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1. หลกัการ การห้าม

คอร์รัปชัน่ ไม่ว่า
ในรูปแบบใดๆ

1 สภากาชาดไทยมีนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

2 คณะกรรมการสภากาชาดไทยไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่อย่างเป็นทางการ

3 สภากาชาดไทยไดก้าํหนดคาํนิยามของการคอร์รัปชัน่
4 คาํนิยามไดค้รอบคลุมการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงทาํให้

เกดิการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถูกตอ้ง เช่น การให้และรับของขวญั
หรือบริการ การให้และรับเงินสดหรือส่ิงของแทนเงินสด การ
ให้สินบนเจา้หน้าท่ีของรัฐ และ การคอร์รัปชัน่ระหว่าง
หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

5 สภากาชาดไทยห้ามผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีไม่ให้เรียกร้อง 
ดาํเนินการ หรือ ยอมรับการคอร์รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
 ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั

6 สภากาชาดไทยมีแนวปฏิบติั (Code of Conduct ) หรือนโยบาย
ลกัษณะเดียวกนั ท่ีระบุอย่างชดัเจนเพื่อต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

7 สภากาชาดไทยมีการประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่าง
ชดัเจน เกีย่วกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

ความมุ่งมัน่ต่อ
นโยบายต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่

8 สภากาชาดไทยแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ เช่น ระบุในค่านิยมขององค์กร (Values) แนวปฏิบติั
 (Code of Conduct ) นโยบายและระเบียบ การบริหารความเส่ียง
 การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การอบรม การ
ควบคุมภายใน การติดตาม และการตรวจสอบ

9 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนในการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

10 ขั้นตอนในการปฏิบติัไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย

2. การ
พฒันา
มาตรการ
ต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่

การจดัทาํเอกสาร 11 มาตรการปฏิบติัไดรั้บการจดัทาํเป็นเอกสารตามหลกัการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคลอ้งตามนโยบายและระเบียบของ
สภากาชาดไทย

การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อ
พฒันามาตรการ
ต่อตา้นการ

12 ในการจดัทาํมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ สภากาชาดไทย
ไดมี้การประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกดิข้ึนต่อ
สภากาชาดไทยดว้ย

13 ในกรณีท่ีสภากาชาดไทยมีการประเมินความเส่ียง สภากาชาด
ไทยไดจ้ดัทาํมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้เหมาะสมกบั
ความเส่ียงท่ีประเมินได้

14 สภากาชาดไทยมีคาํอธิบายเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ เช่น มีแผน่พบั(Brochure)ให้แกเ่จา้หน้าท่ีหรือคู่คา้ 
เพื่ออธิบายการปฏิบติัในรายละเอียด

หมวด
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ความสอดคลอ้ง
กบักฎหมาย
ต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่

15 สภากาชาดไทยมีการช้ีแจงต่อบุคคลภายนอกว่านโยบายของ
สภากาชาดไทยคือการปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ในทุกทอ้งถ่ินท่ีสภากาชาดไทยมีการทาํกจิการอยู่

3. รูปแบบ
ของการ
คอร์รัปชัน่

ความเป็นกลาง
ทางการเมือง 
(Political 
Contributions)

16 สภากาชาดไทยมีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีครอบคลุม
เกีย่วกบัความเป็นกลางทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม

17 สภากาชาดไทยไดก้าํหนดคาํนิยามของความเป็นกลางทางการ
18 ในกรณีท่ีสภากาชาดไทยมีนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง

 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อป้องกนักจิกรรมท่ีว่าน้ี
นโยบายความ
เป็นกลางทางการ
เมือง

19 ในกรณีท่ีสภากาชาดไทยมีนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง
 นโยบายดงักล่าวไดร้ะบุว่าการปฏิบติัตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย
ท่ีเกีย่วขอ้งดว้ย

20 ในกรณีท่ีสภากาชาดไทยมีนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง
 สภากาชาดไทยไดก้าํหนดขั้นตอน การสอบทานและอนุมติั
อย่างเหมาะสม

