
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการกำกับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                             ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   

แนวทางธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

หลักการและเหตุผล 

สํานักงาน คปภ . ไดตระหนักถึ งความสําคัญของธรรมาภิบาล (Good Corporate 

Governance) เพื่อนําองคกรไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน ท้ังยังเสริมสรางความเชื่อมั่นและ      

ความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และในฐานะหนวยงานของรัฐ ที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลและ

สงเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีประสิทธิภาพ และคุมครองประชาชนใหไดรับสิทธิประโยชนจาก        

การประกันภัยอยางครบถวน จะตองแสดงใหเห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการและการใชอํานาจหนาที่

ดวยความโปรงใส นาเชื่อถือ  

แนวทางธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ คปภ. มีความเขมงวดไมนอยไปกวามาตรฐานธรรมาภิบาล 

ที่ไดกําหนดใหผูอยูใตการกํากับดูแลถือปฏิบัติ โดยไดอางอิงมาจากหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากลของ

องคกรเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 

Development : OECD) และมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles : ICPs)     

ซึ่งกําหนดโดยสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance 

Supervisors : IAIS) ทั้งยังไดเทยีบเคยีงกับหลักธรรมาภิบาลของหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  

วัตถุประสงค 

๑. ผลักดันใหมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใหเกิดผลจริง ทั้งคณะกรรมการ บุคลากร 

ของสํานักงาน คปภ. และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูอยูใตการกํากับดูแลของสํานักงาน คปภ. 

๒. สนับสนุนใหการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. สามารถบรรลุเปาหมายและภารกิจ        

อยางสมเหตุสมผล มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  

๓. เสริมสรางความเชื่อมั่นตอความโปรงใส เปนธรรม และความนาเชื่อถือใหกับผูมีสวนไดเสีย

ของสํานักงาน คปภ.  

๔. แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณและความตั้งใจในการสรางธรรมาภิบาลที่ดีใหกับธุรกิจประกันภัยไทย 

หลักการธรรมาภิบาล 

สํานักงาน คปภ. ไดยึดหลักธรรมาภิบาลและความถูกตองชัดเจนในการดําเนินงาน ซึ่งถือ

เปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความนาเชื่อถือใหกับผูมีสวนไดเสียขององคกรบนพ้ืนฐานของการเติบโตอยาง

สมดุลและยั่งยืน จึงไดกําหนดกรอบหลักการธรรมาภิบาล เพ่ือใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น ดังน้ี 

๑. การเตบิโตอยางยั่งยืนของสํานักงาน คปภ. (Sustainable Growth) 

๒. ความรับผิดชอบตอหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

(Responsibility) 

๓. ความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง (Accountability) 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๒ 

๔. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct and Code   

of Ethics) 

๕. การเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสตรวจสอบได (Disclosure & Transparency) 

๖. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยสุจริตและอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) 

โครงสรางแนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คปภ. มี ๒ สวน ประกอบดวย ธรรมาภิบาล   

ในระดับคณะกรรมการ และธรรมาภิบาลในระดับสํานักงาน คปภ. ภายใตกรอบแนวทาง ที่ไดกําหนดไว ๔ ขอ 

ดังน้ี  

๑. โครงสรางการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 

เพ่ือใหมั่นใจวา มีคณะกรรมการท่ีมีทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญเพียงพอกับขนาด 

โครงสราง และลักษณะการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. 

๒. ความรับผิดชอบอยางเหมาะสมในการกํากับดูแล 

๑) เพ่ือสรางความมั่นใจวาสํานักงาน คปภ. มีการกําหนดแนวทางกลยุทธในการ

ดําเนินงาน ทั้งยังมีการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. 

และผูบริหารระดับสูง 

๒) เพื่อใหมั่นใจวาคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ของตนบนพ้ืนฐานของขอมูลขาวสาร      

ที่ครบถวน ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร และระมัดระวัง เพ่ือผลประโยชนท่ีดีที่สุดของ

องคกรและผูมีสวนไดเสยี และรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ของตนทั้งตอองคกรและผูมีสวนไดเสีย 

๓) เพื่อใหมั่นใจวาสํานักงาน คปภ. มีการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักจรรยาบรรณ        

มีความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความรูความสามารถ        

ที่เพียงพอ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

๓. การเปดเผยขอมูล ความโปรงใส และการสื่อสาร 

    เพื่อใหมั่นใจวาสํานักงาน คปภ.มีการเปดเผยขอมูลในเรื่องสําคัญ ๆ อยางถูกตองและ          

ทันตอเหตุการณ และมีระบบที่ทําใหเชื่อมั่นไดวาขอมูลตาง ๆ ที่เปดเผยนั้นมีความนาเชื่อถือ 

๔. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  

๑) เพื่อสรางความมั่นใจวาสํานักงาน คปภ. มีการบริหารความเสี่ยงและมีระบบการ

ควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเปนสวนสําคัญของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

๒) เพื่อใหมั่นใจวามีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเปนอิสระ ทําหนาท่ีสนับสนุน     

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการสอบทานการกํากับดูแลกิจการ การบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการจัดทํารายงานทางการเงินที่นาเชื่อถือ เพื่อให      

การปฏิบัตงิานและการเปดเผยขอมูลของสํานักงาน คปภ. เปนไปอยางโปรงใส และนาเชื่อถือ    



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๓ 

สารบัญ 

หนา 

หมวดที่ ๑ ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ 

สวนท่ี ๑ โครงสรางการกํากับดูแลของคณะกรรมการ  

๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ       ๔ 

๑.๒ การคัดเลือก การแตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนง ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ๕ 

๑.๓ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ       ๖ 

๑.๔ การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและอนกุรรมการ    ๗ 

๑.๕ ผูบริหารสูงสุด (เลขาธิการ)       ๘ 

สวนท่ี ๒ นโยบายของคณะกรรมการ        ๙ 

สวนท่ี ๓ หนาที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

๓.๑ การกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของสํานักงาน  คปภ.         ๑๐ 

๓.๒ กระบวนการและแนวทางในการกํากับและติดตามการดําเนินการ          ๑๒ 

      รวมถึง การเขาถึงขอมูลของสํานักงาน คปภ. 

๓.๓ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน         ๑๕ 

๓.๔ การประเมินผลคณะกรรมการ              ๑๖ 

 

หมวดที่ ๒ ธรรมาภิบาลในระดับสํานักงาน คปภ. 

