
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. 
 

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ.  (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙)   

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ.  
(ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาล (Good Corporate 

Governance) เพ่ือน าองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นและ      
ความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จาก        
การประกันภัยอย่างครบถ้วน จะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการและการใช้อ านาจหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ  

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ.๑ มีความเข้มงวดไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานธรรมาภิบาล 
ที่ได้ก าหนดให้ผู้อยู่ใต้การก ากับดูแลถือปฏิบัติ โดยได้อ้างอิงมาจากหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากลของ
องค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 
Development : OECD) และมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles : ICP)     
ซึ่งก าหนดโดยสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance 
Supervisors : IAIS) ทั้งยังได้เทียบเคียงกับหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานก ากับดูแลสถาบันการเงินอ่ืนๆ  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. ผลักดันให้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติให้เกิดผลจริง ทั้งคณะกรรมการ บุคลากร 
และส านักงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อยู่ใต้การก ากับดูแลของส านักงาน 

๒. สนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักงานสามารถบรรลุ เป้าหมายและภารกิจ        
อย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใส เป็นธรรม และความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ของส านักงาน  

๔. แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีให้กับธุรกิจประกันภัยไทย 
 
หลักการธรรมาภิบาล 

ส านักงาน คปภ. ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลและความถูกต้องชัดเจนในการด าเนินงาน ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรบนพื้นฐานของการเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน จึงได้ก าหนดกรอบหลักการธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑. การเติบโตอย่างยั่งยืนของส านักงาน คปภ. (Sustainable growth) 
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

(Responsibility) 
๓. ความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง (Accountability) 
๔. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct and Code of Ethics) 
๕. การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Disclosure & Transparency) 
๖. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๒ 

โครงสร้างแนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. มี ๒ ส่วน ประกอบด้วย ธรรมาภิบาล   
ในระดับคณะกรรมการ และธรรมาภิบาลในระดับส านักงาน ภายใต้กรอบแนวทาง๒ ที่ได้ก าหนดไว้ ๔ ข้อ 
ดังนี้  

๑. โครงสร้างการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 
เพ่ือให้มั่นใจว่า มีคณะกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเพียงพอกับขนาด 

โครงสร้าง และลักษณะการด าเนินงานของส านักงาน 
๒. ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมในการก ากับดูแล 

๑) เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าส านักงานมีการก าหนดแนวทางกลยุทธ์ในการด าเนินงาน    
ทั้งยังมีการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานและผู้บริหาร
ระดับสูง 

๒) เพ่ือให้มั่นใจว่าคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของตนบนพ้ืนฐานของข้อมูลข่าวสาร      
ที่ครบถ้วน ท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และระมัดระวัง เพ่ือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 

๓) เพ่ือให้มั่นใจว่าส านักงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความรู้ความสามารถ        
ที่เพียงพอ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

๓. การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และการสื่อสาร 
    เพ่ือให้มั่นใจว่าส านักงานมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องส าคัญๆอย่างถูกต้องและ          

ทันต่อเหตุการณ์ และมีระบบที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยนั้นมีความน่าเชื่อถือ 
๔. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  

๑) เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าส านักงานมีการบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ามีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ท าหน้าที่สนับสนุน     
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการสอบทานการก ากับดูแลกิจการ การบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้       
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และน่าเชื่อถือ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๓ 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑ ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ 
หมวดที่ ๑ โครงสร้างการก ากับดูแลของคณะกรรมการ  

๑.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการ       ๔ 
๑.๒ การคัดเลือก การแต่งตั้ง และวาระการด ารงต าแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ 
๑.๓ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ       ๖ 
๑.๔ การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ    ๗ 
๑.๕ ผู้บริหารสูงสุด (เลขาธิการ)       ๘ 

หมวดที่ ๒ นโยบายของคณะกรรมการ        ๙ 
หมวดที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

๓.๑ การก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของส านักงาน          ๑๐ 
๓.๒ กระบวนการและแนวทางในการก ากับและติดตามการด าเนินการ          ๑๒ 
      รวมถึง การเข้าถึงข้อมูลของส านักงาน 
๓.๓ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน         ๑๔ 
๓.๔ การประเมินผลคณะกรรมการ              ๑๕ 

 
ส่วนที่ ๒ ธรรมาภิบาลในระดับส านักงาน 

หมวดที่ ๑ จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน         ๑๖ 
หมวดที่ ๒ การจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน        ๒๐ 
หมวดที่ ๓ การรายงานข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส          ๒๑ 
หมวดที่ ๔ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน         ๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๔ 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. 
 

