แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
หมวด
1. หลักการ

ข้ อที่
การห้าม
คอร์ รัปชัน่ ไม่ว่า
ในรู ปแบบใดๆ

หลักเกณฑ์

1 สภากาชาดไทยมีนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่

2 คณะกรรมการสภากาชาดไทยได้อนุ มตั ินโยบายต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ อย่างเป็ นทางการ
3 สภากาชาดไทยได้กาํ หนดคํานิ ยามของการคอร์ รัปชัน่
4 คํานิ ยามได้ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่ ในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งทําให้
เกิดการใช้อาํ นาจอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้และรับของขวัญ
หรื อบริ การ การให้และรับเงินสดหรื อสิ่ งของแทนเงินสด การ
ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ การคอร์ รัปชัน่ ระหว่าง
หน่ วยงานรัฐหรื อเอกชน

ความมุ่งมัน่ ต่อ
นโยบายต่อต้าน
การคอร์ รัปชัน่

2. การ
พัฒนา
มาตรการ
ต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่

5 สภากาชาดไทยห้ามผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ไม่ให้เรี ยกร้อง
ดําเนิ นการ หรื อ ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั
6 สภากาชาดไทยมีแนวปฏิบตั ิ (Code of Conduct ) หรื อนโยบาย
ลักษณะเดียวกัน ที่ระบุอย่างชัดเจนเพื่อต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
7 สภากาชาดไทยมีการประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่าง
ชัดเจน เกีย่ วกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
8 สภากาชาดไทยแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ เช่น ระบุในค่านิ ยมขององค์กร (Values) แนวปฏิบตั ิ
(Code of Conduct ) นโยบายและระเบียบ การบริ หารความเสี่ ยง
การสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การอบรม การ
ควบคุมภายใน การติดตาม และการตรวจสอบ

9 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
10 ขั้นตอนในการปฏิบตั ิได้รับการอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย
การจัดทําเอกสาร 11 มาตรการปฏิบตั ิได้รับการจัดทําเป็ นเอกสารตามหลักการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของ
สภากาชาดไทย

การประเมิน
ความเสี่ ยงเพื่อ
พัฒนามาตรการ
ต่อต้านการ

12 ในการจัดทํามาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ สภากาชาดไทย
ได้มีการประเมินความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สภากาชาดไทยด้วย
13 ในกรณี ที่สภากาชาดไทยมีการประเมินความเสี่ ยง สภากาชาด
ไทยได้จดั ทํามาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ให้เหมาะสมกับ
ความเสี่ ยงที่ประเมินได้
14 สภากาชาดไทยมีคาํ อธิ บายเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ เช่น มีแผ่นพับ(Brochure)ให้แก่เจ้าหน้าที่หรื อคู่คา้
เพื่ออธิ บายการปฏิบตั ิในรายละเอียด
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3. รู ปแบบ
ของการ
คอร์ รัปชัน่

ข้ อที่
ความสอดคล้อง
กับกฎหมาย
ต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่
ความเป็ นกลาง
ทางการเมือง
(Political
Contributions)
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15 สภากาชาดไทยมีการชี้แจงต่อบุคคลภายนอกว่านโยบายของ
สภากาชาดไทยคือการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ในทุกท้องถิ่นที่สภากาชาดไทยมีการทํากิจการอยู่
16 สภากาชาดไทยมีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ครอบคลุม
เกีย่ วกับความเป็ นกลางทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

17 สภากาชาดไทยได้กาํ หนดคํานิ ยามของความเป็ นกลางทางการ
18 ในกรณี ที่สภากาชาดไทยมีนโยบายความเป็ นกลางทางการเมือง
สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันกิจกรรมที่ว่านี้
นโยบายความ
19 ในกรณี ที่สภากาชาดไทยมีนโยบายความเป็ นกลางทางการเมือง
เป็ นกลางทางการ
นโยบายดังกล่าวได้ระบุว่าการปฏิบตั ิตอ้ งเป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกีย่ วข้องด้วย
เมือง
20 ในกรณี ที่สภากาชาดไทยมีนโยบายความเป็ นกลางทางการเมือง
สภากาชาดไทยได้กาํ หนดขั้นตอน การสอบทานและอนุ มตั ิ
อย่างเหมาะสม
การให้และรับ
21 สภากาชาดไทยมีนโยบายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ครอบคลุม
บริ จาคเพื่อการ
การให้และรับบริ จาคเพื่อการกุศล
กุศล
22 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนและการควบคุมเพื่อให้มน่ั ใจว่าการ
ให้และรับบริ จาคเพื่อการกุศลไม่ได้ปฏิบตั ิเพื่อการคอร์ รัปชัน่
23 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนการสอบทานและอนุ มตั ิการให้และ
รับบริ จาคเพื่อการกุศลโดยผูท้ ี่มีอาํ นาจของสภากาชาดไทย
24 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนการติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่าการให้และ
รับบริ จาคเพื่อการกุศลไม่ได้ปฏิบตั ิเพื่อการคอร์ รัปชัน่
เงินสนับสนุ น
25 สภากาชาดไทยมีนโยบายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับการใช้
เงินสนับสนุ น
(Sponsorships)
26 สภากาชาดไทยมีกระบวนการและการควบคุมเพื่อให้มนั่ ใจว่า
การใช้เงินสนับสนุ นไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการคอร์ รัปชัน่
27 สภากาชาดไทยมีกระบวนการอนุ มตั ิและใช้เงินสนับสนุ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับกระบวนการจัดซื้ อทัว่ ไป
28 สภากาชาดไทยมีกระบวนตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่า เงิน
สนับสนุ นไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการคอร์ รัปชัน่
29 สภากาชาดไทยมีนโยบายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับการ
ค่าของขวัญ
จ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้แก่
ค่าบริ การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่
(Hospitality)
และค่าใช้จ่าย
่
30 สภากาชาดไทยได้มีการห้ามมิให้มีการรับหรื อให้ของขวัญ
บริ การต้อนรับ และรายจ่ายอื่นๆ หากสภากาชาดไทยเห็นว่า
การกระทําเหล่านั้นจะมีผลกระทบเกีย่ วกับการดําเนิ นการของ
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ข้ อที่