สวนท่ี ๑ จริยธรรมและจรรยาบรรณรวมถึงแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน   ๑๗ 

สวนท่ี ๒ การจัดการขอรองเรียนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน        ๒๒ 

สวนท่ี ๓ การรายงานขอมูล การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส          ๒๓ 

สวนท่ี ๔ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน         ๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๔ 

ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ คปภ. 
 

หมวดที่ ๑  

ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ 
 

สวนที่ ๑ 

โครงสรางการกํากับดูแลของคณะกรรมการ 
 

๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ  
 

หลักการ 

คณะกรรมการมีองคประกอบที่หลากหลาย ประกอบดวยผูมีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณที่สอดคลองและสนับสนนุการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ.  

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กําหนดใหคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ) ประกอบดวย        

ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรพัย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหกคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเช่ียวชาญดานกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร หรือ      

การประกันภัย ดานละไมเกินสองคน เปนกรรมการ และใหเลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ  
 

๒) คณะกรรมการตองมีสัญชาติไทยและเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ    

ตองหามตามที่กฎหมายกําหนด สามารถปฏิบัติหนาท่ีในการกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธ

ของสํานักงาน คปภ. เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงาน คปภ. บรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๕ 

๑.๒ การคัดเลือก การแตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนง ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
 

หลักการ 

การคดัเลือก การแตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนง ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

มีความเหมาะสม มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปรงใส  

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

๑) คณะกรรมการใหความสําคัญกับการคัดเลือกบุคคล เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีการกําหนดขั้นตอนการคัดเลือกและการ

คัดเลือกที่โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาผูไดรับการคัดเลือกเปนผูที่มีคุณสมบัติ 

ความรูความสามารถและธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสม  

- วิธีการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหกรรมการโดยตําแหนงท้ัง ๖ คน      

เปนกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ เสนอชื่อผูที่มีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน 

เศรษฐศาสตร  หรือการประกันภัย ตอประธานกรรมการ คนละไมเกิน ๔ ชื่อ โดยแตละชื่อตองมี            

ความเชี่ยวชาญไมซํ้ากัน และใหกรรมการโดยตําแหนงคัดเลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อที่มีความเหมาะสม

สําหรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเหลือ ๑๒ คน เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

พิจารณาคัดเลือกเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๖ คนแตไมเกิน ๘ คน เพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีกอนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่ งแตงตั้ง เปนกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ใน    

คณะกรรมการตอไป  

- ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่มี

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง      

ใหดําเนินการเชนเดียวกันโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหเสนอชื่อเปนสองเทาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีจะแตงตั้ง 
 

๒) การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๓ ปและ  

อาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน ดังนั้น เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตาม

วาระ ใหดําเนินการแตงตั้งใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางท่ียังมิไดมกีารแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม     

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 

หรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ        

อยูในตําแหนงใหผูท่ีไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว 

 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๖ 

๑.๓ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ  
 

 หลักการ 

คณะกรรมการสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการอยางหนึ่ง    

อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการให

บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

๑) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งอยางใด

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และเพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล เปนไปดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการพึงคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณท่ีเปนประโยชนโดยตรงตอ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และยังตองเปนบุคคลที่ซื่อตรง มีหลักการ และยึดถือความถูกตอง ซึ่งเปนพ้ืนฐานให

คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางเหมาะสม แตท้ังนี้ 

คณะกรรมการยังคงมีภาระความรับผิดชอบโดยรวมตองานที่ไดมอบหมายใหแกคณะอนุกรรมการแตละคณะ 

๒) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการตองมีตัวแทนจากคณะกรรมการเขารวมดวย คณะกรรมการ

ตองพิจารณาจัดสรรการมอบหมายภารกิจใหแกกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่    

ในคณะอนุกรรมการแตละคณะอยางเหมาะสม โดยตองคํานึงถึงการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  

ความหลากหลายขององคความรูและประสบการณ คุณสมบัติที่เก่ียวของและทักษะในดานตาง ๆ รวมทั้ง     

มีความเปนอิสระ และเปนประโยชนตอองคกรประกอบการพิจารณาแตงตั้งดวย ทั้งนี้ การมีตัวแทนของ

คณะกรรมการดังกลาว ใหคํานึงถึงกรณีของประธานกรรมการวา ประธานกรรมการไมควรเขารวมเปนสมาชิก  

ในคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ขององคกร เพ่ือมิใหการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการในตําแหนง

ดังกลาวมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

๓) กรรมการแตละคนสามารถดํารงตําแหนงในคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ไดไมเกินกวา    

๔ คณะ เพ่ือใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๗ 

๑.๔ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ 
 

หลักการ 

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ มีกระบวนการที่ชัดเจน

โปรงใส และเหมาะสมเพื่อจูงใจใหสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพ และไม เปนการ           

จายคาตอบแทนเกินกวาเหตุ  

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

๑) ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนด 

๒) กรรมการแตละรายที่เปนอนุกรรมการมากกวา ๑ คณะ สามารถรับคาตอบแทนได     

ไมเกิน ๑ คณะ เมื่อรวมกับคณะกรรมการแลวทั้งหมดไมเกิน ๒ คณะ  

๓) อนุกรรมการที่ มิ ได เปนกรรมการในคณะกรรมการซึ่ งไดรับการแตงตั้ งให เป น

คณะอนุกรรมการมากกวา ๑ คณะอนุกรรมการ สามารถรับเบี้ยประชุมไดไมเกิน ๑ คณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๘ 

๑.๕ ผูบริหารสูงสุด (เลขาธิการ)  
 

หลักการ 

คณะกรรมการกําหนดใหมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งผูบริหาร

สูงสุด (เลขาธิการ) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

  ๑) เลขาธิการในฐานะผูบริหารสูงสุดขององคกร มีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนและ

ผลักดันแนวนโยบาย ตลอดจนบริหารจัดการองคกรใหสามารถดําเนินการไดอยางบรรลุผลตามเปาหมาย     

ที่กําหนด ดังนั้น คณะกรรมการจึงใหความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพ่ือจัดทําคําเสนอแนะตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้งเปนเลขาธิการ โดยการกําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและการคัดเลือกบุคคล

เปนเลขาธิการ เพื่อใหมีขั้นตอนการดําเนินการที่เปนไปอยางโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได รวมทั้ง