การให้และรับ
บริจาคเพื่อการ
กุศล

21 สภากาชาดไทยมีนโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีครอบคลุม
การให้และรับบริจาคเพื่อการกุศล

22 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนและการควบคุมเพื่อให้มัน่ใจว่าการ
ให้และรับบริจาคเพื่อการกุศลไม่ไดป้ฏิบติัเพื่อการคอร์รัปชัน่

23 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนการสอบทานและอนุมติัการให้และ
รับบริจาคเพื่อการกุศลโดยผูท่ี้มีอาํนาจของสภากาชาดไทย

24 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนการติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่าการให้และ
รับบริจาคเพื่อการกุศลไม่ไดป้ฏิบติัเพื่อการคอร์รัปชัน่

เงินสนับสนุน 
(Sponsorships)

25 สภากาชาดไทยมีนโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัการใช้
เงินสนับสนุน

26 สภากาชาดไทยมีกระบวนการและการควบคุมเพื่อให้มัน่ใจว่า
การใชเ้งินสนับสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการคอร์รัปชัน่

27 สภากาชาดไทยมีกระบวนการอนุมติัและใชเ้งินสนับสนุน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือทัว่ไป

28 สภากาชาดไทยมีกระบวนตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่า เงิน
สนับสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการคอร์รัปชัน่

ค่าของขวญั 
ค่าบริการตอ้นรับ
 (Hospitality) 
และค่าใชจ่้าย
่

29 สภากาชาดไทยมีนโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัการ
จ่ายเงินค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆให้แก่
เจา้หน้าท่ี

30 สภากาชาดไทยไดมี้การห้ามมิให้มีการรับหรือให้ของขวญั 
บริการตอ้นรับ และรายจ่ายอ่ืนๆ หากสภากาชาดไทยเห็นว่า
การกระทาํเหล่านั้นจะมีผลกระทบเกีย่วกบัการดาํเนินการของ
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31 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนและการควบคุม รวมถึงการรายงาน  
เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบายค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ  และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เป็นไปตามนโยบายท่ีสภากาชาดไทยกาํหนดไว้

32 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนเพื่อส่ือสารนโยบายเร่ืองค่าของขวญั 
ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ให้แกเ่จา้หน้าท่ีทุกคน

33 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนเพื่อส่ือสารนโยบายเร่ืองค่าของขวญั 
ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ให้แกคู่่คา้ทุกคนดว้ย

4. มาตรการ
ท่ีตอ้งนาํไป
ปฏิบติั

4.1 โครงสร้าง
องค์กรและ
ความรับผดิชอบ

ความมุ่งมัน่และ
การกาํหนด
ความรับผดิชอบ

34 คณะกรรมการสภากาชาดไทย ผูบ้ริหาร ให้การยอมรับต่อ
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ี

35 คณะกรรมการสภากาชาดไทยกาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีโดยตรงหรือโดย

36 กรรมการสภากาชาดไทยและผูบ้ริหารระดบัสูงมีความ
รับผดิชอบต่อการนาํมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีไปปฏิบติั

37 สภากาชาดไทยไดม้อบหมายอาํนาจและความรับผดิชอบท่ี
ชดัเจนให้ผูบ้ริหาร เพื่อนาํมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีไป

การแสดงความ
มุ่งมัน่โดย
คณะกรรมการ
สภากาชาดไทย
และผูบ้ริหาร

38 สภากาชาดไทยกาํหนดให้กรรมการสภากาชาดไทยตอ้งปฏิบติั
ตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีดว้ย

39 สภากาชาดไทยมีบทลงโทษเม่ือกรรมการสภากาชาดไทยไม่
ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ี

4.2 สภากาชาด
ไทยและบุคคล
ท่ีมีความ
เกีย่วขอ้ง

การนาํมาตรการ
ไปปฏิบติัโดย
สภากาชาดไทย
และบุคคลท่ี
เกีย่วขอ้ง

40 สภากาชาดไทยมีนโยบายในการนาํมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่น้ีไปปฏิบติัท่ีหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย 
และบุคคลท่ีสามท่ีเกีย่วขอ้ง