ส่วนที่ ๑ ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ  
 
หมวดที ่๑ โครงสร้างการก ากับดูแลของคณะกรรมการ  
   

๑.๑ องคป์ระกอบของคณะกรรมการ  
หลักการ 

คณะกรรมการมีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยผู้มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน  

 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง 
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผู้ซึ่งมี   
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือการประกันภัย ด้านละไม่เกิน
สองคน เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 
๒) คณะกรรมการต้องมีสัญชาติไทยและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ    

ต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์
ของส านักงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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๑.๒ การคัดเลือก การแต่งตั้ง และวาระการด ารงต าแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
หลักการ 

การคัดเลือก การแต่งตั้ง และวาระการด ารงต าแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความเหมาะสม มีกระบวนการท่ีชัดเจนและโปร่งใส  

 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

๑) คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีการก าหนดขั้นตอนการคัดเลือกและการ
คัดเลือกท่ีโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ความรู้ความสามารถและธรรมาภิบาลที่เหมาะสม  

 - วิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการโดยต าแหน่งทั้ง ๖ คน เป็นกรรมการ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอชื่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ 
หรือการประกันภัย ต่อประธานกรรมการ คนละไม่เกิน ๔ ชื่อ โดยแต่ละชื่อต้องมีความเชี่ยวชาญไม่ซ้ ากัน 
และให้กรรมการโดยต าแหน่งคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีความเหมาะสมส าหรับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เหลือ ๑๒ คน เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาคัดเลือกเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ คนแต่ไม่เกิน ๘ คน เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน    คณะกรรมการ คปภ. ต่อไป  

 - ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่มี        
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง       
ให้ด าเนินการเช่นเดียวกันโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้เสนอชื่อเป็นสองเท่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้ง 

 
๒) การด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๓ ปีและ       

อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ดังนั้น เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่     
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ        
อยู่ในต าแหน่งให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๖ 

๑.๓ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ  
 หลักการ 

                    คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง  
อย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของคณะกรรมการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

๑) คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  โดยการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการพึงคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และยังต้องเป็นบุคคลที่ซื่อตรง มีหลักการ และยึดถือความถูกต้อง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานให้
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างเหมาะสม แต่ทั้งนี้ 
คณะกรรมการยังคงมีภาระความรับผิดชอบโดยรวมต่องานที่ได้มอบหมายให้แก่คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ 

 
๒) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต้องมีตัวแทนจากคณะกรรมการเข้าร่วมด้วย คณะกรรมการ

ต้องพิจารณาจัดสรรการมอบหมายภารกิจให้แก่กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการปฏิบัติหน้ าที ่   
ในคณะอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างเหมาะสม โดยต้องค านึงถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ความหลากหลายขององค์ความรู้และประสบการณ์ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและทักษะในด้านต่างๆ รวมทั้ง      
มีความเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้ วย ทั้งนี้ การมีตัวแทนของ
คณะกรรมการดังกล่าว ให้ค านึงถึงกรณีของประธานกรรมการว่า ประธานกรรมการ ไม่ควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก  
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆขององค์กร เพ่ือมิให้การด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการในต าแหน่งดังกล่าว
มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

 
๓) กรรมการแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้ไม่เกินกว่า    

๔ คณะ เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๗ 

๑.๔ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ 
หลักการ 

                    การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ มีกระบวนการท่ีชัดเจน
โปร่งใส และเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้สามารถรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพ และไม่เป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนเกินกว่าเหตุ  

 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

๑) ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 

 
๒) กรรมการแต่ละรายที่เป็นอนุกรรมการมากกว่า ๑ คณะ สามารถรับค่าตอบแทนได้     

ไม่เกิน ๑ คณะ เมื่อรวมกับคณะกรรมการ คปภ. แล้วทั้งหมดไม่เกิน ๒ คณะ 
 

๓) อนุกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ คปภ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะอนุกรรมการมากกว่า ๑ คณะอนุกรรมการ สามารถรับเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน ๑ คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๘ 

 ๑.๕ ผู้บริหารสูงสุด (เลขาธิการ)๓,๔ 
หลักการ 

                  คณะกรรมการก าหนดให้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งผู้บริหาร
สูงสุด(เลขาธิการ) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
  ๑) เลขาธิการในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนและ
ผลักดันแนวนโยบาย ตลอดจนบริหารจัดการองค์กรให้สามารถด าเนินการได้อย่างบรรลุผลตามเป้าหมาย     
ที่ก าหนด ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้ความส าคัญกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพ่ือจัดท าค าเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ โดยการก าหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและการคัดเลือกบุคคล
เป็นเลขาธิการ เพ่ือให้มีขั้นตอนการด าเนินการที่เป็นไปอย่างโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมทั้ง
เพ่ือให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านการประกันภัย 
ตลอดจนคุณสมบัติด้านธรรมาภิบาลได้อย่างเหมาะสม 
 