เพื่อใหสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทั้งดานการบริหารจัดการและดานการประกันภัย 

ตลอดจนคุณสมบัติดานธรรมาภิบาลไดอยางเหมาะสม 

  ๒) กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการประจําป เพื่อประโยชนตอ   

การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค และเปนกรอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน

ตามเปาหมาย ไดอยางเปนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๙ 

สวนที่ ๒ 

นโยบายของคณะกรรมการ 
 

หลักการ 

คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของธรรมาภิบาลที่ เปนปจจัยที่ เปน

ประโยชนอยางย่ิงตอองคกร เพราะจะชวยใหองคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  จึงควรกําหนดนโยบายใหชัดเจนและผลักดันใหมีการปฏิบัติจรงิ  

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

๑) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและหลักสําคัญในการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลในดาน  

จรรยาบรรณ ความขัดแยงทางผลประโยชน การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย และการปลอดคอรรัปชั่น สําหรับ

คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใหเปนลายลักษณอักษร โดยใหจัดทําเปนคูมือและกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ สื่อสารอยางทั่วถึง และสนับสนุนใหมีการปฏิบัติภายในสํานักงาน คปภ.       

อยางจริงจัง พรอมทั้งเผยแพรแนวทางปฏิบัติดังกลาวตอสาธารณะผานชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมโดย

ทั่วถึง และใหมีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายเปนประจําทุก ๒ ป หรือตามความเหมาะสม 

เพื่อใหแนใจวาคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ        

อยางเครงครัด เพ่ือเปนการสรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาลขององคกรท่ีใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามแนวทาง

ปฏิบัติที่ดี และเปนการแสดงความมุงม่ันที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลองคกรใหไดรับ   

การยอมรบัในระดับสากล  

๒) คณะกรรมการกําหนดใหฝายตรวจสอบกิจการภายในทําหนาที่ติดตามดูแลและ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของสํานักงาน คปภ. ใหสอดคลองตามแนวนโยบายที่วางไวขางตน  

๓) คณะกรรมการกําหนดใหฝายตรวจสอบกิจการภายใน ประเมินผลการดําเนินการตาม

หลักธรรมาภิบาล ในดานจรรยาบรรณ ดานความขัดแยงทางผลประโยชน ดานการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 

และการปลอดคอรรัปชั่น อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการพิจารณาทบทวนแนวทางใหขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงเรื่องดังกลาวเปนระยะ เพ่ือใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป   

๔) คณะกรรมการเปนผูดูแลใหมั่นใจวาวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการที่มีอยูในปจจุบัน 

สอดคลองกับการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในดานจรรยาบรรณ ดานความขัดแยงทางผลประโยชน      

ดานการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย และการปลอดคอรรัปชั่น โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

(Board Practices) ในทุกดาน ไดแก การกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมายและกลยุทธของสํานักงาน คปภ.     

การกํากับและติดตามการดําเนินการของสํานักงาน คปภ. การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ

ภายใน และการประเมินผลคณะกรรมการ และหากมีวิธีปฏิบัติใดยังไมสอดคลองกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ดังกลาว คณะกรรมการจะพิจารณาสั่งการ ใหสํานักงาน คปภ. ดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเรงดวน 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๑๐ 

สวนที่ ๓ 

หนาที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 

๓.๑ การกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของสํานักงาน คปภ. 

หลักการ 

คณะกรรมการใหความสําคัญหรือใหความเห็นชอบในการกําหนดทิศทาง 

นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของสํานักงาน คปภ. เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงาน คปภ.

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคภายใตกรอบความโปรงใส          

มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบที่ด ี

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

๑) การกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธ คณะกรรมการมีหนาที่ในการ

กําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธสํานักงาน คปภ. ควบคุมและประเมินผลการดําเนินงานให

เปนไปตามแนวทางที่วางไวเปนระยะ โดยคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเขามีสวนรวม และ

แสดงบทบาทในการกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของสํานักงาน คปภ. เพื่อให

คณะกรรมการสามารถถายทอดประสบการณ นําเสนอความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนแกสํานักงาน คปภ. ในการดําเนินการตามแนวทางท่ีวางไวอยางสัมฤทธิ์ผล 

๒) ภาวะผูนํา  

- ประธานกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการเปนผูนําของคณะกรรมการและเสริมสราง

ใหคณะกรรมการเปนองคกรกลุมที่มีประสิทธิผล และสามารถประสานงานอยางไดผลเปนคณะเดียวกัน  

- ประธานกรรมการตองใหความมั่นใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบและ

รวมแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการอยางเทาเทียมกัน และใหมติของคณะกรรมการเปนผลของการ

ปรึกษาหารือรวมกัน อันจะทําใหการพิจารณาของคณะกรรมการเปนการดําเนินการในรูปขององคกรกลุม

อยางแทจริง แมวากรรมการแตละทานจะมาจากหนวยงานที่แตกตางกัน และอาจมีบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบในสํานักงาน คปภ. ที่แตกตางกัน  

- โดยทั่วไป ผูบริหารสูงสุดมีบทบาทสูงสุดในการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. 

เนื่องจากเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ ไดปฏิบัติงานใกลชิดและอยูในฐานะที่เขาใจการดําเนินการของ

สํานักงาน คปภ. อยางแทจริง ดังนั้น คณะกรรมการและสํานักงาน คปภ. จึงควรมีการประสานสัมพันธในการ

ทํางานอยางใกลชิด รวมท้ังมีการหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ อยางเต็มท่ี เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. เกิดประโยชนสูงสุดแกธุรกิจประกันภัยโดยรวม 
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๓) กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหม กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมทุกคนควรไดรับทราบ

ถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตนและการดําเนินการ ระเบียบกฎเกณฑ และเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

สํานักงาน คปภ. เพ่ือใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนไดอยางเต็มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยใหสํานักงาน คปภ. จัดเตรียมเอกสารขอมูล ระเบียบ กฎเกณฑ และรายละเอียดที่เก่ียวของ

และจําเปนเสนอตอกรรมการใหมทุกคน  

๔) การพัฒนาความรู สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการสามารถพัฒนา

ความรูท่ีเก่ียวของและติดตามพัฒนาการของระบบประกันภัยอยางตอเนื่อง เพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจ

อันจะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบของคณะกรรมการอยางกวางขวางและ

เปนปจจุบันเสมอ  
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๓.๒ กระบวนการและแนวทางในการกํากับและติดตามการดําเนินการ รวมถึง       

การเขาถึงขอมูลของสํานักงาน คปภ. 
 

