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แผนปฏิบัติการประจําปี 256๓ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วัด

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
1.โครงการศึกษาและวิจัย
ปัญหาการจัดทํา
ประกันภยัภาคบังคับของ
เจ้าของรถจักรยานยนต์ 

1.เพื่อศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล และ
วิจัยถึงสาเหตุของ 
เจ้าของรถจกัรยานยนต์ 
ไม่ทําประกันภยัรถ  
ภาคบังคับ 
๒.เพื่อจัดทํา
ข้อเสนอแนะและ
แนวทางที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการ
แก้ไขปัญหาและลด
จํานวนการไม่ทํา
ประกันภยั 
๓. เพื่อนําผล
การศึกษาไปต่อยอด
การพัฒนาระบบ
ประกันภยัรถภาค
บังคับ 

1. จัดทําร่างข้อกําหนดและ
ขอบเขตงานจ้าง (tor) และ
เสนอขออนุมัติในหลักการต่อ
เลขาธิการ 
2. ดําเนินการจัดจา้งผู้รับจ้าง
เพื่อดําเนินการศึกษาและวิจัย
ปัญหาการจัดทําประกันภยัภาค
บังคับของรถจักรยานยนต์ 
3. ดําเนินการศึกษาและวิจัย
ปัญหาการจัดทําประกันภยัภาค
บังคับของเจา้ของรถจักรยานยนต์ 
4. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 
5. นําเสนอผลการศึกษาและ
วิจัยปญัหาการจัดทําประกันภัย
ภาคบังคับของเจ้าของ
รถจักรยานยนต์ต่อเลขาธิการ 
 

            ระดับ
ความสําเร็จ
ของการศึกษา
และวิจยั
ปัญหาการ
จัดทํา
ประกันภยั
ภาคบังคับของ
เจ้าของรถ 
จักรยานยนต์ 

รายงานผลการ
การศึกษาและ
วิจัยปญัหาการ
จัดทําประกันภัย
ภาคบังคับของ
เจ้าของ
รถจักรยานยนต์  

4,000,000 กลุ่มระบบ
คุ้มครอง      
ผู้ประสบภยั  
จากรถ 

 

๒.โครงการเร่งรัดดําเนิน
กระบวนการเรียกเงิน
ค่าเสียหายเบือ้งต้นคืน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย (โครงการ
ต่อเนื่องปี ๒๕๖๒-2563) 

เพื่อให้กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย
สามารถเรียกเงิน
ค่าเสียหายเบือ้งต้นได้
มากขึ้นและลดมูลหนี้
สะสม 

๑. ดําเนินการติดตามไล่เบี้ย
เรียกคืนค่าเสียหายเบือ้งต้นจาก
เจ้าของรถ 
๒. รายงานผลการดําเนินการ
ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน
ค่าเสียหายเบือ้งต้นจากเจา้ของ
รถต่อเลขาธิการ 

            ระดับ
ความสําเร็จ
ของการเร่งรัด
ดําเนิน
กระบวนการ
เรียกเงิน
ค่าเสียหาย
เบื้องต้นคืน
กองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย 

รายงานผลการ
ดําเนินการ
ติดตามไล่เบี้ย
เรียกคืน
ค่าเสียหาย
เบื้องต้นจาก
เจ้าของรถ 

3,750,000
(ปี 2563) 

และ 
1,250,000 
(ปี 2564) 

กลุ่มระบบ
คุ้มครอง          
ผู้ประสบ           
ภัยจากรถ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วัด

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. โครงการอบรมความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัย ประจาํปี 
๒๕๖3 

1.เพื่อให้บุคลากร
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้การ
พัฒนาศักยภาพ
ความรู้ ความรู้ความ
เข้าใจงานและเพิ่มพูน
ทักษะ ต่างๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
สามารถการติดตาม
และวัดผลในด้าน
ความรู้ที่ได้รับ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง เพือ่ให้
บุคลากรได้นําสิ่งที่
เรียนรู้นําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดใน
การทํางานและ
ปรับปรุงพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ ์และ
การเขียนแผนงาน
โครงการ ในการ
ทํางานของบุคลากร
สํานักนายทะเบียน

กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้และ
ทักษะบุคลากรของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
1.รวบรวมวิเคราะหข์้อมูลเพื่อ
จัดทํากรอบหลักในการจัดการ
อบรมฯ 
2.กําหนดกจิกรรมการอบรมฯ 
ให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน 
และขออนุมัติดําเนินการจัดการ
อบรม 
3. ดําเนินการจัดอบรมประสาน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้จัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม   
4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลังจากจัดอบรมฯ  
5.สรุปประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภาพรวมโครงการ
อบรมฯ เสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
กิจกรรมที่ 2 อบรมความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
และจัดทําแผนงานโครงการใน
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในสํานักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และ
หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง 
1. กําหนดหวัขอ้การอบรมและ
เนื้อหาการอบรมฯ 
2. จัดหาวิทยากรและจัดการ
อบรมฯ 
 

            ระดับ
ความสําเร็จ
ของการจัดทํา
โครงการอบรม
ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
นําสิ่งที่เรียนรู้
นําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุดในการ
ทํางานได้ 

รายงานผล
ภาพรวมการ
การดําเนินงาน
ต่อท่าน
เลขาธิการ 

2,099,000 
 

กลุ่มสํานักงาน
กองทุนทดแทน   
ผู้ประสบภัย 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วัด

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และส่วนงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยน และถ่าย
โอนความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการ
ทํางาน เพื่อเรียนรู้
กระบวนการทํางาน
ของกันและกัน 

3. ติดตามและประเมินผลของ
โครงการฯ 
4. สรุปรายงานผลการดําเนินการ
โครงการจัดอบรมฯ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นของการประกันภัยตาม พ.ร.บ. 
4. โครงการอาสาสมัคร
ประกันภยั 
 

เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ 
ผ่านการอบรมความรู้
เกี่ยวกบัการประกันภยั 
เข้าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารด้านการ
ประกันภยัให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับความรู้ความ  
เข้าใจที่ถูกต้อง 

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
สมัครเข้าเป็นอาสาสมัคร
ประกันภยัใหม่ 
2. อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้มี
ศักยภาพที่สนใจสมัครเป็น
อาสาสมัครประกันภัยใหม่ 
3. ประกวดผลงานอาสาสมัคร
ประกันภยัโดยคณะกรรมการ
ตัดสิน คือระดับจังหวัด ภาค 
กทม.และ ประเทศ 
4. เสนอชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อ
แต่งตั้งเป็นอาสาสมัคร
ประกันภยัปี 2563 
5.จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
เครือข่ายอาสาสมัครประกันภยั
โดยการนําอาสาสมัคร
ประกันภยัที่มีผลงานดีเด่นหรือ
เป็นผู้ที่มีศักยภาพในพื้นที่เข้า
ร่วมประชุมสัมมนารับฟัง

            ระดับ
ความสําเร็จ
ของจํานวน
อาสาสมัคร
ประกันภยัที่
เข้าร่วม
โครงการ 
 

บุคคลที่สมัคร
เข้าเป็น
อาสาสมัคร
ประกันภัยได้รับ
การอบรม
ความรู้ด้าน
ประกันภัยและ
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็น
อาสาสมัคร
ประกันภัยรวม
5,757 คน 
 

7,000,000 กลุ่มงาน
บริหารงาน 
ประกันภยั
ภูมิภาค (งาน
พัฒนาเครือข่าย
และการมีส่วน
ร่วม) 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วัด

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

บรรยายความรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประกันภยัเข้าเยีย่มชมการ
ทํางานกับภาคอุตสาหกรรม
ประกันภยั 
6.รายงานผลสรุปโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 

5. โครงการประชาสัมพันธ์
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย (โครงการ
ต่อเนื่องปี ๒๕๖๒-2563) 

๑) เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ตระหนักถึง
ความสําคัญและ
ประโยชน์ของการทํา
ประกันภัยรถภาค
บังคับ 
2) เพื่อให้ประชาชน    
รับรู้ถึงบทบาทภารกิจ
ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยัเพิ่มมากขึ้น 
 
 

1. ดําเนินการผลิตและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน
ประชาสัมพันธข์องโครงการ 
2. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการต่อเลขาธกิารแล้ว
เสร็จ 

            ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ประชาสัมพันธ์
กองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย 
 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการต่อ
เลขาธิการแล้ว
เสร็จ 

6,000,000 กลุ่มระบบ
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย
จากรถ 

6. โครงการอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เชิงรุกให้กับหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

1)  เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 
และบทบาท หน้าที่ 
และภารกิจของ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
2)  เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจ บุคลากรของ
โรงพยาบาล และผู้ที่

1) ศึกษา วิเคราะห ์และกําหนด
แนวทางการจัดอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกีย่วข้อง
กับการปฏิบัติงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
2) ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในการ
เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ให้ผู้เกีย่วข้องกับ
การปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
3) จัดเตรียมแผ่นพบั/เอกสาร
เผยแพร่ต่าง  ๆและของที่ระลึกใน
การเขา้ร่วมการอบรม 

