
ประกาศรับสมัครลูกจางกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

  ดวยกองทุนทดแทนผู ประสบภัย มีความประสงคจะรับสมัครลูกจางกองทุนทดแทนผู ประสบภัย 

ตำแหนงนักวิชาการประกันภัย จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

1. ตำแหนงและสังกัด ที่เปดรับสมัคร (ขยายระยะเวลาเปดรับสมัคร) 

นักวิชาการประกันภัย (ดานตรวจสอบภายใน)       จำนวน 2 อัตรา 

นักวิชาการประกันภัย (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      จำนวน 1 อัตรา 

2. ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผูสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

3. การสมัคร 

ผูสนใจสามารถยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานตาง  ๆตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม – 13 กันยายน 2564  

เวลา 16.30 น. 

1) วิธีการสมัคร 

Download ใบสมัครลูกจาง กรอกรายละเอียดใหครบถวนและ Attach File ใบสมัคร 

พรอมหลักฐานการสมัครสงมาที่ https://forms.gle/didnp2WbK5HedAf77 

หลักฐานที่ใชในการสมัครรับรองสำเนาถูกตองและสแกนเปนไฟล pdf.  

1.1 ใบสมัครลูกจาง 

1.2 สำเนาบัตรประชาชน 

1.3 สำเนาใบทะเบียนบาน 

1.4 สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ 

1.5 ประวัติสวนตัว (Resume) 

โดยสงไฟลสแกนรวมเพียงไฟลเดียว โดยเรียงลำดับหลักฐานตามที่กำหนดขางตน 

4. อัตราเงินเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

 

 

 

 

 



5. วิธีการคัดเลือก 

1) พิจารณาขอมูลจากจากใบสมัครงานและหลักฐานประกอบการสมัคร 

2) การสอบส ัมภาษณ (เฉพาะผู ที่ผ านการพิจารณาขอมูลจากใบสมัครงานแล ว)  

ท ั ้ งน ี ้  จะนัดหมายเฉพาะผ ู ท ี ่ผ านการพิจารณาขอม ูลจากใบสม ัครงาน โดยแจง 

นัดสัมภาษณงานผานทาง e - mail ที่แจงไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สงขอมูลการสมัคร 

ฝายสำนักนายทะเบียนคุมครองผูประสบภยัจากรถ 

โทร 02-515-3999 ตอ 5354  

โทร 097-975-7690 



ตำแหนง นักวิชาการประกันภัย  

(ดานตรวจสอบภายใน) 

สังกัด      กองทุนทดแทนผูประสบภัย 

ตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร    2 อัตรา 

อัตราเงินเดือน     อัตราเงินเดือนเริ่มตน 16,500 - 25,000 บาท (อัตราเงินเดือนเริ่มตนขึ้นอยูกับประสบการณ) 

   และเงินคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณชิยศาสตร  

   สาขาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

   2. มีประสบการณการทำงานดานตรวจสอบภายใน 1 – 3 ป 

  3. ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกับตรวจสอบภายใน 

   4. ทักษะในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงานรฐัตามกรมบัญชีกลาง 

   5. มีทักษะในการทำงานอยางเปนระบบ 

   6. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ และการถายทอดไดเปนอยางดี 

ขอบเขตลักษณะงาน 1. ดำเนินการเกี ่ยวกับการรวบรวมขอมูลเพื ่อจัดทำแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ    

ตรวจสอบภายในของกองทุนทดแทนผู ประสบภัยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

สำนักงาน คปภ. รวมทั้งการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามตัวชี้วัด

กองทุนทดแทนผูประสบภัยตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

2. ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการตรวจสอบภายใน วิเคราะหปจจัยเสี่ยง รวมทั้ง

จ ัดทำรายงานเปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป เพื ่อนำเสนอต อผ ู บร ิหาร 

คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

3. ดำเนินการ ปรับปรุงพัฒนา เครื่องมือตางๆดานตรวจสอบภายใน บริหารและปองกันความ

เสี ่ยงของกองทุนทดแทนผู ประสบภัย เพื ่อนำเสนอตอผู บริหาร คณะอนุกรรมการ และ

คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

4. ศึกษาขอกฎหมายและนวัตกรรมตางๆ ที่เกี ่ยวของ เพื ่อใชในการตรวจสอบภายในของ

กองทุนทดแทนผูประสบภัย 

5. ประชุมหารือกับกรมบัญชีกลาง และบริษัทท่ีปรึกษา และฝายงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทำราง

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับงานดานตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  

รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงานกองทุนทดแทน

ผูประสบภัย 

6. ปฎิบัตงิานสนับสนุนเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

7. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

เอกสารแนบทาย ประกาศรับสมัครลูกจางกองทุนทดแทนผูประสบภัย 



ตำแหนง นักวิชาการประกันภัย  

(ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สังกัด      กองทุนทดแทนผูประสบภัย 

ตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร    1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน     อัตราเงินเดือนเริ่มตน 16,500 - 25,000 บาท (อัตราเงนิเดือนเริ่มตนขึ้นอยูกับประสบการณ) 

   และเงินคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

   สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

   2. มีทักษะในการทำงานอยางเปนระบบ 

   3. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ และการถายทอดไดเปนอยางดี 

ขอบเขตลักษณะงาน 1. รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กองทุนทดแทนผูประสบภัยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสำนักงาน คปภ. รวมทั้งการ

ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามตัวชี้วัดกองทุนทดแทนผูประสบภัย

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

2. พัฒนาระบบงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย อาทิ ระบบงานคาเสียหายเบื้องตน ระบบงาน

การเงินและบัญชี ระบบการรับเงินสมทบ เปนตน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

แกไขปญหาเก่ียวกับระบบงาน 

3. จัดทำคลังความรูเบื้องตนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหคำปรึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติงานแก

บุคลากรและหนวยงานทั้งภายนอกและภายในสำนักงาน 

4. รวมประชุมหารือกับกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา และฝายงานที่เก่ียวของเพ่ือจัดทำ

รางตัวชี้วัดเก่ียวกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามที่

กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของ

สำนักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

5. ปฎิบัติงานสนับสนุนเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนตัวกลางประสาน

การกำหนดวาระการประชุม ของคณะกรรมการการบริหารกองทุนทดแทนผูประสบภัย และ

คณะอนุกรรมการ 

6. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทาย ประกาศรับสมัครลูกจางกองทุนทดแทนผูประสบภัย 