4. มาตรการ 4.1 โครงสร้าง ความมุ่งมัน่ และ
ที่ตอ้ งนําไป องค์กรและ
การกําหนด
ปฏิบตั ิ
ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ

การแสดงความ
มุ่งมัน่ โดย
คณะกรรมการ
สภากาชาดไทย
และผูบ้ ริ หาร

4.2 สภากาชาด
ไทยและบุคคล
ที่มีความ
เกีย่ วข้อง

การนํามาตรการ
ไปปฏิบตั ิโดย
สภากาชาดไทย
และบุคคลที่
เกีย่ วข้อง

ฝ่ ายสนับสนุ น
และดําเนิ นงาน

หลักเกณฑ์

31 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนและการควบคุม รวมถึงการรายงาน
เพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบายค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นไปตามนโยบายที่สภากาชาดไทยกําหนดไว้
32 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนเพื่อสื่ อสารนโยบายเรื่ องค่าของขวัญ
ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
33 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนเพื่อสื่ อสารนโยบายเรื่ องค่าของขวัญ
ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ค่คู า้ ทุกคนด้วย
34 คณะกรรมการสภากาชาดไทย ผูบ้ ริ หาร ให้การยอมรับต่อ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้
35 คณะกรรมการสภากาชาดไทยกํากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้ โดยตรงหรื อโดย
36 กรรมการสภากาชาดไทยและผูบ้ ริ หารระดับสูงมีความ
รับผิดชอบต่อการนํามาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้ ไปปฏิบตั ิ
37 สภากาชาดไทยได้มอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบที่
ชัดเจนให้ผบู้ ริ หาร เพื่อนํามาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้ ไป
38 สภากาชาดไทยกําหนดให้กรรมการสภากาชาดไทยต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้ ดว้ ย

39 สภากาชาดไทยมีบทลงโทษเมื่อกรรมการสภากาชาดไทยไม่
ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้
40 สภากาชาดไทยมีนโยบายในการนํามาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ นี้ ไปปฏิบตั ิที่หน่ วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย
และบุคคลที่สามที่เกีย่ วข้อง

41 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนชัดเจนในการนํานโยบายนี้ ไปปฏิบตั ิ
ที่หน่ วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย และบุคคลที่สามที่
42 สภากาชาดไทยมีกระบวนการในการตรวจสอบงานขายและ
การตลาดอย่างสมํ่าเสมอ เกีย่ วกับความเสี่ ยงต่อการเกิด
คอร์ รัปชัน่ รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
43 สภากาชาดไทยมีกระบวนการในการตรวจสอบงานจัดซื้ อจัด
จ้างและทําสัญญาอย่างสมํ่าเสมอ เกีย่ วกับความเสี่ ยงต่อการเกิด
คอร์ รัปชัน่ รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
44 สภากาชาดไทยมีกระบวนการที่ทาํ ให้มนั่ ใจว่า ฝ่ ายสนับสนุ น
และดําเนิ นงาน มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทกั ษะเพียงพอต่อ
การนํามาตรการมาปฏิบตั ิ
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4.3 ทรัพยากร
บุคคล

