บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน สังคม และ
ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ยอมรับหรื อมีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกับ การทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ในรู ป แบบใด ๆ ไม่ว่า ทางตรง และทางอ้ อ ม เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานสามารถสร้ าง
ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ โดยกาหนดให้ บุคลากรของบริ ษัทฯ ปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้ า นการทุจริ ต
คอร์ รัปชั่น ให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ระเบียบ ข้ อกาหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาไปสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อให้ พนักงานของบริ ษัทฯ ทุกระดับ ต้ องไม่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ใด ๆ ทังสิ
้ ้น ไม่วา่ ทางตรง
และทางอ้ อม

2.

เพื่อ ส่ง เสริ ม บทบาท และการมีส่วนร่ ว มของพนักงานทุกระดับ เพื่ อป้องกัน และต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

3.

เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียในการดาเนินธุรกิจร่วมกันด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต

ขอบเขต
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้ เสียที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นเป็ น
2 กลุม่ ดังนี ้
1. ภายใน

: กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ทุกระดับ

2. ภายนอก : ลูกค้ าหรื อผู้ขายสินค้ าหรื อบริ การ (Supplier) ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้า เจ้ าหนี ้ หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานเอกชน
คานิยาม
คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยู่ในรู ปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้
คามั่น เรี ยกร้ อง หรื อรั บ ซึ่งเงิ น ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ หน่วยงานของรั ฐ
หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทาได้
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ แ ละสมาชิก คณะจัดการ มี หน้ าที่และความรั บผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบ
ส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่ อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องรวมทัง้ ทบทวนให้ มี
ความเหมาะสม สอดคล้ องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนด
ของกฎหมายต่าง ๆ เป็ นต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น้ า ที่ สอบทานระบบรายงานทางการเงิ น และบัญ ชี ระบบควบคุม ภายใน
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยง ให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรั ดกุม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงาน
ว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้ อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่
ที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวปฏิบตั ิการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1.

พนักงานต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ โดยต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง

2.

ผู้ที่กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และผู้มีสว่ นรู้ เห็นหรื อเกี่ยวข้ องจะต้ องได้ รับการลงโทษทางวินยั ตามกฎ
ของบริ ษัทฯ ที่กาหนดไว้ และอาจได้ รับโทษตามกฎหมาย

3.

บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงาน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

4.

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการเผยแพร่ สื่อสารและฝึ กอบรม เพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ

5.

ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดาเนินงานตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรื่ องนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีร ะบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ
ความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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มาตรการการปฏิบตั ิ
การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น (การติดต่ อธุรกิจกับหุ้นส่ วนและบุคคลภายนอก)
พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังต่อไปนี ้ ในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้ า ผู้ขายสินค้ า
หรื อบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี ้ให้ เรี ยกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้ องทาง
ธุรกิจ”)
1.

พนัก งาน ต้ อ งปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบีย บ ประเพณี ปฏิ บัติ ทางธุ ร กิ จ และมารยาททางธุร กิ จ ใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจ

2.

พนักงาน ต้ องไม่รับหรื อเรี ยกร้ องทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมซึ่ง เงิน บัตรกานัล เช็ ค หุ้น ของขวัญหรื อ
สินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรื อสิ่งจูงใจใด ๆ ที่มีมลู ค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้ อง
ทางธุรกิจ

3.

พนักงาน อาจรับของกานัลที่ไม่ใช่เงินสดหรื อของมีราคาใด ๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้ อง
ทางธุรกิจก็ได้ โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้บงั คับบัญชาสายตรงก่อน ทังนี
้ ้ การรับของกานัล
เช่นว่านันต้
้ องเป็ น ไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบตั ิทางธุรกิจหรื อมารยาททางธุรกิจ และต้ องไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน

4.

พนักงาน จะต้ องไม่พงึ หาประโยชน์ใด ๆ จากตาแหน่งหน้ าที่ของตนในบริ ษัทฯ เพื่อรับหรื อเรี ยกร้ อง ให้
บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงไม่ให้
บริ การใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

5.

เมื่อพนักงานแนะนาบุคคลให้ แก่บริ ษัทฯ การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์หรื อ
ขันตอนการจั
้
ดจ้ างของบริ ษัทฯ อีกทังต้
้ องไม่ทาเพื่อประโยชน์สว่ นตัวอันมิชอบด้ วยกฎหมาย

6.

พนักงานที่เป็ นผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ ในฐานะ
คูส่ มรสหรื อบิดามารดา/บุตร

7.

พนักงานต้ องไม่ให้ สนิ บนแก่เจ้ าพนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ราชการโดยการเสนอให้ เงิน บัตรกานัล เช็ค หุ้น
ของขวัญหรื อสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรื อสิง่ จูงใจใด ๆ ที่มีมลู ค่า

8.

พนักงานที่ละเมิดข้ อกาหนดในวรรคก่อนต้ องถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ และอาจ
ถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย

9.

พนักงานต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ ของกานัล (ตัวอย่างเช่น
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ) หรื อเลี ้ยงรับรองแก่บคุ คลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจ โดยที่ยงั คงต้ อง
ปฏิบตั ิตามประเพณีปฏิบตั ิหรื อมารยาททางธุรกิจ กฎหมายท้ องถิ่นและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ของบริ ษัทฯ ด้ วย ถ้ าพนักงานไม่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้บงั คับบัญชาของตนล่วงหน้ าเนื่องจากมี
เหตุเร่งด่วนแล้ ว พนักงานรายดังกล่าวยังพึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้บงั คับบัญชาของตนหลังจาก
มอบของกานัลหรื อเลี ้ยงรับรองแก่บคุ คลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจไปแล้ วอยู่
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10.