 หลักการ 

คณะกรรมการควรจัดใหมีกระบวนการและแนวทางในการกํากับและติดตามการ

ดําเนินการ รวมถึงการเขาถึงขอมูลของสํานักงาน คปภ. เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่

กําหนดและสามารถพิจารณาขอปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนและปรับปรุงแกไขไดทันเวลา        

โดยคณะกรรมการตองยึดมั่นตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ดวยทักษะและ        

ความซื่อสัตยสจุริต  

แนวทางปฏิบัติท่ีดี  

๑) การกําหนดองคประชุม คณะกรรมการตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

๒) กรรมการผูมีสวนไดเสีย  

- ในกรณีกรรมการมีหรือคาดวาจะมีสวนไดเสียในกระบวนการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ

ในเรื่องอื่นใด กรรมการผูนั้นควรหลีกเลี่ยงหรือยุติการมีสวนรวมในกระบวนการหรือการปฏิบัตินั้น และ

กรรมการพึงหลีกเลี่ยงจากการมีสวนไดเสียของตนจากการปฏิบัติหนาที่ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

 - กรรมการผูมีสวนไดเสียใด ๆ ในเรื่องที่ พิจารณา ใหแจงการมีสวนไดเสียและ         

งดการพิจารณาหรือเขารวมประชุม ในเรื่องนั้น เวนแตคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหเขารวมพิจารณาหรือ

เขารวมประชุมในเรื่องนั้นได โดยการพิจารณา และการมีคําสั่งเก่ียวกับการมีสวนไดเสียของกรรมการใหเปนไป

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๓) การประชุมคณะกรรมการ  

- คณะกรรมการควบคุมดูแลใหสํานักงาน คปภ. ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในเรื่อง

การประชุมคณะกรรมการ โดยใหครอบคลุมถึงการกําหนดตารางการประชุมลวงหนา มีการประชุมสมํ่าเสมอ    

อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง มีการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมอยางเหมาะสมทั้งในดานปริมาณและ

คุณภาพ มีการจัดสงวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุม ๗ วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณา

อยางละเอียดรอบคอบ รวมทั้งการจัดทํารายงานการประชุมที่มีเนื้อหาสาระครบถวนและจัดเก็บดวยความรัดกุม  

- คณะกรรมการควรใหความสําคัญกับการประชุมและเขารวมการประชุมทุกครั้ง    

โดยมีการเตรียมความพรอมเปนอยางดีเพ่ือติดตาม และพิจารณาใหความเห็นตอเรื่องที่พิจารณาตามวาระ     

การประชุมไดอยางตอเน่ือง หากกรรมการไมสามารถเขารวมการประชุมในครั้งใด ใหกรรมการติดตามผล   
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การประชุมอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ กรรมการโดยตําแหนงสามารถมอบหมายผูแทนเขารวมการประชุมแทนได     

โดยผูแทนตองสามารถทําหนาที่และตัดสินใจเสมือนหนึ่งเปนกรรมการ 

- ในการประชุมคณะกรรมการ มีการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม

คณะกรรมการดวย เพื่อใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานหรือปญหาโดยตรง    

ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ เวนแต กรณีที่ผูบริหารระดับสูงผูน้ันมีสวนไดเสีย

ในเรื่องที่ประชุม  

- การตัดสินใจของคณะกรรมการ ตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงค และประโยชนโดยรวม

ของสาธารณชน มีการพิจารณาดวยความรอบคอบระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล และเปนธรรมภายใน

กรอบจรรยาบรรณที่ดี โดยไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน และถูกครอบงําหรือแทรกแซงจากกลุม

ผลประโยชนใด ๆ 

- ในการประชุมถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดให

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  

- การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียง    

หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  ๔) หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 - ดานนโยบาย ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการวางนโยบายเพ่ือกํากับดูแลและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย รวมถึงระเบียบขอบังคับและ

เรื่องที่เก่ียวกับการพนักงาน 

 - ดานการจัดการองคกร  คณะกรรมการควรจัดใหมีมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหสามารถ

ติดตามดูแลใหสํานักงาน คปภ. ปฏิบัติตามทิศทาง นโยบาย เปาหมายและกลยุทธท่ีวางไว ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกําหนดเครื่องมือชี้วัดผลการดําเนินงาน หรือประเมินผลการดําเนินงาน

เพื่อสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และเพ่ือใหคณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่    

ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการควรกําหนดใหสํานักงาน คปภ. มีหนาที่ในการรายงาน    

ความคืบหนาของการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ ปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ีพบตอคณะกรรมการ

อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสนับสนุนใหมีมาตรการอ่ืนสนับสนุนการติดตามการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. 

และคณะกรรมการควรจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหสามารถติดตามและคาดการณถึงความเสี่ยง

ที่มีโอกาสเกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานในแตละดานของสํานักงาน คปภ. กําหนดนโยบายในการปองกันและการ

บริหารความเสี่ยง โดยใหสํานักงาน คปภ. นําไปปฏิบัติใหเกิดผล รวมทั้งกําหนดใหฝายตรวจสอบกิจการ

ภายในประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานให

คณะกรรมการทราบและพิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดใหมีการสอดสองดูแลและจัดการ

แกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่และจัดใหมีกลไกและแนว



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๑๔ 

ทางการจัดการที่เขมงวด โดยการกําหนดใหคณะกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะกรรมการและแนว

ทางการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการในเรื่องท่ีเก่ียวของอยางเครงครดั 

๕) การเขาถึงเอกสารและขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดวยความรับผิดชอบและระมัดระวังอยางเต็มท่ี เพ่ือประโยชนในการดําเนนิงาน

ของสํานักงาน คปภ.  สํานักงาน คปภ. ตองจัดทําและนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของใหคณะกรรมการอยาง

เพียงพอทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจไดอยางถูกตองรอบคอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๑๕ 

๓.๓ การบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 

หลักการ 

ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีถือเปนสวนสําคัญของการ

บริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรางความมั่นใจวาสํานักงาน คปภ. มีการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งรักษาทรัพยสินและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน    

ซึ่งเปนปจจัยสนับสนนุธรรมาภิบาล 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

  ๑) คณะกรรมการจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนคณะกรรมการอิสระ โดยให

คณะกรรมการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการตรวจสอบ        

เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ  

  ๒) คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการ 

สอบทานการกํากับดูแลกิจการ การบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

รวมท้ังการจัดทํารายงานทางการเงิน เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของสํานักงาน คปภ.  