ข้ อที่
การจัดการ
บุคลากรให้
สอดคล้องกับ
มาตรการ
ต่อต้านการ
วิธีปกป้ อง่
เจ้าหน้าที่ที่ปฎิ
เสธการ
คอร์ รัปชัน่
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45 สภากาชาดไทยมีกระบวนการบริ หารบุคคลากร ซึ่ งรวมถึงการ
คัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน
ตลอดจนการเลื่อนตําแหน่ งของเจ้าหน้าที่ ที่สะท้อนถึงความ
มุ่งมัน่ ของสภากาชาดไทยต่อมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
46 สภากาชาดไทยมีนโยบายที่จะไม่ลดตําแหน่ ง ลงโทษ หรื อ
ให้ผลทางลบต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ว่าการ
กระทํานั้นจะทําให้สภากาชาดไทยสูญเสี ยโอกาสในการ
ดําเนิ นงานเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใด
47 สภากาชาดไทยมีกระบวนการสื่ อสารอย่างชัดเจนเกีย่ วกับ
นโยบายที่จะไม่ลดตําแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้
สภากาชาดไทยสูญเสี ยโอกาสในการดําเนิ นงานเพื่อให้ได้มา
หรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใด
48 สภากาชาดไทยมีกระบวนการนํานโยบายที่จะไม่ลดตําแหน่ ง
ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่
ไปใช้ในการปฏิบตั ิ แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้สภากาชาด
ไทยสูญเสี ยโอกาสในการดําเนิ นงานเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้
ซึ่ งผลประโยชน์อื่นใด

การปฏิบตั ิตาม
ภาคบังคับของ
มาตรการ
ต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ และ

49 สภากาชาดไทยมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามมาตรการ
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยเฉพาะในส่ วนภาคบังคับ

50 สภากาชาดไทยมีกระบวนการนํานโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยเฉพาะในส่ วนภาค
บังคับ มาใช้ในการปฏิบตั ิ
51 สภากาชาดไทยมีกระบวนการสื่ อสารอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่
ทราบเกีย่ วกับบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการ
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
52 สภากาชาดไทยมีกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ซึ่ ง
การลงโทษนี้ รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณี ที่สภากาชาดไทย
เห็นว่าจําเป็ น
4.4 การฝึ กอบรม การฝึ กอบรม
คณะกรรมการ
สภากาชาดไทย
ผูบ้ ริ หาร และ
เจ้าหน้าที่

53 สภากาชาดไทยมีกระบวนการปฐมนิ เทศให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ความคาดหวังของสภากาชาดไทย และรู้ถึง
บทลงโทษหากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี้
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54 สภากาชาดไทยมีกระบวนการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องแก่
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อย่างแท้จริ ง เกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ความ
คาดหวังของสภากาชาดไทย และรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการนี้
55 สภากาชาดไทยมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้เจ้าหน้าที่
เข้าถึงได้อย่างมัน่ ใจ เมื่อเจ้าหน้าที่ตอ้ งการแจ้งข้อมูลหรื อ
เบาะแส โดยปราศจากความเสี่ ยงต่อผูแ้ จ้งในภายหลัง
56 สภากาชาดไทยมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้เจ้าหน้าที่
เข้าถึงได้อย่างมัน่ ใจ เมื่อเจ้าหน้าที่ตอ้ งการคําแนะนําเกีย่ วกับ
การปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
4.6 การสื่ อสาร การสื่ อสารภายใน 57 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนที่ทาํ ให้สามารถสื่ อสารมาตรการ
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ได้ถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน
แนวทางสําหรับ 58 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนในการจัดทําข้อแนะนําเกีย่ วกับ
มาตรการ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อต้านการ
การสื่ อสาร
59 สภากาชาดไทยมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
ภายนอก
เกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
60 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
เกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
4.7 การควบคุม ระบบการ
61 สภากาชาดไทยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อ
ภายในและการ ควบคุมภายใน
จัดการการคอร์ รัปชัน่
บันทึกข้อมูล
62 ระบบการควบคุมภายในของสภากาชาดไทยครอบคลุมทั้งด้าน
การเงินและการดําเนิ นการ ของกระบวนการทางบัญชีและการ
เก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆในสภากาชาดไทยที่
เกีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
63 สภากาชาดไทยมีคณะกรรมการตรวจสอบที่กาํ กับดูแลการ
ควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน และกระบวนการ
อื่นที่เกีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
64 สภากาชาดไทยมีความมัน่ ใจว่าได้จดั ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่
งานอย่างเหมาะสม
65 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนการหารื อผลการควบคุมภายในที่
เกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ กับบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานนั้นๆ
การบันทึกและ
66 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึก
เก็บรักษาข้อมูล
ต่างๆให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและ
เหมาะสมของรายการทางการเงิน
67 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิเพื่อให้มน่ั ใจว่าไม่มีรายการ
ใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรื อไม่สามารถอธิ บายได้ หรื อ
รายการที่เป็ นเท็จ
4.5 การตั้งข้อ
สงสัยและขอ
คําแนะนํา

ช่องทางการ
ร้องเรี ยนของ
เจ้าหน้าที่
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การสอบทาน
68 สภากาชาดไทย มีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการควบคุม
และการ
ภายในของกระบวนการทําบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับ
ตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ
ตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่

4.8 การติดตาม การสอบทาน
และทบทวน
โดย
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
คณะกรรมการ
สภากาชาดไทย

69 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการบันทึก
รายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ
70 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนสําหรับให้ผบู้ ริ หารระดับสูงรายงาน
ผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้ ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสภากาชาดไทยอย่างสมํ่าเสมอ

71 สภากาชาดไทยมีข้ นั ตอนเพื่อให้สามารถรายงานประเด็นที่พบ
อย่างเร่ งด่วน ต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย
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