บัญชี  
2563              

ได้แล้วเสร็จ
ภายในปี

บัญชี  
 

จัดท า / 
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

และ 
แผนปฏิบัติการ
ฯ3ประจ าปี

บัญชี 2563            
ได้แล้วเสร็จ

ภายในปีบัญชี 
 

จัดท า / ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ2 และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2563             
ได้แล้วเสร็จภายในปี

บัญชี 
และได้รับ 

ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

 

จัดท า / ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ 
แผนปฏิบัติการฯ

ประจ าปีบัญชี 2563             
ได้แล้วเสร็จภายในปี

บัญชี 
และได้รับ 

ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

รวมท้ังมีการสื่อสาร5ให้
ผู้บริหาร 

และหน่วยงานภายใน 
ทุนหมุนเวียน 

2.0000 
(ปรับลด
คะแนน

คุณภาพจาก 
5.0000 

เหลือ 
4.7500) 
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ผลการประเมิน :  

การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 6) พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน 
(Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ ใน
ปีบัญชี 2562 โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
1. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 30)  
 

(1.1) โครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีโครงสร้างการบริหารงาน
ของทุนหมุยเวียนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุน เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2562 จึงท า
ให้มีระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

 
(1.2) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และค าบรรยายลักษณะงาน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนจัดท า

มาตรฐานที่มีการก าหนดต าแหน่งงานในแต่ละต าแหน่งที่ชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2562 จึงท าให้มีระดับคะแนนเท่ากับ 5.000 

 
(1.3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีการก าหนดตัวชี้วัด เพื่อประเมินผล

การปฏิบัตงานของบุคคลากรในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียน และมีการน ามาพิจารณาผลตอบแทน  
จึงท าให้มีระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 70)  

2.1 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2562 (น้ าหนักร้อยละ 35)  
ทุนหมุนเวียนมีแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2562 ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 

และมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีได้ร้อยละ 100 รวมถึงมีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะท าให้มีผล
การด าเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

2.2 การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปบีัญช ี2563 (น้ าหนักร้อยละ 35)  

 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2563 และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและ
หน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านระบบ intranet แต่อย่างก็ตามแผนปฏิบัติการมีการก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพและสามารถน าไปติดตามและประเมินผลได้จริงที่ไม่ชัดเจน รวมถึงการก าหมด
เป้าหมายที่ท้าทายที่ไม่ชัดเจน ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 2.0000 

 นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขาดคุณภาพในองค์ประกอบ การก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและ
ติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ดังนั้น จึงท าการปรับลดคะแนนคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ทุน
หมุนเวียนในประเด็นย่อยที่ 2.2 เท่ากับ 0.2500 คะแนน ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 
4.75 

ท่ีเกี่ยวข้อง รับทราบ
ภายใน 

ปีบัญชี 2562 
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โดยจากผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัด 
ที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 3.8625 

 

๖. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (10%) 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 
2562 อยู่ที่ “ระดับ 3.5190” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

6.1 การใช้จ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ าหนักร้อยละ 3) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี
 ๒๕62 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบ
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบ
กับแผนการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนประจ าปี
งบประมาณ 2562 

ระดับ - ใช้จ่าย
ได้น้อย
กว่ามติ 
ครม. 

ร้อยละ 
8 

ใช้จ่าย
ได้น้อย
กว่ามติ 
ครม. 

ร้อยละ 
6 

ใช้จ่าย
ได้น้อย
กว่ามติ 
ครม. 

ร้อยละ 
4 

ใช้จ่าย
ได้น้อย
กว่ามติ 
ครม. 

ร้อยละ 
2 

ใช้จ่าย
ได้ตาม

มติ 
ครม. 

(ร้อยละ 
100) 

 

ไม่มีงบลงทุน 

(2) ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวมที่เกดิขึ้นจริง
เทียบกับแผนการใช้จ่าย
ภาพรวมประจ าปี
งบประมาณ 2562 

ระดับ 100 ใช้จ่าย
ได้น้อย
กว่ามติ 
ครม. 

ร้อยละ 
8 

ใช้จ่าย
ได้น้อย
กว่ามติ 
ครม. 

ร้อยละ 
6 

ใช้จ่าย
ได้น้อย
กว่ามติ 
ครม. 