เปนไปอยางโปรงใสและนาเชื่อถือ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดในกฎบัตร

และรายงานตรงตอคณะกรรมการ 

  ๓) ในแตละป คณะกรรมการสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน   

และการตรวจสอบภายใน ซึ่งการสอบทานควรครอบคลุมทุกเรื่อง รวมถึงรายงานทางการเงิน การดําเนินงาน

และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง และการใหความสําคัญตอรายการผิดปกติทั้งหลาย 

และควรเปดเผยในรายงานประจําปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ     

การตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๑๖ 

๓.๔ การประเมินผลคณะกรรมการ 
 

หลักการ 

การประเมินผลคณะกรรมการเปนสวนหน่ึงของระบบการกํากับและตรวจสอบ

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนการสื่อสารใหคณะกรรมการตระหนัก และปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี  

ตอหนาที่และความรับผิดชอบ  

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

  ๑) คณะกรรมการจัดให มีหลักเกณฑและบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนกรอบ         

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ โดยในการกําหนดบรรทัดฐานการ

ปฏิบัติงานใหคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกัน 

เพื่อใหการประเมินสามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางแทจริง 

  ๒) คณะกรรมการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละครั้ง และนําผล     

การประเมินที่ได เปรียบเทียบกับบรรทัดฐานที่วางไว นอกจากนี้  ควรมีการทบทวนการประเมินผล

คณะกรรมการเปนประจําใหสอดคลองกับบรรทัดฐานการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

  ๓) คณะกรรมการจัดใหมีรายงานประจําปแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงาน   

ของคณะกรรมการและสํานักงาน คปภ. เสนอตอคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๑๗ 

หมวดที่ ๒  

ธรรมาภิบาลในระดับสํานักงาน คปภ. 
 

สวนที่ ๑ 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณรวมถึงแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน 
 

 หลักการ 

สํานักงาน คปภ. กําหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรทุกคนของ

สํานักงาน คปภ. ทั้งผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน ถือเปนประมวลแบบแผนกําหนดขอบเขต 

มาตรฐาน ความประพฤติและพฤติกรรมที่พึงกระทําในการดําเนินงานและปฏิบัติงานไปในวิถีทาง

เดียวกันภายใตกรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตยในวิถีทางที่สรางสรรค เปนระเบียบ

เรยีบรอย เสมอภาคเทาเทียม เพ่ือสรางรากฐาน และรักษาภาพพจนของสํานักงาน คปภ. ใหเปน

องคกรที่มีการเจรญิเติบโตอยางยั่งยืน 
   

สํานักงาน คปภ. ในฐานะท่ีเปนหนวยงานของรัฐมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการกํากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยและการคุมครองสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยและประชาชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ เพื่อใหพนักงานมีหลักแหงความประพฤติที่ดีงาม        

เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมกับความเปนพนักงานของสํานักงาน คปภ. จึงมีการออกระเบียบสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใหพนักงานยึดถือปฏิบัติ ถูกตองตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและ

ปฏิบัติตอผูที่เกี่ยวของอยางเสมอภาค เปนธรรมและตรวจสอบได ตอมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงาน คปภ. จึงนําระเบียบดังกลาวมาปรับปรุงแกไขมาตรฐานทาง

จริยธรรมของพนักงานใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และยกระดับเปนขอบังคับคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกําหนดใหพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาที่       

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยยึดหลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ ดังนี้ 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ          

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) ซื่อสัตยสุจริตมีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบตอหนาที่ 

(๓) กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ 

 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๑๘ 

(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมเลอืกปฏิบัติ 

(๗) ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 

                 นอกจากการปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานแลว 

สํานักงาน คปภ. ยังกําหนดแนวทางปฏิบัติของผูบริหารและพนักงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลัก

จรรยาบรรณ มีความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม มีการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง มีผูบริหารและ

พนักงานที่มีความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการเก็บ

รักษาความลับของขอมูล มีการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และ  

ตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ท่ีกฎหมายกําหนด มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเปนอิสระ โปรงใส เปนธรรม 

และตรวจสอบได รวมทั้งจัดใหมีกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแลเพ่ือลดความซํ้าซอนของ   

การกํากับดูแล ปองกัน และลดชองวางของการกํากับดูแลในสวนที่มีความเก่ียวของกัน 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

๑) ความซื่อสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม  ผูบริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ไมมีอคติ และหลีกเลี่ยงหรือใหเอกสิทธิ์หรือความอนุเคราะหแกบุคคลใด ๆ โดยไม

เปนธรรม ยึดมั่นในระบบคุณธรรม และไมแสวงหาตําแหนง ความดีความชอบหรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบ 

รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดขอครหาในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม รวมถึง 

ไมใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ของตน หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหรืออํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดยตรง

หรือโดยออม แสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผู อ่ืนและไมใชอํานาจหนาที่ ในลักษณะท่ีมีอิทธิพลตอ        

การปฏิบัติงานตามหนาที่ของพนักงานอ่ืนโดยทุจริตไมวาทางตรงหรือทางออม โดยผูบริหารตองผลักดันและ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานอยางเครงครดั  

๒) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวย

ความระมัดระวังและรอบคอบ มีความเขาใจในงานที่ตนดูแลรับผิดชอบเปนอยางดี และปฏิบัติหนาที่ตาม

ขอบเขตของกฎหมายบนพ้ืนฐานของความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได  

๓) ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารและพนักงานตองเปนผูที่มีความรู

ความสามารถที่จําเปนและเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะงานที่กําหนดไว โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต       

การคัดเลือกพนักงาน ซึ่งตองมีการพิจารณาในเรื่องประวัติการศึกษา ประสบการณ ทักษะและความชํานาญ

ใหเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะงานในความรับผิดชอบ ผูบริหารและพนักงานจะตองใหความสําคัญกับ

การพัฒนาความรูและปรับตัวเพ่ือใหทันตอสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง

มาก รวมทั้งพิจารณาถึงการจัดการและจัดเก็บขอมูลองคความรูที่สําคัญของสํานักงาน คปภ. ใหเปนระบบ

และเปนปจจุบัน เพื่อสามารถใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว ในการเสรมิสรางการพัฒนาศกัยภาพดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนรากฐานสําคญัในการพัฒนาองคกรสูความกาวหนาอยางย่ังยืน 
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๔) การปฏิบัติตอขอมูลลับ  

- ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามขอบังคับ คําสั่งและวิธีปฏิบัติงานรักษา

ความลับของสํานักงาน คปภ. ที่กําหนดไว ตลอดจนชวยสอดสองดูแลระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขอมูลอัน

เปนความลับรั่วไหล หรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายโดยรวมแกสํานักงาน คปภ. 