  ๒) ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการประจ าปี เพ่ือประโยชน์ต่อ   
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ และเป็นกรอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบั ติงาน
ตามเป้าหมาย ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๙ 

หมวดที ่๒ นโยบายของคณะกรรมการ  
หลักการ 

                   คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาลท่ีเป็นปัจจัยท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะจะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  จึงควรก าหนดนโยบายใหช้ัดเจนและผลักดันให้มีการปฏิบัติจริง  
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี๔,๕ 

๑) คณะกรรมการก าหนดนโยบายและหลักส าคัญในการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลในด้าน  
จรรยาบรรณ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการปลอดคอร์รัปชั่น ส าหรับ
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้จัดท าเป็นคู่มือและก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ สื่อสารอย่างทั่วถึง และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติภายในส านักงาน        
อย่างจริงจัง พร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางปฏิบัติดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมโดย
ทั่วถึง และให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ าทุก ๒ ปี หรือตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้แน่ใจว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ        
อย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นการสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลขององค์กรที่ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี และเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลองค์กรให้ได้รับ   
การยอมรับในระดับสากล  

 
๒) คณะกรรมการก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในท าหน้าที่ติดตามดูแลและ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของส านักงานให้สอดคล้องตามแนวนโยบายที่วางไว้ข้างต้น  
 
๓) คณะกรรมการก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ประเมินผลการด าเนินการตาม

หลักธรรมาภิบาล ในด้านจรรยาบรรณ ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
และการปลอดคอรร์ัปชั่น อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเรื่องดังกล่าวเป็นระยะ เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่มี การเปลี่ยนแปลงไป   

 
๔) คณะกรรมการเป็นผู้ดูแลให้มั่นใจว่าวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

สอดคล้องกับการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในด้านจรรยาบรรณ ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์      
ด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการปลอดคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
(Board Practices) ในทุกด้าน ได้แก่ การก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของส านักงาน     
การก ากับและติดตามการด าเนินการของส านักงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ
ภายใน และการประเมินผลคณะกรรมการ และหากมีวิธีปฏิบัติใดยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าว คณะกรรมการจะพิจารณาสั่งการ ให้ส านักงานด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

 
 
 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๑๐ 

หมวดที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
 

๓.๑ การก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของส านักงาน 
หลักการ 

                     คณะกรรมการให้ความส าคัญหรือให้ความเห็นชอบในการก าหนดทิศทาง 
นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบความโปร่งใส มีจรรยาบรรณและมี
ความรับผิดชอบท่ีดี 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

๑) การก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการ
ก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ส านักงาน ควบคุมและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแนวทางที่วางไว้เป็นระยะ โดยคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเข้ามีส่วนร่วม และแสดง
บทบาทในการก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของส านักงาน เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ น าเสนอความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์        
แก่ส านักงานในการด าเนินการตามแนวทางที่วางไว้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

 
๒) ภาวะผู้น า  

- ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นผู้น าของคณะกรรมการและเสริมสร้างให้
คณะกรรมการเป็นองค์กรกลุ่มที่มีประสิทธิผล และสามารถประสานงานอย่างได้ผลเป็นคณะเดียวกัน  

- ประธานกรรมการต้องให้ความมั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วม
แสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการอย่างเท่าเทียมกัน  และให้มติของคณะกรรมการเป็นผลของการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน อันจะท าให้การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นการด าเนินการในรูปขององค์กรกลุ่ม
อย่างแท้จริง แม้ว่ากรรมการแต่ละท่านจะมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน และอาจมีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในส านักงานที่แตกต่างกัน  

- โดยทั่วไป ผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทสูงสุดในการด าเนินงานของส านักงาน เนื่องจากเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติงานใกล้ชิดและอยู่ในฐานะที่เข้าใจการด าเนินการของส านักงานอย่าง
แท้จริง ดังนั้น คณะกรรมการและส านักงานจึงควรมีการประสานสัมพันธ์ในการท างานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมี
การหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆอย่างเต็มที่ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจประกันภัยโดยรวม 

 
๓) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคนควรได้รับทราบ

ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและการด าเนินการ ระเบียบกฎเกณฑ์ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงาน เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยให้ส านักงานจัดเตรียมเอกสารข้อมูล ระเบียบ กฎเกณฑ์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเสนอต่อ
กรรมการใหม่ทุกคน  