            ระดับ
ความสําเร็จ
ของการอบรม
เพื่อสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ         
ให้ผู้เกี่ยวขอ้ง
กับการ
ปฏิบัติงาน
กองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย 

ติดตาม
ประเมินผล
ของโครงการ 
และรายงานผล
การอบรมต่อ
เลขาธิการ 

1,900,000 กลุ่มระบบ
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย
จากรถ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วัด

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เกี่ยวขอ้งใน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
มีความรู้ ความเขา้ใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ประกันภยัรถภาค
บังคับ และบทบาท
หน้าที่และสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
จากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย โดย
สามารถนําความรู้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย รวมทั้ง
สามารถให้
คําแนะนําให้แก่
ผู้ประสบภัยจากรถ
หรือประชาชน
เกี่ยวกับการ
ประกันภยัในเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง  
3)  เพื่อให้ประชาชน
ที่ประสบภัยหรือ
อุบัติเหตุจากรถได้รับ
ความคุ้มครองและ
สิทธิประโยชน์ที่
ถูกต้องจากการ
ประกันภยัรถภาค
บังคับหรือกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
4) เพื่อให้สามารถ

4)  จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ผู้เกีย่วขอ้งกับการ
ปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
5) ติดตามประเมินผลของ
โครงการ และรายงานผลการ
อบรมต่อเลขาธิการ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วัด

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แนะนําประชาชนใน
การขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย    
ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องซึ่งจะทําให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ประสบภยั 
5) เพื่อให้สามารถ
แนะนําประชาชนใน
เรื่องการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจาก
การประกันภัยรถ       
ภาคบังคับ และมี
บทบาทในการช่วยลด
ข้อพิพาทระหวา่ง
ประชาชนกับบริษัท
ประกันภยัจากการ
เรียกร้องค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหม
ทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสรมิสร้างขดีความสามารถกองทุนฯ ตามหลกัธรรมาภิบาลโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
รายงานข้อมูลประกันภยั
รถภาคบังคับ (โครงการ
ผูกพันข้ามป ี๒๕๖3 –   
๒๕๖4) 

1) เพื่อให้ระบบทํางาน
ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
อาทิ ระบบจ่าย
ค่าเสียหายเบื้อง
ต้นแบบครบวงจรของ

1.ขออนุมัติโครงการและ
ขอบเขตงาน (TOR) 
2.จัดจ้างผู้ดําเนินโครงการ 
3.ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
ประกันภยัรถภาคบังคับ 
4.วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้งานเสร็จสิ้น 
5.รายงานวิเคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบเบื้องต้นเสร็จสิ้น 

            ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบรายงาน
ข้อมูล
ประกันภยัรถ
ภาคบังคับ 

รายงาน
วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
เบื้องต้นเสร็จ
สิ้น 

1,000,000 
(ปี 2563) 

4,000,000 
(ปี 2564) 

กลุ่มระบบ
คุ้มครอง      
ผู้ประสบภยั      
จากรถ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน  (12 เดือน) ตัวชี้วัด

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

สํานักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
กรมการขนส่งทางบก 
เป็นต้นได้ 
2) เพื่อให้การสืบค้น
ข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยการทํา 
Cleansing Data ข้อมูล 
3)  เพื่อปรับปรุง
รายงานสําหรับ
ผู้บริหารให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

๘.โครงการจ้างพัฒนา
ระบบการผ่อนชําระ
ค่าเสียหายเบือ้งต้น 
(โครงการต่อเนื่องปี 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) 

เพื่อดําเนินการพัฒนา
ระบบการผ่อนชําระ
ค่าเสียหายเบือ้งต้น 

1.พัฒนาระบบการผ่อนชําระ
ค่าเสียหายเบือ้งต้น และทดสอบ
ระบบฯ รวมทั้งติดตั้งระบบงาน
แล้วเสร็จ ภายในเดือน 
มิถุนายน 2563    

            ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ        
พัฒนาระบบ
การผ่อนชําระ
หนี้ค่าเสียหาย
เบื้องต้น 

พัฒนาระบบ
การผ่อนชําระ
ค่าเสียหาย
เบื้องต้นแล้ว
เสร็จภายในปี 
2563 

2,310,400 กลุ่มสํานักงาน
กองทุน
ทดแทน          
ผู้ประสบภัย 

 
 
 

 