รวมท้ังระมัดระวังไมใหเอกสารหรือขอมูลของสํานักงาน คปภ. ที่ไมพึงเปดเผยออกไปสูบุคคลภายนอก    

ดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม และใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานอยางเครงครัด 

 - พึงรักษาความลับขององคกร และกิจการอันไดลวงรูมาจากการปฏิบัติหนาที่ของ

ตนอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ โดยระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขอมูลดังกลาวขางตนรั่วไหลหรือตกไปถึงผูที่ไม

เก่ียวของ และไมใชขอมูลลับหรือที่ไดลวงรูจากการปฏิบัติหนาที่ของตนและยังไมเปดเผยตอสาธารณะไป

แสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น 

๕) การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน  ผูบริหารและพนักงานตองรายงานเพ่ือการ

จัดการความขัดแยงทางผลประโยชนตามแนวทางท่ีกําหนด หลีกเลี่ยงและปองกันมิใหมีการกระทําใด ๆ      

ที่อาจเขาขายหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานอยางเครงครัด  

  ๖) การใชอาํนาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  

   -  การปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน คปภ. ตองดําเนินการภายใตอํานาจกฎหมายที่มี    

โดยเครงครัด โดยใหสวนงานกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคลองตามข้ันตอนและกรอบของ

กฎหมาย  

   -  การแสดงไดวาการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไดดําเนินการอยางมีประสิทธิผล     

บนพื้นฐานความเขาใจในอํานาจหนาที่ที่มีอยางชัดเจน ถูกตอง เปนธรรมและดวยความรับผิดชอบ  

   -  การแสดงไดวาในกรณีที่มีการมอบหมายบุคคลภายนอก สํานักงาน คปภ. ตองมี      

การกํากับดูแลบุคคลภายนอกใหดําเนินงานอยางครบถวนเพียงพอและเปนไปตามกฎหมาย  

   -  มีการจัดทําแนวทางการมอบอํานาจในการสั่งการในงานของสํานักงาน คปภ.

และการลงนามในหนังสือของสํานักงาน คปภ. ตามโครงสรางองคกรที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีการ

ทบทวนและแกไขปรับปรุงแนวทางการมอบอํานาจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มี เพื่อใหการ

ดําเนินงานมีความคลองตัว รวมทั้งเพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารสามารถดําเนินการตามความรับผิดชอบภายใต

อํานาจท่ีไดรับมอบหมายอยางครบถวนถูกตอง  

๗) ความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ี

ตามความรับผิดชอบ 

   -  กําหนดใหสวนงานมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีความเก่ียวของกับผูมีสวนไดเสีย

ดวยความเปนอิสระ โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได โดยเฉพาะการปฏิบัติงานท่ีมีความสําคัญและมีลักษณะ

ของฐานความเสี่ยงสูง โดยสํานักงาน คปภ. ตองกํากับดูแลใหสวนงานไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไวในทุกกรณี    

อยางเทาเทียมกัน 
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   - ในกรณี ที่ จําเปนตองใชดุลยพินิ จในการตี ความระเบี ยบกฎเกณฑ หรือ           

การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใด ๆ ตอผูมีสวนไดเสีย ตองจัดใหมีขั้นตอนการดําเนินการที่เปนอิสระ 

โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีการจัดทําบันทึกการดําเนินการไวเปน         

ลายลักษณอักษร 

   - จัดใหมีเกณฑการหารือหรือการรับฟงความคิดเห็นในการออกระเบียบกฎเกณฑ

หรือการวางนโยบายในเรื่องตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่มีความสําคัญและ     

มีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในวงกวาง โดยใหมีการดําเนินการผานสื่อและชองทางที่ผูมีสวนไดเสียสามารถ

เขาถึงไดโดยสะดวก รวดเร็ว ภายในระยะเวลาและวิธีการดําเนินการที่เอ้ืออํานวยตอการมีสวนรวมของ       

ผูมีสวนไดเสียหรอืผูที่สนใจในการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ 

   - จัดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันการแทรกแซงจากการเมือง หรือ

กลุมธุรกิจผลประโยชน ที่มีผลตอความเปนอิสระในการตัดสินใจของสํานักงาน คปภ. มิใหตกอยูภายใตการ

ครอบงําของอิทธิพลใด ๆ และเปนไปเพื่อประโยชนโดยรวมของสาธารณชน โดยกําหนดใหการพิจารณา

ตัดสินใจดําเนินการในเรื่องดังกลาวตองมีการกลั่นกรองเปนลําดับชั้น มีการบันทึกผลการพิจารณาเปนลาย

ลักษณอักษร ซึ่งตองมีการบันทึกความเห็นที่แตกตางกันไวอยางครบถวน 

   - การตัดสินใจดําเนินการของสํานักงาน คปภ. ที่ตองหารือ หรือขอความเห็นชอบ

จากภาครัฐ ตองไมกําหนดเปนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนงานประจําหรืองานปกติ โดยตองเปนการหารือ

หรือขอความเห็นชอบระดับนโยบายในภาพรวมที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน โปรงใสและตรวจสอบได 

   - ในการบังคับใชกฎหมาย ไมวาจะเปนการดําเนินการทางบริหาร หรือการ

ดําเนินการทางอาญาซึ่งมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย ตองจัดใหมีขั้นตอนการดําเนินการ ที่โปรงใส เปนธรรม

และตรวจสอบได รวมท้ังจัดใหมีขั้นตอนรองรับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินการ

ดังกลาว สามารถขออุทธรณตามกฎหมาย หรือรองขอใหมีการพิจารณาทบทวนการสั่งการได 

   - เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จะตองจัดใหมีแหลงรายได งบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อใชในการปฏิบัติหนาท่ีทั้งในเรื่องการให

