รอบที่ 1

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลงชื่อ นางสาวนุชนารถ ชูสวาสดิ์ ผู้รายงาน
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
เบอร์โทร 0 2245 4298
วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

การวางระบบการประเมินความเสีย่ งต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน การจัดซื้อรถโดยสารใหม่
ขั้นตอนการจัดทา TOR ในการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ที่อาจมีช่องทางในการ
ทุจริต
ทาให้ เกิดการฟ้องร้อง การร้องเรียน จากคู่สัญญา
ส่งผลให้ เกิดค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง ภาพลักษณ์ขององค์การ
ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า และสาธารณชน

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (ทางเลือกที่ 1 แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร)
ที่ยังเป็นจุดอ่อน
1.จัดทากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคานึงถึง
1. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ
ความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ
ในการจัดทา TOR
คณะกรรมการ และกาหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
2.เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง
3.เผยแพร่ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ
4.ตรวจสอบมิให้การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น
คณะกรรมการตรวจรับรถโดยสาร
5.แต่งตั้งผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
อย่างน้อย 2 ท่าน
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง
2. กระบวนการจัดทา TOR บางขั้นตอน
มีช่องว่างอาจทาให้เกิดการทุจริต

1.จัดทาคู่มือ และแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ
ทุจริต และแนวทางแก้ไข
2.กาหนดเงื่อนไขของรถโดยสารที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา
คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ความสูง ความกว้างของตัวถัง
จานวนที่นั่งผู้โดยสาร ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้
เข้าข่ายการล๊อคสเปค มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกาหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน
นาตัวอย่างรถโดยสารมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ นาเสนองานตามวัน
และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกาหนด โดยต้องเป็นรถตัวอย่างที่ถูกต้องตรง
ตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ กรณีที่สั่งซื้อจากต่างประเทศหรือนาเข้า
ควรแสดง Rule of Origin หรือแหล่งกาเนิดสินค้านั้น ๆ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุมและ
บริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
3.การกาหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม
หรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน
4.การสอบทานแผนการจัดทา TOR

1.กาหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและ
เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล และ
สาธารณชนได้รับรู้
2.ทาระบบมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตามหลัก CG code
3.จัดทารายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4.จัดทาแผนการสอบทานการจัดทา TOR อย่างเป็นระบบ

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต
5.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทา TOR
6.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่
ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน

องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม วัดผล
ประเมินผล
7 ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดช่องว่างในการทุจริต

1.เชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็น Best Practice มาช่วยในการวางขั้นตอน
Procedure
2.จัดทา Check list เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สาคัญ
และเป็นผลเสียกับองค์การ
3.เผยแพร่ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ทุก
หน่วยงานได้รับทราบ
4.ชี้แจงทาความเข้าใจรายละเอียด/เอกสารประกอบแก่ผู้เข้าร่วมการประมูล
เผยแพร่บทลงโทษผู้ทุจริตให้รับทราบภายในหน่วยงาน
5. ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกัน
การสมยอมราคา

- กาหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น (Double Check) ชั้นแรกโดย
คณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงานและในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับ
โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง

ทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ทางเลือกที่ 1 แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร (ทุกหน่วยงานต้องทาร่วมกัน)
ทางเลือกที่ 2 แผนการจัดการ- กรณีมองความเสี่ยงทุจริตเป็นสถานการณ์วิกฤติ จัดการเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก่อน
ทางเลือกที่ 3 การกากับและควบคุมใช้หลักการ The Three Lines of Defense ด้วยการกาหนดตัวชี้วัด/บ่งชี้/เฝ้าระวัง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงานการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ / ขัน้ ตอนการจัดทา TOR ในการจัดซื้อรถ
โดยสารใหม่ ที่อาจมีช่องทางในการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ / กระทรวงคมนาคม
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุชนารถ ชูสวาสดิ์ โทรศัพท์ 0 2245 4298
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ
ในการจัดทา TOR

2
3
4
5
6
7

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor


กระบวนการจัดทา TOR บางขั้นตอน
มีช่องว่างอาจทาให้เกิดการทุจริต
การกาหนดกรอบระยะเวลาไม่
เหมาะสมหรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน
ขาดการสอบทานแผนการจัดทา
TOR
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทา TOR
การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่
ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน
ขาดการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิดช่องว่างในการทุจริต








ความหมาย
Know Factor
เคยเกิด มีประวัติอยูแ่ ล้ว คาดหมายว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า
Unknown Factor ไม่เคยเกิด ไม่มีประวัติมาก่อน พยากรณ์วา่ อาจจะเกิดในอนาคต ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่
1
2
3
4
5
6
7

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ
ในการจัดทา TOR
กระบวนการจัดทา TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทา
ให้เกิดการทุจริต
การกาหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม
หรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน
ขาดการสอบทานแผนการจัดทา TOR
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทา TOR
การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่
ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน
ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทาให้เกิด
ช่องว่างในการทุจริต

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง









ความหมาย
สีเขียว - ความเสี่ยงระดับต่า เกิดจากขั้นตอนของการทางานโดยบุคคลคนเดียว
สีเหลือง - ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังดูแลได้ เกิดจากขั้นตอนการ
ทางานภายในกอง กลุ่มงานเดียวกัน
สีสม้
- ความเสี่ยงระดับสูง ยากต่อการควบคุม เป็ นการทางานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายหน่วยงาน
ข้ามกอง ข้ามกลุ่ม จนยากต่อการควบคุม หรื อไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
สีแดง - ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็ นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกทีไ่ ม่รู้จกั ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชดั เจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรื ออย่างสม่าเสมอ

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยง
ระดับความจาเป็น
ของผลกระทบ
รวม
คุณภาพ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง
3 2 1 จาเป็น X รุนแรง การจัดการ
3 2 1
กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ
ในการจัดทา TOR
การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสาร
แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน
การกาหนดกรอบระยะเวลาไม่
เหมาะสมหรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน
กระบวนการจัดทา TOR บางขั้นตอน
มีช่องว่างอาจทาให้เกิดการทุจริต
ขาดการสอบทานแผนการจัดทา
TOR
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทา TOR
ขาดการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิดช่องว่างในการทุจริต

3

3

9

3

3

9

2

3

6

2

3

6

2

3

6

2

3

6

2

3

6

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

ระดับความรุนแรงการเฝ้ าระวัง
1
หมายถึงกิจกรรมที่เป็ นขั้นตอนรอง (SHOULD) ของงาน มีความจาเป็ นต่าในการเฝ้ าระวังในการเฝ้ าระวัง
ความเสี่ ยงการทุจริ ต
2 หรื อ 3 หมายถึงกิจกรรมที่เป็ นขั้นตอนหลัก (MUST) ที่สาคัญของกระบวนการนั้น มีความจาเป็ นสูง ในการเฝ้ าระวังความเสี่ ยง
การทุจริ ตต้องทาการป้ องกัน ไม่ดาเนินการไม่ได้
ระดับความรุนแรงผลกระทบ
1 หรื อ 2 มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรื อกระทบด้านการเรี ยนรู้ องค์ความรู้
2 หรื อ 3 มีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย พันธมิตร ภาคีเครื อข่าย ผลกระทบทางการเงิน รายได้ รายจ่าย กระทบต่อผูใ้ ช้บริ การ
กลุ่มเป้ าหมาย
คุณภาพในการจัดการควบคุมความเสี่ยงขององค์การ
ดี
จัดการได้ทนั ทีที่เกิดความเสี่ ยง ไม่กระทบถึงผูใ้ ช้บริ การ/ผูร้ ับมอบผลงาน องค์การไม่มีผลเสี ยหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิม่
พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผูใ้ ช้บริ การ/ ผูร้ ับมอบงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน
จัดการไม่ได้ หรื อได้เพียงส่ วนน้อย การจัดการเพิ่มรายจ่าย มีผลกระทบผูใ้ ช้บริ การ/ผูร้ ับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้
ไม่มีความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
-

คุณภาพ
การ
จัดการ
ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
(เหลือง) 2 3
(ส้ม) 4 6
(แดง) 6 9
ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

1 กระบวนการคัดเลือก
คณะกรรมการในการจัดทา TOR
(3 x 3 = 9)
2.การชี้แจงรายละเอียดด้าน
เอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูล
ไม่ชัดเจน
(3 x 3 = 9)
3.การกาหนดกรอบระยะเวลา
ไม่เหมาะสมหรือล่าช้าไม่ชัดเจน
(2 x 3 = 6)
4.กระบวนการจัดทา TOR บาง
ขั้นตอนมีช่องว่างอาจทาให้เกิด
การทุจริต(2 x 3 = 6)
5. ขาดการสอบทานแผนการ
จัดทา TOR (2 x 3 = 6)
6. บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทา TOR
(2 x 3 = 6)
7.ขาดการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องทาให้เกิดช่องว่าง
ในการทุจริต (2 x 3 = 6)
-







พอใช้





อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน การจัดซื้อรถโดยสารใหม่
ขั้นตอนการจัดทา TOR ในการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ที่อาจมีช่องทาง
ในการทุจริต
ทาให้ เกิดการฟ้องร้อง การร้องเรียน จากคู่สัญญา
ส่งผลให้ เกิดค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง ภาพลักษณ์ขององค์การ
ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า และสาธารณชน
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 1. จัด ท ากระบวนการคั ดเลื อก คณะกรรมการให้มี ค วามโปร่ ง ใสโดย
ที่ยังเป็นจุดอ่อน
คานึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น
1. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ
กลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกาหนดแบบฟอร์มรับรองตนเอง
ในการจัดทา TOR
ของคณะกรรมการ
2.เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาส
โต้แย้ง
3.เผยแพร่ พรบ. ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การทุ จ ริ ต ให้ ค ณะกรรมการลงนาม
รับทราบ
4.ตรวจสอบมิ ใ ห้ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ เ ป็ น คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการ
ประกวดราคา คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการสอบราคา หรื อ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับรถโดยสาร
5.แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช านาญการหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ฉพาะด้ า นเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการ อย่างน้อย 2 ท่าน
2 องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์
1.จัดทาคู่มือ และแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิด
ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง
การทุจริต และแนวทางแก้ไข
2. กระบวนการจัดทา TOR บางขั้นตอน 2.กาหนดเงื่อนไขของรถโดยสารที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา
มีช่องว่างอาจทาให้เกิดการทุจริต
คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ความสูง ความกว้างของ
ตัวถังจานวนที่นั่งผู้โดยสาร ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่
โดยไม่ให้ เข้าข่ายการล๊อคสเปค มีผู้เ ชี่ยวชาญร่ วมกาหนดและระบุใ น
สัญญาให้ชัดเจน นาตัวอย่างรถโดยสารมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ
นาเสนองานตามวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกาหนด โดยต้องเป็น
รถตัวอย่างที่ถูกต้องตรงตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ กรณีที่สั่งซื้อ
จากต่างประเทศหรือนาเข้า ควรแสดง Rule of Origin หรือแหล่งกาเนิด
สินค้านั้น ๆ

3 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุมและ
บริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
3.การกาหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม
หรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน
4.ขาดการสอบทานแผนการจัดทา TOR

4 องค์ประกอบที่ 4 การบริหารข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต
5.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทา TOR
6.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่
ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน

1.กาหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วม
การประมูล และสาธารณชนได้รับรู้
2.ทาระบบมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตามหลัก CG code
3.จัดทารายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4.จัดทาแผนการสอบทานการจัดทา TOR อย่างเป็นระบบ
1.เชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็น Best Practice มาช่วยในการวาง
ขั้นตอน Procedure
2.จัดทา Check list เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอน
ที่สาคัญและเป็นผลเสียกับองค์การ
3.เผยแพร่ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้
ทุกหน่วยงานได้รับทราบ
4.ชี้แจงทาความเข้าใจรายละเอียด/เอกสารประกอบแก่ผู้เข้าร่วมการ
ประมูลเผยแพร่บทลงโทษผู้ทุจริตให้รับทราบภายในหน่วยงาน
5. ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาใน
การป้องกันการสมยอมราคา

5 องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม วัดผล
ประเมินผล
7 ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง - กาหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น (Double Check) ชั้นแรก
ทาให้เกิดช่องว่างในการทุจริต
โดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงานและในชั้นที่สองให้มี
การตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง