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๑๑ 

๔) การพัฒนาความรู้ สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการสามารถพัฒนา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามพัฒนาการของระบบประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
อันจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างกว้างขวางและ
เป็นปัจจุบันเสมอ  
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๓.๒ กระบวนการและแนวทางในการก ากับและติดตามการด าเนินการ รวมถึง       
การเข้าถึงข้อมูลของส านักงาน 

 หลักการ 
คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการและแนวทางในการก ากับและติดตามการ

ด าเนินการ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของส านักงาน เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและ
สามารถพิจารณาข้อปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา โดยคณะกรรมการ
ต้องยึดมั่นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริต  

แนวทางปฏิบัติที่ดี  
๑) การก าหนดองค์ประชุม คณะกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

๒) กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย  
- ในกรณีกรรมการมีหรือคาดว่าจะมีส่วนได้เสียในกระบวนการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ

ในเรื่องอ่ืนใด กรรมการผู้นั้นควรหลีกเลี่ยงหรือยุติการมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือการปฏิบัตินั้น  และ
กรรมการพึงหลีกเลี่ยงจากการมีส่วนได้เสียของตนจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
 - กรรมการผู้มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียและงด      
การพิจารณาหรือเข้าร่วมประชุม ในเรื่องนั้น เว้นแต่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดให้เข้าร่วมพิจารณาหรือ
เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้นได้ โดยการพิจารณา และการมีค าสั่งเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการ คปภ.๔ 

๓) การประชุมคณะกรรมการ  
- คณะกรรมการควบคุมดูแลให้ส านักงานด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ

ประชุมคณะกรรมการ โดยให้ครอบคลุมถึงการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้า มีการประชุมสม่ าเสมอ    
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง มีการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมอย่างเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ มีการจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม ๗ วัน๔ เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งการจัดท ารายงานการประชุมที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและจัดเก็บ  
ด้วยความรัดกุม  

- คณะกรรมการควรให้ความส าคัญกับการประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง  โดย
มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเพ่ือติดตาม และพิจารณาให้ความเห็นต่อเรื่องที่พิจารณาตามวาระ     
การประชุมได้อย่างต่อเนื่อง หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งใด ให้กรรมการติดตามผล   
การประชุมอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ กรรมการโดยต าแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมแทนได้     
โดยผู้แทนต้องสามารถท าหน้าที่และตัดสินใจเสมือนหนึ่งเป็นกรรมการ 

- ในการประชุมคณะกรรมการ มีการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการด้วย เพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือปัญหาโดยตรง    
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ เว้นแต่ กรณีที่ผู้บริหารระดับสูงผู้นั้นมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่ประชุม๖  
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- การตัดสินใจของคณะกรรมการ ต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ และประโยชน์โดยรวม
ของสาธารณชน มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นธรรมภายใน
กรอบจรรยาบรรณที่ดี โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และถูกครอบง าหรือแทรกแซงจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ใดๆ 

- ในการประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่ประชุม  

- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียง    
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  ๔) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 - ด้านนโยบาย ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบายเพ่ือก ากับดูแลและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย รวมถึงระเบียบข้อบังคับและ
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการพนักงาน 
 - ด้านการจัดการองค์กร  คณะกรรมการควรจัดให้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ติดตามดูแลให้ส านักงานปฏิบัติตามทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนก าหนดเครื่องมือชี้วัดผลการด าเนินงาน หรือประเมินผลการด าเนินงาน          
เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  และเพ่ือให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่    
ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการควรก าหนดให้ส านักงานมีหน้าที่ในการรายงาน    
ความคืบหน้าของการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่พบ ต่อคณะกรรมการ
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการอ่ืนสนับสนุนการติดตามการด าเนินงานของส านักงาน       
และคณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถติดตามและคาดการณ์ถึงความเสี่ยง
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของส านักงาน ก าหนดนโยบายในการป้องกันและการบริหาร
ความเสี่ยง โดยให้ส านักงานน าไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมทั้งก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในประเมิน
ความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการทราบและ
พิจารณา  นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให้มีการสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้ง        
ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และจัดให้มีกลไกและแนวทางการจัดการที่เข้มงวด    
โดยการก าหนดให้คณะกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะกรรมการและแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๕) การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังอย่างเต็มที่ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน
ของส านักงาน ส านักงานต้องจัดท าและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการอย่างเพียงพอทั้งในด้าน
ปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรอบคอบ  
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๓.๓ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
หลักการ 