ผลตอบแทนบุคลากรท่ีมีประสบการณความรูความสามารถ ตลอดจนมีงบประมาณท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

และตองมีชองทางท่ีเปดใหสามารถตรวจสอบการใชทรพัยากรของสํานักงาน คปภ. ไดวามีการดําเนินการดวย

ความโปรงใส 

   - จัดใหมีชองทางหรือกระบวนการเพ่ือใหผูบริหาร พนักงานหรือผูมีสวนไดเสีย

สามารถแจงเบาะแสการดําเนินการของสํานักงาน คปภ. ที่เขาขายการกระทําทุจริต หรือการกระทําความผิด

ใด ๆ รวมท้ัง จัดใหมีมาตรการเพ่ือคุมครองผูแจงเบาะแสอยางเปนธรรมและเหมาะสม  
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  ๘) ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล 

   - ในกรณีที่การปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานกํากับดูแลดวยกันท่ีมีความเก่ียวของหรือ        

ทับซอนกันและไมมีความชัดเจนวาเปนหนาที่ ความรับผิดชอบหลักของหนวยงานใด สํานักงาน คปภ. ตองจัด

ใหมีกลไกความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดทําบันทึกความเขาใจ หรือบันทึกขอตกลง เพื่อกําหนด

ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางหนวยงานใหครบถวนชัดเจน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเกิดความ

เขาใจที่ถูกตองทั้งฝายผูกํากับดูแล และผูอยูภายใตการกํากับดูแล และเพื่อปองกันมิใหเกิดชองวางในการ

กํากับดูแล หรือเกิดการกํากับดูแลที่กอใหเกิดภาระเกินสมควร ซึ่งจะสงผลกระทบในเชิงลบตอประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการดําเนินการได 

   - ในการใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลตางประเทศ เพ่ือสนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือแลกเปลี่ยนความชวยเหลือระหวางหนวยงานในการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจขามชาติ ตองพิจารณารวมถึง ความเปนไปไดในการขจัดขอจํากัดทางกฎหมายที่มี ซึ่งอาจปดกั้น

ความสามารถในการใหความชวยเหลือ และแลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางกันดวย 
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สวนที่ ๒ 

การจัดการขอรองเรียนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน 
 

หลักการ 

สํานักงาน คปภ. ตองจัดใหมีระบบการจัดการขอรองเรียนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่

ของผูบริหารและพนักงาน คํานึงถึงการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกรายอยางเทาเทียมกัน และ        

มีกระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี  

จัดใหมีกระบวนการจัดการขอรองเรียนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน

ของสํานักงาน คปภ. โดยกระบวนการดังกลาวตองกําหนดเปนขั้นตอนที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีความ

โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได มีกําหนดเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูท่ี

เก่ียวของและไดรับผลกระทบทุกฝาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๒๓ 

สวนที่ ๓ 

การรายงานขอมูล การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 
 

หลักการ 

สํานักงาน คปภ. ตองจัดทํารายงานขอมูล เปดเผยขอมูลสารสนเทศ รายงานทาง

การเงินและไมใชทางการเงิน และระเบียบกฎเกณฑที่จําเปนอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส    

เทาเทียมกัน ผานชองทางการสื่อสารที่ผูใชขอมูลสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเรว็ 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

๑) การจัดทําและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ 

   - มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ และรายงานของสํานักงาน คปภ. ดวยความถูกตอง 

ครบถวน โดยใชภาษาที่เขาใจงาย กะทัดรัด มีสาระสําคัญที่เพียงพอและเปนประโยชนตอผูใช ไมทําใหเกิด

ความสับสนหรือเขาใจผิดในขอเท็จจริง และควรใหความสําคัญกับเนื้อหามากกวารูปแบบของการนําเสนอ 

   - มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑที่มีสาระสําคัญ

อยางครบถวนทันเวลาและเทาเทียมกัน ผานชองทางการสื่อสาร และวิธีการเผยแพรที่สะดวกและเอ้ืออํานวย

ตอการเขาถึงของผูใช รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหบุคคลภายนอกสามารถ

ติดตอสื่อสารกับสํานักงาน คปภ. ไดโดยสะดวกรวดเรว็ 

   - จัดใหมีกระบวนการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธขอมูล รายงาน สารสนเทศ 

และระเบียบกฎเกณฑที่จําเปน และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย รวมถึง การประชาสัมพันธในกรณี        

ที่สํานักงาน คปภ. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การดําเนินการ ระเบียบกฎเกณฑที่กระทบตอผูมีสวนไดเสีย 

๒) รายงานการดําเนินงาน   

  - มีการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการและสํานักงาน คปภ. เสนอตอคณะรัฐมนตรี (ตามมาตรา ๒๐ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐)  

- การจัดทํารายงานประจําปของสํานักงาน คปภ. ครอบคลุมถึงหัวขอหลัก ๆ ไดแก 

นโยบายและผลการดําเนินการ การออกระเบียบกฎเกณฑ การกํากับ การตรวจสอบ และการบังคับใช

กฎหมาย เปนตน โดยจัดใหมีการเผยแพรรายงานการดําเนนิงานดังกลาว  

  ๓) รายงานทางการเงิน 

   - การจัดทํารายงานทางการเงินใหครอบคลุมถึงแหลงที่มาของรายได คาใชจายและ

การใชเงินทุนและทรัพยากรของสํานักงาน คปภ. ที่เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยตองมีการตรวจสอบ

และรับรองความถูกตองโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระท่ีสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน คปภ. ตามมาตรฐานการตรวจสอบ และเปดเผยตอ

สาธารณชนในรายงานประจําป                                                                                                                          



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๒๔ 

 - ใหผูสอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และใหสํานักงาน คปภ. เผยแพรงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ 

  ๔)  การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

   - มีการเปดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ ประสบการณ ความรูความสามารถ วาระ

การดํารงตําแหนง วิธีการประเมินผล จํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุม รวมถึงการเปดเผย

ขอมูลเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหมผานชองทางที่เหมาะสม  

   - มีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายชื่อผูบริหารระดับสูง ประวัติ ประสบการณ และ

ความรูความสามารถ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงใหม ผานชองทางที่เหมาะสม  

 

 

 

   