ร้อยละ 
4 

ใช้จ่าย
ได้น้อย
กว่ามติ 
ครม. 

ร้อยละ 
2 

ใช้จ่าย
ได้ตาม

มติ 
ครม. 

(ร้อยละ 
100) 

99.46 

 
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เม่ือวันที่ 
13 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 100  
 
ผลการประเมิน 
 ประเมินจากร้อยละการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีบัญชี 2562 ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก ่

(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนทีเ่กิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทนุประจ าปบีัญชี 2562 โดยกองทุนฯ ไม่
มีงบลงทุน จึงกระจายน้ าหนักของตัวชี้วัดนี้ไปยังตัวชี้วัดที่ 6.1 (2) 

(2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมประจ าปีบัญชี 2562 โดยกองทุนฯ มี
แผนการใช้จ่ายภาพรวม จ านวน 202,312,539.37 บาท สามารถใช้จ่ายได้จริง 201,221,397.01 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.46 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.7300  

ดังนั้น จงึมีผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดที่ 6.1 เทียบเทา่ 4.7300 
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6.2 การรายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (น้ าหนักร้อยละ 2) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี
 ๒๕62 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. การน าเข้าข้อมูล ระดับ 50 บันทึก
ข้อมูล
ครบถ้ว

น 
จ านวน  
8 เดือน 

บันทึก
ข้อมูล
ครบถ้ว

น 
จ านวน  
9 เดือน 

บันทึก
ข้อมูล
ครบถ้ว

น 
จ านวน  

10 
เดือน 

บันทึก
ข้อมูล
ครบถ้ว

น 
จ านวน 

11 
เดือน 

บันทึก
ข้อมูล
ครบถ้ว
น ครบ  

12 
เดือน 

1.0000 

1. การบันทึกรายงานการรับและ
การใช้จ่ายเงินฯ  
งวดสิ้นปีบัญชี 2562 

ระดับ 50 ไม่
สามารถ
ด าเนินง

าน 

- - - ด าเนิน 
งานได้
ส าเรจ็ 

5.0000 

ผลการประเมิน 

ประเมินจากการบันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary 
Management System : NBMS) โดยต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลและ
การน าส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management 
System : NBMS) ประกอบด้วย 

(1) การน าเข้าข้อมูลงบทดลองเปน็รายเดือน และข้อมูลแผน - ผลรายรับและรายจ่าย ภายในวนัที่ 10 ของเดือน
ถัดไป โดยที่ในปีบัญชี 2562 กองทุนฯ สามารถน าเข้าข้อมูลได้ 5 เดือน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดบั 1.0000 
คะแนน 

(2) การบันทึกรายงานการรับและการใช้จ่ายเงนิที่ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผน่ดิน งวดสิน้ปบีัญชี 2562 
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิน้ปีบญัชี โดยที่ในปีบัญชี 2562 กองทุนฯ สามารถบันทึกรายงานการรับและการใช้
จ่ายเงินฯ ให้กรมบัญชีกลางได้แล้วเสร็จ จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  

ดังนั้น จึงมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6.2 เทียบเท่าระดับ 3.0000 คะแนน 
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6.3 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(น้ าหนักร้อยละ 5)  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญช ี
 ๒๕62 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

6.3 การด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาระบบการ
จ่ายเงิน และการรับเงิน
ของทุนหมุนเวียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ 40 ทุน
หมุนเวียน
สามารถ

ด าเนินการ
จ่ายเงินและ
รับเงินผ่าน

ระบบ
อิเล็กทรอนิ
กส์ได้ร้อยละ 

60 ของ
กิจกรรมการ

รับ-จ่าย
ทั้งหมด 

ทุน
หมุนเวีย

น
สามารถ
ด าเนินกา
รจ่ายเงิน
และรับ
เงินผ่าน
ระบบ

อิเล็กทร
อนิกส์ได้
ร้อยละ 
70 ของ
กิจกรรม
การรับ-

จ่าย
ทั้งหมด 

ทุน
หมุนเวียน
สามารถ

ด าเนินการ
จ่ายเงิน

และรับเงิน
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอ
นิกส์ได้
ร้อยละ 
80 ของ
กิจกรรม
การรับ-