                    ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดีถือเป็นส่วนส าคัญของ
การบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสร้างความมั่นใจว่าส านักงานมีการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังรักษาทรัพย์สินและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน    
ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนธรรมาภิบาล 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
  ๑) คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ  โดยให้
คณะกรรมการ คปภ. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ  
 
  ๒) คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการ 
สอบทานการก ากับดูแลกิจการ การบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของส านักงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ  โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดในกฎบัตร
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ 
 
  ๓) ในแต่ละปี คณะกรรมการสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน   
และการตรวจสอบภายใน ซึ่งการสอบทานควรครอบคลุมทุกเรื่อง รวมถึงรายงานทางการเงิน การด าเนินงาน
และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง และการให้ความส าคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย 
และควรเปิดเผยในรายงานประจ าปีถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ     
การตรวจสอบภายใน 
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๓.๔ การประเมินผลคณะกรรมการ 
หลักการ 

                    การประเมินผลคณะกรรมการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการก ากับและตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน รวมท้ังเป็นการสื่อสารให้คณะกรรมการตระหนัก และปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่อ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
  ๑) คณะกรรมการจัดให้มีหลักเกณฑ์และบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบ         
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ โดยในการก าหนดบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติงานให้ค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกัน 
เพ่ือให้การประเมินสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 
  ๒) คณะกรรมการจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้งและน าผล      
การประเมินที่ได้เปรียบเทียบกับบรรทัดฐานที่วางไว้  นอกจากนี้ ควรมีการทบทวนการประเมินผล
คณะกรรมการเป็นประจ าให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
 
  ๓) คณะกรรมการจัดให้มีรายงานประจ าปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงาน   
ของคณะกรรมการและส านักงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
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ส่วนที่ ๒ ธรรมาภิบาลในระดับส านักงาน 
 
หมวดที ่๑ จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติหน้าทีข่องผู้บริหารและพนักงาน๔ 

 หลักการ 
                    ส านักงาน คปภ. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกคนของส านักงาน คปภ. 
ท้ังระดับ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน ถือเป็นประมวลแบบแผนก าหนด
ขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติและพฤติกรรมท่ีพึงกระท าในการด าเนินงานและปฏิบัติงานไป
ในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีทางท่ีสร้างสรรค์ เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เสมอภาคเท่าเทียม เพ่ือสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของส านักงาน คปภ. 
ให้เป็นองค์กรท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
  ส านักงาน คปภ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ เอาประกันภัยและประชาชนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ  เพ่ือให้พนักงานมีหลักแห่งความประพฤติที่ดี
งามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมกับความเป็นพนักงานของส านักงาน ยึดถือปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ส านักงานได้ก าหนด
ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้  
                 ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
                 ๒) การมีจิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
                 ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
                 ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
                 ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
                 ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
                 ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
                 ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                 ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

นอกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานแล้ว 
ส านักงาน คปภ. ต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม    
หลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีผู้บริหารและ
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการเก็บ
รักษาความลับของข้อมูล มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ  
ต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ รวมทั้ง จัดให้มีกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อลดความซ้ าซ้อนของ      
การก ากับดูแล ป้องกัน และลดช่องว่างของการก ากับดูแลในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน 
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แนวทางปฏิบัติที่ดี 
  ๑) ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มีอคติ และหลีกเลี่ยงหรือให้เอกสิทธิหรือความอนุเคราะห์แก่บุคคลใดๆ โดยไม่
เป็นธรรม ยึดมั่นในระบบคุณธรรม และไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบ 
รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่อาจท าให้เกิดข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึง   
ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนและไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในลักษณะที่มีอิทธิพล    
ต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานอ่ืนโดยทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผู้บริหารต้องผลักดัน
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานอย่างเคร่งครัด๔,๗ 
 

๒) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่      
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ มีความเข้าใจในงานที่ตนดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างดี และปฏิบัติหน้าที่   
ตามขอบเขตของกฎหมายบนพ้ืนฐานของความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

 
๓) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารและพนักงานต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถที่จ าเป็นและเหมาะสมกับต าแหน่งและลักษณะงานที่ก าหนดไว้ โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่       
การคัดเลือกพนักงาน ซึ่งต้องมีการพิจารณาในเรื่องประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะและความช านาญ
ให้เหมาะสมกับต าแหน่งและลักษณะงานในความรับผิดชอบ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาความรู้และปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก รวมทั้งพิจารณาถึงการจัดการและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญของส านักงานให้เป็นระบบและ   
เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ในการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

 
๔) การปฏิบัติต่อข้อมูลลับ  

- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ค าสั่งและวิธีปฏิบัติงานรักษา
ความลับของส านักงานที่ก าหนดไว้ ตลอดจนช่วยสอดส่องดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็น
ความลับรั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เก่ียวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายโดยรวมแก่ส านักงาน รวมทั้ง
ระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลของส านักงานที่ไม่พึงเปิดเผยออกไปสู่บุคคลภายนอกด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 
และให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครัด 