 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๒๕ 

สวนที่ ๔ 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 

หลักการ 

สํานักงาน คปภ. ตองกําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึง

โอกาส ปจจัยความเสี่ยงในแตละดานตามหลักการอยางครบถวน รวมทั้งมีการดูแลติดตามและควบคุมการ

บริหารความเสี่ยงแตละประเภทอยางเหมาะสม และตองกําหนดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน การควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือสรางความนาเชื่อถือของ การปฏิบัติงาน อันจะเปนการเสริมสราง

ความเชื่อมั่นวาสํานักงาน คปภ. จะสามารถบรรลุพันธกิจขององคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

๑) การบริหารความเสี่ยง 

  - ความเสี่ยงระดับองคกร คณะกรรมการกําหนดนโยบายดานการบริหาร    

ความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร ผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน คปภ. ใหความสําคัญและมีการบริหาร

ความเสี่ยงในระดับองคกรตามนโยบายที่วางไวอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือรวมกันพิจารณาจัดลําดับชั้นของความเสี่ยงแตละ

ประเภท ที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน คปภ. โดยในการจัดทําแผนกลยุทธ 

ผูบริหารระดับสูงตองนําปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมาประกอบการพิจารณากําหนดกลยุทธและ

กรอบการดําเนินการ เพื่อควบคุม จํากัด หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวดวยความรอบคอบ

ระมัดระวัง เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวาสํานักงาน คปภ. จะสามารถบรรลุตอวัตถุประสงคที่กําหนดได ทั้งนี้ ใหมี

การดําเนินการปรับปรุงการจัดลําดับชั้นความเสี่ยงอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 

  - ความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน  ผูบริหารระดับสูงรวมกับผูบริหาร

ระดับสวนงานประเมินความเสี่ยงในทุกดานที่อาจกระทบตอการไมบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการ

ปฏิบัติงานของสํานักงาน คปภ. โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบดานชื่อเสียง

ภาพลักษณของสํานักงาน คปภ. ในฐานะองคกรกํากับดูแลเปนสําคัญ มีการกําหนดแผนการบริหารความ

เสี่ยงอยางเปนระบบ และมีขั้นตอนตามหลักการที่เหมาะสม รวมทั้ง มีการติดตามผลเปนรายไตรมาส    

เพื่อใหการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงบรรลุผลและเปนไปอยางตอเนื่อง 

  - ความเสี่ยงกรณีเกิดจากเหตุการณไมปกติหรือเหตุฉุกเฉิน จัดใหมีการบริหาร

ความเสี่ยงจากเหตุการณภัยธรรมชาติ เหตุการณวินาศภัยหรือภาวะฉุกเฉินใด ๆ ที่สงผลกระทบใหผูบริหาร

และพนักงานไมสามารถเขาปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานหรือสามารถมาปฏิบัติงานได โดยใหทุกสวนงาน

กําหนดแนวทางดําเนินการ และจัดเตรียมแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องหรือแผนฉุกเฉิน เพื่อลด

ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว ท้ังน้ี แผนฉุกเฉินจะตองครอบคลุมถึงการกอบกูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมท้ัง ใหมีการทบทวนและซักซอมการดําเนินการตามแผนฯ อยางสมํ่าเสมอหรือตามความเหมาะสม 



 

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนา ๒๖ 

๒) การกํากับดูแลและการควบคุมการบริหารความเสี่ยง ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่กํากับ

ดูแล ควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน คปภ. โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีเปนกิจกรรมหลัก  

ที่มีความสําคัญและลักษณะฐานความเสี่ยงสูง โดยใหฝายตรวจสอบกิจการภายในมีหนาที่ ในการเขา

ตรวจสอบกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน รวมถึงเขาตรวจสอบการบริหารความเส่ียงจาก

เหตุการณไมปกติหรือเหตุฉุกเฉิน และมีการสอบทานความเหมาะสม ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

  ๓) มาตรฐานการปฏิบั ติงาน ใหสวนงานมีขั้นตอนการปฏิ บัติงานและจัดทําคูมือ         

การปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานท่ีเปนกิจกรรมหลักที่มีความสําคัญเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพมาตรฐาน 

และไดรับความเช่ือถือ ขณะเดียวกันใหคํานึงถึงความยืดหยุนคลองตัว มิใหเกิดความลาชาหรือเกิดตนทุนการ

กํากับดูแลท่ีไมสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ โดยตองมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่วางไวให

สอดคลองและทันตอการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานไดรับการอบรมความรู

ในหลักสูตรที่จําเปนและเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ โดยเปดโอกาสใหไดรับการพัฒนาอยาง

เทาเทียมกัน ขณะเดียวกันใหติดตามความกาวหนา และพัฒนาการทางวิทยาการสมัยใหม เพื่อนํามา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

และมาตรฐานการกํากับธุรกิจประกันภัยในระดับสากล 

  ๔) การตรวจสอบภายใน  ฝายตรวจสอบกิจการภายในมีหนาที่ในการติดตามดูแลและ

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมที่มีลักษณะ ฐานความเสี่ยงสูง รวมถึง มีการ

ติดตาม ประเมินผลและจัดทําขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความเช่ือมั่น   

วาการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่วางไว และเพ่ือความเปนอิสระและ    

เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการที่กํากับดูแลฝายตรวจสอบกิจการภายในสามารถประสานงานและ

รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และรายงานดานการบริหารของฝายตรวจสอบ

กิจการภายในตอผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน คปภ. สําหรับหนาที่และความรับผิดชอบในรายละเอียดของ    

ฝายตรวจสอบกิจการภายในใหเปนไปตามที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรที่ผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ๕) ผูสอบบัญชี 

   - สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

เปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน คปภ. โดยมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญคือ การแสดงความเห็นตอรายงานทางการเงินของ

สํานักงาน คปภ. อยางถูกตองครบถวน และเที่ยงธรรม เพื่อใหสามารถเชื่อม่ันไดวารายงานทางการเงินของ 

สํานักงาน คปภ. ไมมีรายการใดที่ผิดปกติ และการจัดทํารายงานเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับในสากล  

- ผูสอบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงานหรือรายงานทางการเงินอื่นที่ออกควบคู

กับงบการเงินที่ตนไดตรวจสอบแลว และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติใด ๆ ในรายงาน ซึ่งไมสอดคลองกับ

งบการเงินที่ตนไดตรวจสอบแลว 