41 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนชดัเจนในการนาํนโยบายน้ีไปปฏิบติั
ท่ีหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย และบุคคลท่ีสามท่ี

ฝ่ายสนับสนุน
และดาํเนินงาน

42 สภากาชาดไทยมีกระบวนการในการตรวจสอบงานขายและ
การตลาดอย่างสมํ่าเสมอ เกีย่วกบัความเส่ียงต่อการเกดิ
คอร์รัปชัน่ รวมถึงการจดัให้มีวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม

43 สภากาชาดไทยมีกระบวนการในการตรวจสอบงานจดัซ้ือจดั
จา้งและทาํสัญญาอย่างสมํ่าเสมอ เกีย่วกบัความเส่ียงต่อการเกดิ
คอร์รัปชัน่ รวมถึงการจดัให้มีวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม

44 สภากาชาดไทยมีกระบวนการท่ีทาํให้มัน่ใจว่า ฝ่ายสนับสนุน
และดาํเนินงาน มีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอต่อ
การนาํมาตรการมาปฏิบติั
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4.3 ทรัพยากร
บุคคล

การจดัการ
บุคลากรให้
สอดคลอ้งกบั
มาตรการ
ต่อตา้นการ

่

45 สภากาชาดไทยมีกระบวนการบริหารบุคคลากร ซ่ึงรวมถึงการ
คดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน 
ตลอดจนการเล่ือนตาํแหน่งของเจา้หน้าท่ี ท่ีสะทอ้นถึงความ
มุ่งมัน่ของสภากาชาดไทยต่อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

วิธีปกป้อง
เจา้หน้าท่ีท่ีปฎิ
เสธการ
คอร์รัปชัน่

46 สภากาชาดไทยมีนโยบายท่ีจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือ
ให้ผลทางลบต่อเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้่าการ
กระทาํนั้นจะทาํให้สภากาชาดไทยสูญเสียโอกาสในการ
ดาํเนินงานเพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใด

47 สภากาชาดไทยมีกระบวนการส่ือสารอย่างชดัเจนเกีย่วกบั
นโยบายท่ีจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้่าการกระทาํนั้นจะทาํให้
สภากาชาดไทยสูญเสียโอกาสในการดาํเนินงานเพื่อให้ไดม้า
หรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใด

48 สภากาชาดไทยมีกระบวนการนาํนโยบายท่ีจะไม่ลดตาํแหน่ง 
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ 
ไปใชใ้นการปฏิบติั แมว้่าการกระทาํนั้นจะทาํให้สภากาชาด
ไทยสูญเสียโอกาสในการดาํเนินงานเพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไว้
ซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใด

การปฏิบติัตาม
ภาคบงัคบัของ
มาตรการ
ต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่และ

49 สภากาชาดไทยมีนโยบายให้เจา้หน้าท่ีปฏิบติัตามมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่โดยเฉพาะในส่วนภาคบงัคบั

50 สภากาชาดไทยมีกระบวนการนาํนโยบายให้เจา้หน้าท่ีปฏิบติั
ตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่โดยเฉพาะในส่วนภาค
บงัคบั มาใชใ้นการปฏิบติั

51 สภากาชาดไทยมีกระบวนการส่ือสารอย่างชดัเจนให้เจา้หน้าท่ี
ทราบเกีย่วกบับทลงโทษ หากเจา้หน้าท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

52 สภากาชาดไทยมีกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษ
เจา้หน้าท่ีท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ซ่ึง
การลงโทษน้ีรวมถึงการเลิกจา้งงาน ในกรณีท่ีสภากาชาดไทย
เห็นว่าจาํเป็น