จ่าย
ทั้งหมด 

ทุน
หมุนเวียน
สามารถ

ด าเนินการ
จ่ายเงินและ
รับเงินผ่าน

ระบบ
อิเล็กทรอนิ
กส์ได้ร้อยละ 

90 ของ
กิจกรรมการ

รับ-จ่าย
ทั้งหมด 

ทุน
หมุนเวียน
สามารถ

ด าเนินการ
จ่ายเงินและ
รับเงินผ่าน

ระบบ
อิเล็กทรอนิ
กส์ได้ร้อยละ 
100 ของ

กิจกรรมการ
รับ-จ่าย
ทั้งหมด 

(ครบถ้วน
ทุกกิจกรรม) 

3.0000 

ผลการประเมิน 
พิจารณาจากร้อยละการด าเนินการจ่ายเงินและรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี

บัญชี 2562 กองทุนฯ มีรายการรับเงิน จ านวน 4 รายการ และมีรายการจ่ายเงิน จ านวน 11 รายการ รวมทั้งสิ้น 15 
รายการ ซึ่งกองทุนฯ สามารถด าเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ผ่านระบบ KTB Corporate 
Online) จ านวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80 ดังนั้น จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน  3.0000 
คะแนน เนื่องจากกองทุนฯ ยังมีกิจกรรมการจ่ายเงินและรับเงินด้วยการรับเช็ค และสั่งจ่ายเช็ค ได้แก่     การรับเงิน
สมทบ-บริษัทประกันภัย การรับเงินสมทบเกิน และการจ่ายเงินผู้รับจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ  จึงมีผลการ
ด าเนินงานเทียบเท่ากับ 3.0000 คะแนน 

โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 6.3 
การรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ระดับ 3.0000 คะแนน  

 
 
 
 



   ก-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก :  
ตารางแสดงผลการประเมิน 

ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
ประจําปีบัญชี 2558 - 2561 



รายงานผลการดําเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจําปบีญัชี 2562  

 

   ก-2 

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจําปบีัญชี 2558 
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   ก-3 

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจําปบีัญชี 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ม.ค.-ธ.ค. 59 คะแนน    ท่ีได้
คะแนน

ถ่วงนํ้าหนัก
1. การเงิน

-ไม่มี-

2. การสนองประโยชน์ตอ่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 20 4.5200
2.1 ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ

ร้อยละ 10 75 80 85 90 95 90.60 4.1200 0.4120

2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 10 75 80 85 90 95 94.60 4.9200 0.4920
3. การปฏิบตักิาร 50 4.1648
     3.1 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
       3.1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ ระดับ 3.5 1 2 3 4 5 3.0681 3.0681 0.1074
               (1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
                   เทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปี
                   งบประมาณ 2559

ร้อยละ 0 79 81 83 85 87 ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวช้ีวัดน้ี

0.0000 0.0000

               (2) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริง
                    เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจําปี

ร้อยละ 3.5 88 90 92 94 96 92.14 3.0681 0.1074

      3.1.2 การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงิน
               รายได้ท่ีไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

วัน 1.5 80 75 70 65 60 47 5.0000 0.0750

      3.1.3 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ระดับ 0 1 2 3 4 5 ไม่มีการ
ประเมินใน

0.0000 0.0000

3.2 ระดับความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํากฎ ระเบียบ 
และเงื่อนไขการรับชําระหน้ีของลูกหน้ีค่าเสียหายเบ้ืองต้นตาม
ความสามารถ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

3.3 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงมาตรฐานกลางของ
รายการและจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอัน
จําเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ระดับ 10 1 2 3 4 5 3.0000 3.0000 0.3000

3.4 ระดับความสําเร็จของการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ถ่ายทอดกระบวนงานไล่เบ้ียเรียกคืนและการจําหน่ายลูกหน้ี
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นหน้ีสูญ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

3.5 ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ที่ดําเนินการได้ภายในปีบัญชี 2559 เทียบกับ
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 10 <90 - 90 95 100 100 5.0000 0.5000

3.6 ระดับความสําเร็จของการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงการบริหารการลงทุนของกองทุนฯให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2.0000 2.0000 0.1000

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 1 30 3.8776

4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.9033 3.9033 0.1952
4.2 การบริหารความเส่ียง ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.4000 4.4000 0.2200
4.3 การควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.0500 4.0500 0.2025
4.4 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.2000
4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.4000 3.4000 0.1700
4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.5125 3.5125 0.1756

 นํ้าหนักรวม 100 คะแนนรวม 4.1497

เกณฑ์วัดการดําเนินงาน หน่วยวัด
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

คา่เกณฑ์วัด ประจําปบีญัชี 2559 ผลการดําเนินงาน



รายงานผลการดําเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจําปบีญัชี 2562  

 

   ก-4 

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจําปบีัญชี 2560 

 
 

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

ถ่วงนํ้าหนัก
1. การเงิน

-ไม่มี-

2. การสนองประโยชน์ตอ่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 30 3.7700
2.1 ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย
      รถยนต์ภาคบังคับ

ร้อยละ 15 85.00 87.50 90.00 92.50 95.00 88.85 2.5400 0.3810

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      ประจําปีบัญชี 2560

ร้อยละ 15 70 75 80 85 90 98.30 5.0000 0.7500

3. การปฏิบตักิาร 40 4.2469
     3.1 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 5.0000

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

               (1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
                   เทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปี
                   งบประมาณ 2560

ร้อยละ 0 79 81 83 85 87 ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวช้ีวัดน้ี

0.0000 0.0000

               (2) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริง
                    เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจําปี

ร้อยละ 3.5 88 90 92 94 96 99.03 5.0000 0.1750

      3.1.2 การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงิน
               รายได้ท่ีไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

วัน 1.5 80 75 70 65 60 40 5.0000 0.0750

      3.1.3 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ระดับ 0 1 2 3 4 5 ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวช้ีวัดน้ี

0.0000 0.0000

3.2 ระดับความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํากฎ ระเบียบ 
และเงื่อนไขการรับชําระหน้ีของลูกหน้ีค่าเสียหายเบ้ืองต้นตาม
ความสามารถ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

3.3 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงมาตรฐานกลางของ
รายการและจํานวนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจําเป็น
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลฯ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

3.4 ระดับความสําเร็จของการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงการบริหารการลงทุนของกองทุนฯให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.0000 3.0000 0.1500

3.5 ระดับความสําเร็จของการกระจายอํานาจการพิจารณา
การไล่เบ้ียเรียกเงินคืนและการจําหน่ายลูกหน้ีค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นหน้ีสูญไปสู่ภูมิภาค

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.2000

3.6 การรับการชําระหนี้คืนจากเจ้าของรถ ร้อยละ 5 2 3 4 5 6 2.9751 1.9751 0.0988

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 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 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 6 1 2 3 4 5 2.1750 2.1750 0.1305

 นํ้าหนักรวม 100 คะแนนรวม 3.8642

เกณฑ์วัดการดําเนินงาน หน่วยวัด
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

คา่เกณฑ์วัด ประจําปบีญัชี 2560 ผลการดําเนินงาน



รายงานผลการดําเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจําปบีญัชี 2562 

 

  

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจําปบีัญชี 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ถ่วงนํ้าหนัก
1. การเงิน

-ไม่มี-

2. การสนองประโยชน์ตอ่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 30 4.8920
2.1 ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันภัย
      รถยนต์ภาคบังคับ

ร้อยละ 15 85.00 87.50 90.00 92.50 95.00 94.46 4.7840 0.7176

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      ประจําปีบัญชี 2561

ร้อยละ 15 70 75 80 85 90 99.00 5.0000 0.7500

3. การปฏิบตักิาร 40 2.6807
     3.1 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

       3.1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ

               (1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
                   เทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปี
                   งบประมาณ 2561

ร้อยละ 0 79 81 83 85 87 ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวช้ีวัดน้ี

0.0000 0.0000

               (2) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริง
                    เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจําปี
                    งบประมาณ 2561

ร้อยละ 2 88 90 92 94 96 92.30 3.1510 0.0630

      3.1.2 การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงิน
               รายได้ท่ีไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

วัน 1 80 75 70 65 60 42 5.0000 0.0500

      3.1.3 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000

3.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงาน

ระดับ 10 1 2 3 4 5 2.0000 2.0000 0.2000

3.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี
บัญชี 2561

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.4000

3.4 การรับชําระหน้ีคืนจากเจ้าของรถ ร้อยละ 15 2 3 4 5 6 2.7285 1.7285 0.2593

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 30 3.6750
4.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 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 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.4000 3.4000 0.2040