 - พึงรักษาความลับขององค์กร และกิจการอันได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ โดยระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวข้างต้นรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้อง และไม่ใช้ข้อมูลลับหรือที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไป
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น๔,๗  

 
๕) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ผู้บริหารและพนักงานต้องรายงานเพ่ือการ

จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแนวทางที่ก าหนด หลีกเลี่ยงและป้องกันมิให้มีการกระท าใดๆ ที่อาจ
เข้าข่ายหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครัด  
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  ๖) การใช้อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
 -  การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน ต้องด าเนินการภายใต้อ านาจกฎหมายที่มีโดย
เคร่งครัด โดยให้ส่วนงานก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้องตามขั้นตอนและกรอบของ
กฎหมาย  
 -  การแสดงได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล       
บนพื้นฐานความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ที่มีอย่างชัดเจน ถูกต้อง เป็นธรรมและด้วยความรับผิดชอบ  
 -  การแสดงได้ว่าในกรณีที่มีการมอบหมายบุคคลภายนอก ส านักงานต้องมีการก ากับ
ดูแลบุคคลภายนอกให้ด าเนินงานอย่างครบถ้วนเพียงพอและเป็นไปตามกฎหมาย  
 -  มีการจัดท าแนวทางการมอบอ านาจในการสั่งการในงานของส านักงานและการลงนาม
ในหนังสือของส านักงานตามโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุง
แนวทางการมอบอ านาจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มี เพ่ือให้การด าเนินงานมีความคล่องตัว 
รวมทั้งเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการตามความรับผิดชอบภายใต้อ านาจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างครบถ้วนถูกต้อง  
 

๗) ความเป็นอิสระ ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบ 
 -  ก าหนดให้ส่วนงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียด้วย
ความเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญและมีลักษณะ
ของฐานความเสี่ยงสูง โดยส านักงานต้องก ากับดูแลให้ส่วนงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้ในทุกกรณีอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 - ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการตีความระเบียบกฎเกณฑ์หรือการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ใดๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต้องจัดให้มีขั้นตอนการด าเนินการที่เป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีการจัดท าบันทึกการด าเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 - จัดให้มีเกณฑ์การหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นในการออกระเบียบกฎเกณฑ์หรือ
การวางนโยบายในเรื่องต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่มีความส าคัญและมี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง โดยให้มีการด าเนินการผ่านสื่อและช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว ภายในระยะเวลาและวิธีการด าเนินการที่เอ้ืออ านวยต่อการมีส่วนร่วมของ       
ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่สนใจในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ 
 - จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันการแทรกแซงจากการเมือง หรือกลุ่ม
ธุรกิจผลประโยชน์ ที่มีผลต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจของส านักงานมิให้ตกอยู่ภายใต้การครอบง าของ
อิทธิพลใดๆ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของสาธารณชน โดยก าหนดให้การพิจารณาตัดสินใจ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องมีการกลั่นกรองเป็นล าดับชั้น มีการบันทึกผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งต้องมีการบันทึกความเห็นที่แตกต่างกันไว้อย่างครบถ้วน 
 - การตัดสินใจด าเนินการของส านักงานที่ต้องหารือ หรือขอความเห็นชอบจากภาครัฐ 
ต้องไม่ก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ าหรืองานปกติ โดยต้องเป็นการหารือหรือขอความ
เห็นชอบระดับนโยบายในภาพรวมที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
    



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๑๙ 

 - ในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการทางบริหาร หรือการด าเนินการ
ทางอาญาซึ่งมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต้องจัดให้มีขั้นตอนการด าเนินการ ที่โปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนรองรับ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าว 
สามารถขออุทธรณ์ตามกฎหมาย หรือร้องขอให้มีการพิจารณาทบทวนการสั่งการได้ 
 - เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จะต้อง
จัดให้มีแหล่งรายได้ งบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเรื่องการให้
ผลตอบแทนบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีงบประมาณที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และต้องมีช่องทางที่เปิดให้สามารถตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของส านักงานได้ว่ามีการด าเนินการด้ วยความ
โปร่งใส 
 - จัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการเพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
แจ้งเบาะแสการด าเนินการของส านักงานที่เข้าข่ายการกระท าทุจริต หรือการกระท าความผิดใดๆ รวมทั้ง จัด
ให้มีมาตรการเพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
 