4.4 การฝึกอบรม การฝึกอบรม
คณะกรรมการ
สภากาชาดไทย 
ผูบ้ริหาร และ
เจา้หน้าท่ี

53 สภากาชาดไทยมีกระบวนการปฐมนิเทศให้แกเ่จา้หน้าท่ีใหม่ 
เพื่อให้เจา้หน้าท่ีมีความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ ความคาดหวงัของสภากาชาดไทย และรู้ถึง
บทลงโทษหากเจา้หน้าท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการน้ี
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54 สภากาชาดไทยมีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองแก่
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ี เพื่อให้เกดิความเขา้ใจ
อย่างแทจ้ริง เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ความ
คาดหวงัของสภากาชาดไทย และรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบติั
ตามมาตรการน้ี

4.5 การตั้งขอ้
สงสัยและขอ
คาํแนะนาํ

ช่องทางการ
ร้องเรียนของ
เจา้หน้าท่ี

55 สภากาชาดไทยมีช่องทางท่ีปลอดภยัและสามารถให้เจา้หน้าท่ี
เขา้ถึงไดอ้ย่างมัน่ใจ เม่ือเจา้หน้าท่ีตอ้งการแจง้ขอ้มูลหรือ
เบาะแส โดยปราศจากความเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภายหลงั

56 สภากาชาดไทยมีช่องทางท่ีปลอดภยัและสามารถให้เจา้หน้าท่ี
เขา้ถึงไดอ้ย่างมัน่ใจ เม่ือเจา้หน้าท่ีตอ้งการคาํแนะนาํเกีย่วกบั
การปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

4.6 การส่ือสาร การส่ือสารภายใน 57 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนท่ีทาํให้สามารถส่ือสารมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไดถึ้งเจา้หน้าท่ีทุกคน

แนวทางสาํหรับ
มาตรการ
ต่อตา้นการ

58 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนในการจดัทาํขอ้แนะนาํเกีย่วกบั
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร

การส่ือสาร
ภายนอก

59 สภากาชาดไทยมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน
เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

60 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนในการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน
เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

4.7 การควบคุม
ภายในและการ
บนัทึกขอ้มูล

ระบบการ
ควบคุมภายใน

61 สภากาชาดไทยมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
จดัการการคอร์รัปชัน่

62 ระบบการควบคุมภายในของสภากาชาดไทยครอบคลุมทั้งดา้น
การเงินและการดาํเนินการ ของกระบวนการทางบญัชีและการ
เกบ็บนัทึกขอ้มูล รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆในสภากาชาดไทยท่ี
เกีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

63 สภากาชาดไทยมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีกาํกบัดูแลการ
ควบคุมภายใน การจดัทาํรายงานทางการเงิน และกระบวนการ
อ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

64 สภากาชาดไทยมีความมัน่ใจว่าไดจ้ดัให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ี
งานอย่างเหมาะสม

65 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนการหารือผลการควบคุมภายในท่ี
เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่กบับุคลากรท่ี
ปฏิบติังานนั้นๆ

การบนัทึกและ
เกบ็รักษาขอ้มูล

66 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนในการเกบ็รักษาเอกสารและบนัทึก
ต่างๆให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและ
เหมาะสมของรายการทางการเงิน

67 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจว่าไม่มีรายการ
ใดท่ีไม่ไดรั้บการบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือ
รายการท่ีเป็นเทจ็
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การสอบทาน
และการ
ตรวจสอบภายใน

68 สภากาชาดไทย มีขั้นตอนเพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าการควบคุม
ภายในของกระบวนการทาํบญัชีและการเกบ็รักษาขอ้มูล ไดรั้บ
การตรวจสอบภายในเพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการ
ตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

69 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนเพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าการบนัทึก
รายการทางการเงินมีหลกัฐานอย่างเพียงพอเพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบ

4.8 การติดตาม
และทบทวน

การสอบทาน
โดย
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
คณะกรรมการ
สภากาชาดไทย

70 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนสาํหรับให้ผูบ้ริหารระดบัสูงรายงาน
ผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ี ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการสภากาชาดไทยอย่างสมํ่าเสมอ

71 สภากาชาดไทยมีขั้นตอนเพื่อให้สามารถรายงานประเด็นท่ีพบ
อย่างเร่งด่วน ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย
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