 นํ้าหนักรวม 100 คะแนนรวม 3.6424

เกณฑ์วัดการดําเนินงาน หน่วยวัด
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

คา่เกณฑ์วัด ประจําปบีญัชี 2561 ผลการดําเนินงาน

ก-5 



รายงานผลการดําเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจําปบีญัชี 2562 

 

  

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจําปบีัญชี 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ต.ค.61-ก.ย.62 คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ําหนัก

ด้านที่ 1 การเงิน 10 3.1200
  1.1 การรับชําระหน้ีคืนจากเจ้าของรถ ร้อยละ 10 0.73 1.73 2.73 3.73 4.73 2.85 3.1200 0.3120

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 25 4.9248
  2.1 การจัดทํารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

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

  2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจําปีบัญชี 2562 ร้อยละ 10 91 92 93 94 95 100 5.0000 0.5000

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 30 3.9340
  3.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีบัญชี 2562 ระดับ 15 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.7500
  3.2 การเร่งรัดดําเนินการเรียกเงนิค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.1000

  3.3 ร้อยละของการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ร้อยละ 10 70 75 80 85 90 81.51 3.3020 0.3302
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 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

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 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

ด้านที่ 6 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 10 3.5190
  6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 3 2.3650
        - ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีบัญชี 2562 ร้อยละ 0 92 94 96 98 100 ไม่มีงบลงทุน 0.0000 0.0000

        - ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจําปีบัญชี 2562 ร้อยละ 3 92 94 96 98 100 99.46 4.7300 0.1419

  6.2 การรายงานทางการเงนิ 2 3.0000
         - การนําเข้าข้อมูลงบทดลองรายเดือน ระดับ 1 บันทึกข้อมูล

ครบถ้วนจํานวน 8 
เดือน

บันทึกข้อมูล
ครบถ้วนจํานวน 9 

เดือน

บันทึกข้อมูล
ครบถ้วนจํานวน 

10 เดือน

บันทึกข้อมูล
ครบถ้วนจํานวน 

11 เดือน

บันทึกข้อมูลครบถ้วน
จํานวน 12 เดือน

1 1.0000 0.0100

         - การบันทึกรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงนิฯ งวดส้ินปีบัญชี 2562 ระดับ 1 ไม่สามารถ
ดําเนินงาน

 -  -  - ดําเนินได้สําเร็จ 5 5.0000 0.0500

  6.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงนิ และการรับเงนิของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.1500
น้ําหนักรวม 100 คะแนนเฉลี่ย 4.1784

เกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน หน่วยวัด
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ค่าเกณฑ์วัดประจําปีบัญชี 2562 ผลการดําเนินงาน
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ภาคผนวก ข 
งบการเงินปีบัญชี 2559–2562e 

 

ข-1 



รายงานผลการดําเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจําปบีญัชี 2562  

   

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 – ณ วันที่ 30 กันยายน 2562e 
 

 
 
หมายเหตุ : งบการเงินปีบัญชี 2561 ผ่านการตรวจสอบจาก สตง. แล้ว  

2557 2558 2559 2560 2561 2562(9M)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 76,779,106.91      282,836,899.93    8,932,709.62        25,970,431.64      29,723,434.65      38,619,752.49      

เงินลงทุนช่ัวคราว 1,876,944,487.67 2,276,696,934.09 2,428,675,764.35 1,720,627,903.74 1,689,235,684.34 1,831,212,888.13 
ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น 204,497,645.19    247,153,262.69    315,776,806.85    322,545,374.94    315,643,051.47    384,247,170.52    
ลูกหนี้เงินยืม 676,740.00           1,112,439.00        10,200.00              -                         152,519.30           1,722,794.00        
ลูกหนี้รอเรียกคืน -                         40,336.00              203.00                   17,476.00              2,550.00                -                         
ค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน 432,142.30           432,142.30           432,142.30           362,122.80           345,001.80           337,347.80           
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 416,865.66           461,829.45           459,783.29           464,003.84           468,224.38           468,224.38           
รายได้ค้างรับ 60,855,043.03      53,893,727.95      64,537,569.21      54,531,072.29      59,698,567.59      5,355,849.53        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,220,602,030.76 2,862,627,571.41 2,818,825,178.62 2,124,518,385.25 2,095,269,033.53 2,261,964,026.85 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 531,000,000.00    -                         146,559,412.15    883,177,792.67    941,933,969.92    856,933,969.92    
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ -                         -                         -                         4,246,105.56        3,132,047.82        3,132,047.82        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 532,500.00           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 531,000,000.00    -                         146,559,412.15    887,423,898.23    945,066,017.74    860,598,517.74    
รวมสินทรัพย์ 2,751,602,030.76 2,862,627,571.41 2,965,384,590.77 3,011,942,283.48 3,040,335,051.27 3,122,562,544.59 
หน้ีสินและทุน
หน้ีสินหมุนเวียน