  ๘) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล 
 - ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานก ากับดูแลด้วยกันที่มีความเกี่ยวข้องหรือ        
ทับซ้อนกันและไม่มีความชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานใด ส านักงานต้องจัดให้มี
กลไกความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดท าบันทึกความเข้าใจ หรือบันทึกข้อตกลง เพ่ือก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานให้ครบถ้วนชัดเจน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องทั้งฝ่ายผู้ก ากับดูแล และผู้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล และเพ่ือป้องกันมิให้เกิดช่องว่างในการ
ก ากับดูแล หรือเกิดการก ากับดูแลที่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควร ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินการได้ 
 - ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน  และปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจข้ามชาติ ต้องพิจารณารวมถึง ความเป็นไปได้ในการขจัดข้อจ ากัดทางกฎหมายที่มี ซึ่งอาจปิดกั้น
ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๒๐ 

หมวดที ่๒ การจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน 
หลักการ 

ส านักงาน คปภ. ต้องจัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารและพนักงาน  ค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีกระบวนการ และ
ขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 
แนวทางปฏิบัติที่ด ี 

จัดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน
ของส านักงาน โดยกระบวนการดังกล่าวต้องก าหนดเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีความโปร่งใส 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ มีก าหนดเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับผลกระทบทุกฝ่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๒๑ 

หมวดที ่๓ การรายงานข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส  
หลักการ 

                     ส านักงาน คปภ. ต้องจัดท ารายงานข้อมูล เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีจ าเป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส    
เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
๑) การจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ์ 

 - มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และรายงานของส านักงาน ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน 
โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กะทัดรัด มีสาระส าคัญที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ไม่ท าให้เกิดความสับสน
หรือเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง และควรให้ความส าคัญกับเนื้อหามากกว่ารูปแบบของการน าเสนอ 
 - มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีสาระส าคัญอย่าง
ครบถ้วนทันเวลาและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสาร และวิธีการเผยแพร่ที่สะดวกและเอ้ืออ านวยต่อ
การเข้าถึงของผู้ใช้ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคคลภายนอกสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับส านักงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
 - จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายงาน สารสนเทศ และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง การประชาสัมพันธ์ในกรณีที่ส านักงาน
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การด าเนินการ ระเบียบกฎเกณฑท์ี่กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

๒) รายงานการด าเนินงาน   
- มีการจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลงาน๔,๘และอุปสรรคในการด าเนินงานของ

คณะกรรมการและส านักงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ตามมาตรา ๒๐(๑๐) แห่งพ.ร.บ. คปภ.พ.ศ.๒๕๕๐)  
- การจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงาน๔,๙ ครอบคลุมถึงหัวข้อหลักๆ ได้แก่ นโยบาย

และผลการด าเนินการ การออกระเบียบกฎเกณฑ์ การก ากับ การตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมาย    
เป็นต้น โดยจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการด าเนินงานดังกล่าว  

  ๓) รายงานทางการเงิน 
- การจัดท ารายงานทางการเงินให้ครอบคลุมถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายและการ

ใช้เงินทุนและทรัพยากรของส านักงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยต้องมีการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้
ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงานมาตรฐานการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนในรายงาน
ประจ าป ี                                                                                                                          

- ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ส านักงานเผยแพร่งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ 
    
 
 
 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๒๒ 

  ๔)  การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 - มีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ วาระการ
ด ารงต าแหน่ง วิธีการประเมินผล จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม  
 - มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้บริหารระดับสูง ประวัติ ประสบการณ์ และ
ความรู้ความสามารถ และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงใหม่ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๒๓ 

หมวดที ่๔ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
หลักการ 

ส านักงาน คปภ. ต้องก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของส านักงาน 
โดยค านึงถึงโอกาส ปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละด้านตามหลักการอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีการดูแลติดตามและ
ควบคุมการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม และต้องก าหนดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของ การปฏิบัติงาน อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าส านักงานจะสามารถบรรลุพันธกิจขององค์กร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

๑) การบริหารความเสี่ยง 
 - ความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานให้ความส าคัญและมีการบริหารความเสี่ยงในระดับ
องค์กรตามนโยบายที่วางไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดล าดับชั้นของความเสี่ยงแต่ละประเภท 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน โดยในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารระดับสูง
ต้องน าปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมาประกอบการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ และกรอบ            
การด าเนินการ เพ่ือควบคุม จ ากัด หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าส านักงานบรรลุต่อวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงการจัดล าดับชั้นความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 - ความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารระดับสูงร่วมกับผู้บริหารระดับ
ส่วนงานประเมินความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการปฏิบัติงาน
ของส านักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ของส านักงาน
ในฐานะองค์กรก ากับดูแลเป็นส าคัญ มีการก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ  มีขั้นตอน
ตามหลักการท่ีเหมาะสม รวมทั้ง มีการติดตามผลเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้การก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
บรรลุผลและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 - ความเสี่ยงกรณีเกิดจากเหตุการณ์ไม่ปกติหรือเหตุฉุกเฉิน จัดให้มีการบริหารความ
เสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์วินาศภัยหรือภาวะฉุกเฉินใดๆ ที่ส่งผลกระทบให้ผู้บริหารและ
พนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ท างานหรือสามารถมาปฏิบัติงานได้  โดยให้ทุกส่วนงานก าหนด
แนวทางด าเนินการ และจัดเตรียมแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือแผนฉุกเฉิน เพ่ือลดผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ แผนฉุกเฉินจะต้องครอบคลุมถึงการกอบกู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ให้มี
การทบทวนและซักซ้อมการด าเนินการตามแผนฯ อย่างสม่ าเสมอหรือตามความเหมาะสม 

 
๒) การก ากับดูแลและการควบคุมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ก ากับ

ดูแล ควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน โดยเฉพาะในการปฏิบัติงาน ที่เป็นกิจกรรมหลัก  
ที่มีความส าคัญและลักษณะฐานความเสี่ยงสูง โดยให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในมีหน้าที่ในการเข้า
ตรวจสอบกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน รวมถึงเข้าตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงจาก



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๒๔ 

เหตุการณ์ไม่ปกติหรือเหตุฉุกเฉิน และมีการสอบทานความเหมาะสม ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติที่ดี 
  ๓) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ส่วนงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดท าคู่มือ         
การปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่มีความส าคัญเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมาตรฐาน 
และได้รับความเชื่อถือ ขณะเดียวกันให้ค านึงถึงความยืดหยุ่นคล่องตัว มิให้เกิดความล่าช้าหรือเกิดต้นทุนการ
ก ากับดูแลที่ไม่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ โดยต้องมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่วางไว้ให้
สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมความรู้
ในหลักสูตรที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยเปิดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันให้ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาการทางวิทยาการสมัยใหม่ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
และมาตรฐานการก ากับธุรกิจประกันภัยในระดับสากล 
 
  ๔) การตรวจสอบภายใน  ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในมีหน้าที่ในการติดตามดูแลและ
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมที่มีลักษณะ ฐานความเสี่ยงสูง รวมถึง มีการ
ติดตาม ประเมินผลและจัดท าข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น   
ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่วางไว้  และเพ่ือความเป็นอิสระและ    
เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในสามารถประสานงานและ
รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และรายงานด้านการบริหารของฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายในต่อผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน ส าหรับหน้าที่และความรับผิดชอบในรายละเอียดของ    
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
  ๕) ผู้สอบบัญชี 
 - ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญคือ การแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของ
ส านักงานอย่างถูกต้องครบถ้วน และเท่ียงธรรม เพ่ือให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินของส านักงาน
ไม่มีรายการใดที่ผิดปกต ิและการจัดท ารายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ ในสากล  
 - ผู้สอบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงานหรือรายงานทางการเงินอ่ืนที่ออกควบคู่กับงบ
การเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติใดๆ ในรายงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบ
การเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) หน้า ๒๕ 

เชิงอรรถ 
                                                           
๑ แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปภ. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

๒ กรอบแนวทางธรรมาภิบาลของส านักงาน คปภ. ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปภ. ในการประชุม ครั้งท่ี      
๖/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๓ เพิ่มหัวข้อ “ผู้บริหารสูงสดุ (เลขาธิการ)” เพื่อแสดงให้ผู้มสี่วนได้เสยีเห็นว่า ส านักงานได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้งบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน  

๔ มติที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๕ การก าหนดนโยบายการปลอดคอร์รัปช่ันเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการปลอดคอรร์ัปชัน่ทุกรูปแบบ และ
ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานอย่างโปร่งใส 

๖ มติที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๗ แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “การไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าท่ี...และพึงรกัษาความลับขององค์กร...” ให้สอดคล้องกับระเบียบ
ส านักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

๘ เพิ่มข้อความ “..แสดงผลงาน...” ตามมาตรา ๒๐ (๑๐) แห่ง พ.ร.บ. คปภ. ๒๕๕๐ 

๙ เพิ่มข้อความ “..การจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงาน...” ตามมาตรา ๒๐ (๑๐) แห่ง พ.ร.บ. คปภ. ๒๕๕๐ 