พนักงานไม่พงึ หาประโยชน์ใด ๆ จากตาแหน่งหน้ าที่ของตนในบริ ษัทฯ เพื่อมีความสัมพันธ์อนั มิชอบ ทา
การคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบตั ิในรู ปแบบใด ๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบตั ิโดยอาศัยเชื ้อชาติ เพศ
ความพิ ก ารหรื อศาสนาเป็ น เกณฑ์ ) ลัก ทรั พ ย์ ข่ม ขู่ บี บ บัง คับ หรื อการด าเนิน การอัน ไม่ช อบด้ ว ย
กฎหมายอื่น ๆ

11.

หากพนักงานมีคาถามเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แล้ ว พนักงานจะต้ องขอความเห็น
จากผู้บงั คับบัญชาของตนเพื่อไม่ให้ เกิดข้ อโต้ แย้ งขึ ้น

การแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
1.

2.

เรื่องที่รับแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
1.1

การกระทาที่ทจุ ริ ต คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม

1.2

การกระทาที่ผิดขันตอนตามระเบี
้
ยบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทฯ จนทาให้ สงสัยได้ วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต

1.3

การกระทาที่ทาให้ บริ ษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ

1.4

การกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ช่ องทางแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้องรายงานเรื่ องราวไปยังบุคคล และ/หรื อ หน่วยงานดังต่อไปนี ้เมื่อพบเห็น
การทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของบริ ษัทฯ ที่ละเมิดนโยบายนี ้ โดยใช้ ช่องทางใดช่องทาง
หนึง่

3.

4.

กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์ จากภายใน)
(1)

หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบ หัวหน้ าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อหัวหน้ าฝ่ ายกฎหมาย

(2)

กล่องรับความคิดเห็น

(3)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: orapin@tpipolenepower.co.th)

กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์ จากภายนอก)
(1) จดหมาย :

นางอรพิน เลีย่ วไพรัตน์
รองประธานคณะจัดการ
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

4

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(2) กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: orapin@tpipolenepower.co.th)
(3) จดหมาย :

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(4) โทรศัพท์ 02-285-5090 หรื อ 02-213-1039 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ
1.

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้ อง
เนื่องจากการร้ องเรี ยน และการให้ ข้อมูลที่กระทาไปโดยสุจริ ตใจ ย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์อนั ยิ่งใหญ่แก่
ทังบริ
้ ษัทฯ และพนักงานเป็ นส่วนรวม ดังนัน้ ผู้ยื่นคาร้ องเรี ยน ผู้ให้ ถ้อยคา ให้ ข้อมูล ให้ ข้อเท็จจริ ง หรื อ
ให้ พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้ องเรี ยน และที่เป็ นผู้พิจารณาคาร้ องเรี ยน เมื่อได้ กระทาไปโดยสุจริ ต
ใจ แม้ จะเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อยุง่ ยากประการใด ย่อมได้ รับการประกันการคุ้มครองว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อถือ
เป็ นเหตุที่จะเลิกจ้ าง ลงโทษ หรื อดาเนินการใดที่เกิดผลร้ ายต่อพนักงานดังกล่าว
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ ความเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยเท่าเทียมกันตามกฎข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ โดยจะให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ รู ้ องเรี ยน และเรื่ องที่ร้องเรี ยนนัน้ เป็ นความลับ และจะดาเนินการ
เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน

2.

การปิ ดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ
พนัก งานหรื อผู้ร้องเรี ยนจากภายนอก อาจเลือ กไม่เปิ ดเผยชื่ อเมื่อ รายงานการกระทาละเมิด ของ
พนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานระบุตวั ตนของตนเมื่อทาการรายงาน
เพื่อให้ ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน เมื่อพนักงานหรื อผู้ร้องเรี ยนจากภายนอกทาการรายงานแล้ ว
หน่วยงานที่รับเรื่ องพึงดาเนินมาตรการปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้ สามารถทา
การสอบสวนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันพนักงานหรื อผู้ร้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าวจาก
การกลัน่ แกล้ งหรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม

การดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
1.

เมื่อได้ รับการแจ้ งเบาะแส สมาชิกคณะจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้กลัน่ กรอง สืบสวน
ข้ อเท็จจริ ง

2.

ระหว่างการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง สมาชิกคณะจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้
ตัวแทน (ผู้บริ หาร) แจ้ งผลความคืบหน้ าเป็ นระยะให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนได้ ทราบ

3.

หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ ว่าผู้ที่ถกู กล่า วหาว่า
ได้ กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อทุจริ ตจริ ง บริ ษัทฯ จะให้ สิทธิผ้ ถู ูกกล่าวหา ได้ รับทราบข้ อกล่าวหา

5

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
และให้ สทิ ธิผ้ ถู กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้ เห็นว่าตนเอง
ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาอันทุจริ ตตามที่ได้ ถกู กล่าวหา
4.

หากผู้ถูก ร้ องเรี ย น ได้ ก ระทาการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนัน้ ถื อว่าเป็ นการกระทาผิ ดนโยบายต่อต้ า น
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ และหาก
การกระทาทุจริ ตนันผิ
้ ดกฎหมาย ผู้กระทาความผิดอาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย ทังนี
้ ้โทษทาง
วินยั ตามระเบียบของบริ ษัทฯ คาตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริ หาร) ถือเป็ นอันสิ ้นสุด

การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.

บริ ษัทฯ จะติดประกาศนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ พนักงานรับทราบโดยทัว่ กัน

2.

บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริ ษัทฯ เช่น
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ เว็บไซต์บริ ษัทฯ รายงานประจาปี เป็ นต้ น

3.

บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ

6