ค่าเสียหายเบื้องต้นค้างจ่าย 42,092.00              151,921.00           226,523.75           1,331,144.37        143,678.00           3,368.00                
เจ้าหนี้ -                         -                         3,296,182.91        1,561,418.00        1,920,726.69        450,000.00           

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,586,483.84        3,709,345.40        17,028.00              8,660.54                121,606.70           1,435.00                

รายได้รับล่วงหน้า 1,349,169.70        143,880.45           102,529.43           125,279.35           59,946.94              52,005.37              

เจ้าหนี้-รอส่งคืน -                         -                         -                         -                         -                         -                         

เงินรับฝากและเงินรับประกัน 908,483.00           1,896,605.00        808,718.00           580,331.00           484,761.00           1,051,978.00        

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย -                         -                         35,503.25              36,117.79              23,470.63              9,388.45                
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -                         -                         -                         23,219.60              33,431.40              16,400.57              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,886,228.54        5,901,751.85        4,486,485.34        3,666,170.65        2,787,621.36        1,584,575.39        
ทุน

ส่วนทุน 2,745,715,802.22 2,856,725,819.56 2,960,898,105.43 3,008,276,112.83 3,037,547,429.91 3,120,977,969.20 
รวมทุน 2,745,715,802.22 2,856,725,819.56 2,960,898,105.43 3,008,276,112.83 3,037,547,429.91 3,120,977,969.20 
รวมหน้ีสินและทุน 2,751,602,030.76 2,862,627,571.41 2,965,384,590.77 3,011,942,283.48 3,040,335,051.27 3,122,562,544.59 

สินทรัพย์
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รายงานผลการดําเนินงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ประจําปบีญัชี 2562  

   

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 – ณ วันที่ 30 กันยายน 2562e 
 

 
 
หมายเหตุ : งบการเงินปีบัญชี 2561 ผ่านการตรวจสอบจาก สตง. แล้ว 
  

หน่วย : ล้านบาท

2557 2558 2559 2560 2561 2562 (9M)
รายได้

เงินสมทบ - บริษัทประกันภัย 153,888,644.02         162,954,402.32         166,882,249.74         172,732,878.44         180,651,945.18       94,257,259.75         
ดอกเบี้ยรับ 73,315,197.34           62,760,463.17           46,186,995.44           43,146,941.73           43,038,364.32         22,165,332.62         
เงินเพิ่มตามกฏหมาย 844,020.79                723,417.61                 1,159,870.86             1,171,679.97             1,596,422.92            1,584,186.60            
รายได้อ่ืนๆ 2,820,998.48             424,564.73                 853,690.06                757,952.06                792,801.72               15,691,011.69         

รวมรายได้ 230,868,860.63         226,862,847.83         215,082,806.10         217,809,452.20         226,079,534.14       133,697,790.66       
ค่าใช้จ่าย

ค่าเสียหายเบ้ืองต้น 30,841,549.49           34,022,738.45           34,439,145.10           32,404,036.15           28,950,741.00         18,768,596.08         

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 71,223,347.65           81,441,819.39           74,921,311.11           138,047,971.32         167,028,104.43       31,495,242.87         
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืน 386,375.80                388,272.65                 1,550,064.02             321,438.33                569,263.89               273,412.42               

รวมค่าใช้จ่าย 102,451,272.94         115,852,830.49         110,910,520.23         170,773,445.80        196,548,109.32       50,537,251.37         
รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 128,417,587.69         111,010,017.34         104,172,285.87        47,036,006.40           29,531,424.82         83,160,539.29         

งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย
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