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1. บทนำ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) มีภารกิจ
หลักในการกำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงเพื่อเป็นกลไกสำคัญที่
ช่วยสร้างเสถียรภาพให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้
ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามที่ได้กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) สำนักงาน คปภ. เข้าร่วมการเข้ารับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนั ก งานจึ ง ได้ ก ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นองค์ประกอบให้การเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีการ ผู้รับผิดชอบภายในสำนักงาน คปภ. ในการรับเรื่องและส่งต่อเพื่อ
จัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
2.2 เพื่อกำหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากภายในและภายนอกสำนักงาน คปภ.
3. ขอบเขต
แนวปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องและจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสำนักงาน คปภ. ในช่องทางต่าง ๆ ทั้งการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกและพนักงานภายในสำนักงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติ
4.1 ผู้แจ้งเหตุแจ้งเรื่องทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
4.1.1 ส่งข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. ในหน้าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
https://www.oic.or.th/th/suggestions
4.1.2 ส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR@oic.or.th)
4.1.4 ส่ ง จดหมายปิ ดผนึก ทางไปรษณี ย์ ถ ึ ง สำนัก งานคณะกรรมการกำกั บ และส่ ง เสริม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ที่อยู่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
4.2 การดำเนินการกรณีพนักงานถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ากระทำผิดวินัย
กรณีพนักงานถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าพนักงานกระทำความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานให้เลขาธิการทราบ โดยเลขาธิการจะดำเนินการหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น
ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานกระทำผิดวินัยหรือไม่
หากผลการสืบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่ากรณีมีมูลความผิดที่ไม่ใช่ความผิดวินัยอย่ าง
ร้ายแรง จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้พนักงานผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมรับฟังคำ
ชี้แจงของพนักงานผู้ถูกกล่าวหา เมื่อเลขาธิการเห็นว่าพนักงานผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา
เลขาธิการสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้หากผลการสื บสวนหรือพิจารณา
ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง หรือกรณีไม่ร้ายแรง เลขาธิการเห็นสมควรตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวน เพื่อสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้พนักงานผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟัง
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คำชี้แจงผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อ
เลขาธิการ กรณีสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว พบว่าพนักงานผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำความผิดตามข้อ
กล่าวหาเลขาธิการจะสั่งยุติเรื่อง
5. การดำเนินการวินัย
5.1 กระทำการ/ไม่กระทำการตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ให้พนักงานถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนข้อ
ห้ามถือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ดังนี้
5.1.1 พนักงานต้องกระทำอันเป็นข้อปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(2) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และระเบียบ วิธี
ปฏิบัติงานของสํานักงาน
(3) ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายให้ เ กิ ด ผลดี ห รื อ ความก้ า วหน้ า แก่ ส ํ า นั ก งานด้ ว ย
ความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสํานักงาน
(4) รักษาทรัพย์สินของสํานักงาน โดยไม่นําไปใช้แสวงหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว
(5) ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่งและระเบียบพิธีปฏิบัติงานของสํานักงาน
(6) อุทิศเวลาของตนให้กับการปฏิบัติงานของสํานักงาน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้
(7) รักษาความลับ ของสํานักงาน การกําหนดลักษณะและประเภทของข้อมูล ที่ถือ เป็น
ความลับของสํานักงานให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด
(8) รักษาความสามัคคี ไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้อง ช่วยเหลือกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงาน
(9) ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนผู้มาติดต่อใน
กิจการอันเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย
(10) รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย
(11) กํากับดูแลให้พนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย และในกรณีที่ผู้อยู่ใต้ บังคับ
บัญชากระทําผิดวินัย ต้องดําเนินการให้มีการพิจารณาลงโทษ
5.1.2 พนักงานต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม
(1) ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรแจ้งให้ทราบ ถือ
ว่าเป็นรายงานเท็จด้วย
(2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่ ผู้บังคับบัญชา
สั่งให้กระทํา
(3) ไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สํานักงาน
(4) ไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงพนักงานผู้อื่นในการปฏิบั ติ
หน้าที่
(5) ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อในกิจการของ สํานักงาน
5.2 พนักงานต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ดังนี้
(1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่าง ร้ายแรงแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
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(2) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อกระทํา
การหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
(3) อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตําแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือ
ผู้อื่น
(4) จงใจกระทําหรืองดเว้นกระทําการใดๆ หรือการประมาทเลินเล่อในหน้าที่อัน เป็นเหตุให้
เสียหายแก่สํานักงานอย่างร้ายแรง
(5) การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือคําสั่งและระเบียบพิธีปฏิบัติงานของสํานักงาน อันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่สํานักงานอย่างร้ายแรง
(6) การเปิ ด เผยความลั บ ของสํ านั ก งานอั นเป็น เหตุ ใ ห้ เ กิด ความเสี ยหายแก่ ส ํ า นักงาน
อย่างร้ายแรง
(7) การรายงานเท็ จ ต่ อ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ สํ า นั ก งาน
อย่างร้ายแรง
(8) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเป็นเหตุให้เกิดความ เสียหายแก่
สํานักงานอย่างร้ายแรง
(9) ละทิ้งหน้าที่หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุ อันสมควร
(10) กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(11) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทําร้ายประชาชนผู้มาติดต่อในกิจการ ของ
สํานักงานอย่างร้ายแรง
(12) กระทํ า ความผิ ด อาญาจนได้ ร ั บ โทษจํ า คุ ก หรื อ โทษที ่ ห นั ก กว่ า โทษจํ า คุ ก โดย
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือให้รั บโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก เว้นแต่ศาลมีคําพิพากษาให้รอการ กําหนด
โทษ รอการลงโทษ หรือเป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ขั้นตอนการดำเนินการวินัย
6.1 การดำเนินการวินัยไม่ร้ายแรง
เมื่อ ผลการสืบ สวนหรือพิจ ารณาปรากฏว่ากรณีมีมูลความผิดที่ไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เลขาธิการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดอัตราเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
6.2 การดำเนินการวินัยร้ายแรง
เมื่อผลการสืบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่ากรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เลขาธิการสั่งให้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รับแต่งตั้งและสำนวนสอบข้อเท็จจริง
แล้ว คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกผู้ถูกกว่าหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจ้ง หรือให้ถ้อยคำในฐานะ
พยาน หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สรุปข้อเท็จจริง
และทำความเห็นว่าพนักงานกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากกระทำผิดวินัย จะผิดฐานความผิดใด สมควรลงโทษ
ระดับใด หรือกรณีไม่พบว่ามีมูลความผิดสมควรยุติการดำเนินการทางวินัยหรือไม่ ตลอดจนเสนอรายงานการ
สอบสวนเสนอความผิดทางวินัยต่อเลขาธิการ
หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้เลขาธิการสั่ง
ลงโทษ โดยพนักงานที่มีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คปภ.
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ระดับโทษวินัยอย่างร้ายแรงมี 2 ระดับโทษ คือ ปลดออก หรือ ไล่ออก โดยเป็นการลงโทษให้พ้นจาก
งาน โดยมิจ่ายเงินเดือน เงินพึงได้อื่น รวมทั้งระงับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
ทั้งนี้ พนักงานที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้องคณะกรรมการสอบสวน
หรือ ถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ เลขาธิการมีอำนาจสั่งพักงานไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้
โดยงดจ่ายเงินเดือน เงินพึ่งได้อื่น รวมทั้งให้ระงับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ หากภายหลังปรากฎผล
การสอบสวนหรือพิจารณาว่าพนักงานที่ถูกกล่าวหากระทำผิดหรือกระทำความผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลด
ออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่ ต้องพ้นจากการเป็นพนักงานด้วยเหตุอื่น เลขาธิการสั่งให้พนักงานผู้นั้นกลับ
เข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าทำงานในตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน
หรือในตำแหน่งประเภทและระดับที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด

