แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมและนาไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมและนาไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เป็นโครงการต่อเนื่องที่กองกาจัดมูลฝอย สานักสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กาจัด มูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และนาไปทาลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ณ สถานที่
ฝัง กลบมูลฝอยอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 540 ไร่ ซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2531 เป็นต้นมา สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครได้ทาสัญญาเลขที่ สสล.97/2563 ลงวันที่
17 มีน าคม 2563 จ้า งเหมาเอกชนขนมูล ฝอยจากศูน ย์ กาจัดมูลฝอยหนองแขมและนาไปฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลที่อาเภอกาแพงแสน จังหวัด นครปฐม โดยกาหนดให้ผู้รับจ้างเอกชนต้องดาเนินการขนมูลฝอยด้วยรถขนส่ง
มู ล ฝอยของผู้ รั บ จ้ า ง และน าไปฝั ง กลบวั น ละไม่ น้ อ ยกว่ า ๓,000 ตั น เป็ น ระยะเวลา 4 ปี ภายในวงเงิ น
3,035,340,000.- บาท (อัตราค่าจ้าง 693.- บาท ต่อตัน คิดจากน้าหนักมูลฝอยที่ขนออกจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย
ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม)
สถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขมมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม
ข้าราชการที่ทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน จานวน 8 คน ลูกจ้าง 20 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จานวน 16 คน
2. ความเสี่ยงที่สาคัญของโครงการ
1) การชั่งน้าหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้าหนัก
ปริมาณมูล ฝอยที่ขนถ่ายจากสถานีข นถ่า ยมูล ฝอยฯ และนาไปฝัง กลบเป็น ผลประโยชน์ที่ผู้รับจ้า ง
จะได้รั บเงิน ค่าจ้างจากกรุงเทพมหานคร โดยกาหนดไว้ที่วันละไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน ราคาตันละ 693.- บาท
หากดาเนินการนาไปฝังกลบได้ไม่หมดหรือหากมีมูลฝอยมากกว่าวันละ 3,000 ตันแต่นามูลฝอยไปฝังกลบได้ไม่ถึง
3,000 ตัน จะกาหนดค่าปรับไว้ ในทางกลับกัน หากมีปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าที่กาหนดไว้ ผู้รับจ้างจะ
ได้รับเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทาได้จริง ด้วยเหตุนี้ ปริมาณมูลฝอยจึงต้องได้รับการชั่งน้าหนักจากเครื่องชั่งที่ได้
มาตรฐาน และมีระบบการบันทึกค่าน้าหนัก ไว้เป็นหลักฐานสาคัญ โดยมีผู้ควบคุมการชั่งน้าหนัก ที่เครื่องชั่งและมี
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และพนักงานขั บรถบรรทุกมูลฝอยของผู้รับจ้าง
ทาหน้ าที่นารถขึ้นชั่งที่เครื่ องชั่งน้าหนัก ซึ่งจะต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามวิธีการที่กาหนดในการขึ้นชั่ง เพื่อให้ ได้ค่า
น้าหนักมูลฝอยที่แท้จริง
สาหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนงานนี้ คือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม
ที่ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ค วบคุม เครื่ องชั่ง น้ าหนั กมู ล ฝอยอาจจะได้ รั บผลประโยชน์ จ ากผู้ ที่ เกี่ ยวข้อ งและท าให้ มี ผ ล
ต่อน้าหนักมูลฝอยในใบชั่งน้าหนัก
2) การเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม
รถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและรถบรรทุกมูลฝอยของเอกชนจากสานักงานเขตจานวน ๒๔
แห่ง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต จะนามูลฝอยเข้ามาในศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม (ฝั่งขาเข้า) ส่วน
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ศูนย์กาจัดมูลฝอยสายไหม หลังจากนั้น ในฝั่งขาออกจะเป็นการขนถ่ายมูลฝอยจากศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมไปยัง
บ่อฝังกลบที่อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยผู้รับจ้างเอกชนจะนารถมาขน โดยปกติ การเข้า-ออกพื้นที่ของ
ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม รถที่บรรทุกมูลฝอยทุกคันต้องได้รับการตรวจสอบและคัดกรองก่อนที่จะเข้าและออกจาก
พื้นที่ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสัญญาจ้าง
ความเสี่ยง คือ หากการควบคุมการเข้า -ออกในศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมมีความหละหลวมหรือ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้องและปล่อยให้ผู้อื่น
ลักลอบนามูลฝอยจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ของกรุงเทพมหานคร หรือมูลฝอยที่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องมาทิ้งภายใน
ศูนย์ฯ เมื่อนามารวมทิ้งไว้ อาจทาให้ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นผิดปกติและต้องสูญเสียงบประมาณ
ในการนามูลฝอยไปกาจัดหรือฝังกลบเพิ่มขึ้น
3) การควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญา
การจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยตามโครงการนี้ มีสัญญาจ้างเหมากาหนดรายละเอียดขอบเขตของงานไว้
อย่างครอบคลุมและชัดเจน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแล ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให้ผู้รับจ้างดาเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาจ้าง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ความเสี่ยง คือ หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมมือกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ด้วยการ-ไม่
ควบคุม ละเลย และไม่เข้มงวดในการตรวจรับงานตามสัญญา อาจทาให้งานตามโครงการไม่เป็นไปตามสัญญาและ
กรุงเทพมหานครต้องเสียงบประมาณไปอย่างไม่คุ้มค่า
3. การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับการชั่งน้าหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้าหนักมีการควบคุมที่ช่วยจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1) กาหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องชั่งน้าหนักโดยกระทรวงพาณิชย์ทุก 3 เดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
เที่ยงตรง และพร้อมใช้งานเสมอ
2) มอบหมายผู้ ควบคุมให้ กากับ ดูแลการทางานของเจ้าหน้าที่ ที่เครื่องชั่งน้าหนัก มูล ฝอยอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
3) ประชุมเจ้าหน้าที่ประจาเครื่องชั่งทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามการดาเนินงานและรับฟังปัญหา พร้อมกาชับให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
4) กาชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องชั่งตรวจสอบการขึ้นชั่งของรถขยะให้สมบูรณ์ก่อนบันทึกน้าหนัก
5) กาหนดให้เจ้าหน้าที่ประจาเครื่องชั่งต้องตรวจสอบและแจ้งพนักงานขับรถขยะให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อมี
สัญญาณแจ้งเตือนกรณีเมื่อรถขึ้นบนเครื่องชั่งในลักษณะไม่สมบูรณ์
6) กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการเทขยะและการคลุมผ้าใบให้เรียบร้อย ก่อนนารถขนขยะเข้าเครื่องชั่ง
7) กาชับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องชั่งให้ตรวจสอบรถขยะของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด
8) กาหนดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
9) ดาเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทาการทุจริต (กรณีทพี่ บ)

-33.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมมีการควบคุมที่ช่วยจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้
1) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และกาชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบการดาเนินการตามสัญญา
2) เพิ่มจุดและจานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ โดยให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ตลอด 24 ชั่วโมง
3) ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามและรับฟังปัญหา ตลอดจนกาชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
4) มอบหมายผู้มีอานาจให้กากับดูแลและตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของรถขนขยะ
โดยตรวจสอบหลักฐานใบอนุญาตก่อนนารถเข้าเทขยะในศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมอย่างเคร่งครัด
5) กาหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
6) ดาเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทาการทุจริต (กรณีทพี่ บ)
3.3 ความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับการควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญามีการควบคุมที่ช่วยจัดการความเสี่ยง
ดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินงาน
2) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการดาเนินงานที่ศูนย์กาจัดมูลฝอย
3) จัดประชุมกับหัวหน้าศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4) กาหนดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
5) ดาเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทาการทุจริต (กรณีทพี่ บ)
4. การประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อวิเคราะห์หรือประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงดังกล่าวควบคู่กับการควบคุมที่มี ในปัจจุบันของแต่ละความเสี่ยงดังกล่าว ตามแบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมและนาไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ พบว่า ความเสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการหรือควบคุมเป็นลาดับแรก คือ ความเสี่ยงในขั้นตอนของการชั่งน้าหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้าหนัก (ความเสี่ยง
สูง) โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมเครื่องชั่งน้าหนักอาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ทเี่ กี่ยวข้อง และทาให้มี
ผลต่อน้าหนักมูลฝอยในใบชั่งน้าหนัก ความเสี่ยงในลาดับต่อมา คือ การเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม (ความเสี่ยงสูง) ที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่ (รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) บางส่วนได้รับผลประโยชน์
และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นลักลอบนามูลฝอยจากภายนอกมาทิ้ง ทาให้มูลฝอยที่ผู้รับจ้างต้องขนและนาไปฝังกลบมีปริมาณ
มากกว่าปกติ ความเสี่ยงถัดมา คือ การควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญา (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)

-4ซึง่ อาจจะเกิดจากการที่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมมือกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างโดยไม่ควบคุมหรือตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง
ให้เข้มงวด และความเสี่ยงในลาดับสุดท้าย คือ การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม (ความเสี่ยง
ระดับน้อย) หัวหน้าศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมอาจจะได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของปริมาณน้าหนักขยะ จึง
ไม่กากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ด้วย
ทรัพยากรทีม่ ีอยู่อย่างจากัด สานักสิ่งแวดล้อมจึงเลือกที่จะจัดการความเสี่ยงเฉพาะความเสี่ยงระดับปานกลาง – สูง
5. แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
1. การชั่งน้าหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้าหนัก
เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมที่ได้รับ
มอบหมายให้ควบคุมเครื่องชั่งน้าหนักมูลฝอย
อาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง และ
มีผลกับน้าหนักมูลฝอยในใบชั่งน้าหนัก

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
2. การเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม เจ้าหน้าที่ของศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม (รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
อาจจะได้รับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
ลักลอบนามูลฝอยจากภายนอกมาทิ้ง ทาให้มูลฝอย

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือ
ควบคุมความเสี่ยง
๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้สอบทานความถูกต้องของ
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยในภาพรวม และรายงานผลการ
สอบทานให้ผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อมทราบทุกเดือน
๒. สานักสิ่งแวดล้อมรายงานผลการดาเนินโครงการ
(รายงานปริมาณมูลฝอยที่แสดงผลการชั่งน้าหนัก
มูลฝอยของทุกเครื่องชั่ง ทั้งในส่วนของขาเข้าและ
ขาออก ตลอดจนการดาเนินการที่จุดฝังกลบนอกพื้นที่
กรุงเทพมหานคร) เสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
ทุกไตรมาส
๓. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ-ควบคุม
เครื่องชั่งน้าหนักมูลฝอย ทุก ๓ เดือน
๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาเครื่องชั่งน้าหนักมูลฝอย (ผู้ควบคุมเครื่องชั่งฯ) ทุกเดือน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือ
ควบคุมความเสี่ยง
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ติดตามสถานการณ์ภายในพื้นที่ของศูนย์กาจัดมูลฝอย
หนองแขม และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา(หัวหน้าศูนย์
กาจัดมูลฝอยหนองแขม) ทราบทุกวัน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ที่ผู้รับจ้างต้องขนและนาไปฝังกลบมีปริมาณ
มากกว่าปกติ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
3. การควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญา
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของโครงการ/
ผู้ประสานงานโครงการ /เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน/
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจร่วมมือกัน
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่ควบคุมหรือ
ตรวจรับงานตามสัญญาจ้างให้เข้มงวด

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
2. หัวหน้าศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขมสรุปรายงาน
สถานการณ์ภายในพื้นที่ให้ผู้อานวยการสานัก-สิ่งแวดล้อม
ทราบทุกสัปดาห์
๓. สานักสิ่งแวดล้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ (ทีมงาน)
สุ่มตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงานในศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม ทุกเดือน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือ
ควบคุมความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ของสานักสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายให้
กากับดูแลโครงการดังกล่าวสอบทานรายงานผลการดาเนินงานตามสัญญาจ้างอย่างรอบคอบ ทุก 15 วัน
2. สานักสิ่งแวดล้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ (ทีมงาน)
สุ่มตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ใน
ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม ทุกเดือน และรายงานให้
ผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อมทราบ
3. สานักสิ่งแวดล้อม (กองกาจัดมูลฝอย) จัดให้มีการ
ประชุมเพื่อติดตามผลความคืบหน้าของงานและรับฟัง
ความคิดเห็นจากหัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทุกเดือน

แผนภาพ (Flowchart) แสดงเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและการจัดการความเสีย่ ง
ในกระบวนการขนถ่ายมูลฝอยเข้าศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม (กรณีรถของ กทม.)
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน

การจัดการความเสี่ยง

รถเก็บขนมูลฝอย กทม.

การเข้า-ออกภายในพืนที่ศูนย์
ก้าจัดมูลฝอยฯ เจ้าหน้าที่อาจ
ให้ผู้อื่นลักลอบน้ามูลฝอยจาก
ภายนอกมาทิง

จุดตรวจที่ 1 ป้อมยามถนนพุทธมณฑล
สาย 3 (คัดกรองรถ)
จุดตรวจที่ 2 ป้อมยามบริเวณ
หน้าสถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม
(คัดกรองรถ)

การชั่งน้าหนักมูลฝอยที่เครื่อง
ชั่งน้าหนัก เจ้าหน้าที่ควบคุม
เครื่องชั่งอาจได้รับผลประโยชน์
จากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีผลกับ
น้าหนักมูลฝอยในใบชั่งน้าหนัก

ชั่งรถเก็บขนมูลฝอย กทม. และนาหนัก
มูลฝอย (รถหนัก)

เทมูลฝอยในช่องรับมูลฝอย ชันที่ 2

กรณีมูลฝอยเต็มที่รับบริเวณ ชัน 2
นามูลฝอยมาเท
บริเวณลานทิงมูลฝอยด้านล่าง
ชั่งรถเก็บขนมูลฝอย กทม. ได้นาหนักสุทธิ
(รถเบา)
นารถเก็บขนมูลฝอยเข้าล้าง
และตรวจเช็คสภาพที่ศูนย์รถหนองแขม

- ติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV)
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์
- หัวหน้าศูนย์ฯ รายงานสถานการณ์ให้

ผอ.สสล.ทราบทุกสัปดาห์
- มอบหมายเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบ
พืนที่และการปฏิบัติงานทุกเดือน

- สอบทานความถูกต้องของข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยและรายงานผอ.สสล.
ทุกเดือน
- รายงานปริมาณมูลฝอยที่แสดงผล
การชั่งน้าหนักมูลฝอยของทุกเครื่องชั่ง
เสนอผู้บริหารกทม.ทราบทุกไตรมาส
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าทีค่ ุม
เครื่องชั่ง ทุก 3 เดือน
- สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ประจ้าเครื่องชั่ง ทุกเดือน

แผนภาพ (Flowchart) แสดงเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและการจัดการความเสีย่ ง
ในกระบวนการขนถ่ายมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายฯ ศูนย์ฯ หนองแขมไปฝังกลบ (รถของเอกชน)
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน

การจัดการความเสี่ยง

รถเอกชนรับมูลฝอยไปฝังกลบ

การเข้า-ออกภายในพืนที่ศูนย์
ก้าจัดมูลฝอยฯ เจ้าหน้าที่อาจ
ให้ผู้อื่นลักลอบน้ามูลฝอยจาก
ภายนอกมาทิง

จุดตรวจที่ 1 ป้อมยามถนนพุทธมณฑล
สาย 3 (คัดกรองรถ)

จุดตรวจที่ 2 ป้อมยามบริเวณหน้าสถานี
ขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม (คัดกรองรถ)
การชั่งน้าหนักมูลฝอยที่เครื่อง
ชั่งน้าหนัก เจ้าหน้าที่ควบคุม
เครื่องชั่งอาจได้รับผลประโยชน์
จากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีผลกับ
น้าหนักมูลฝอยในใบชั่งน้าหนัก

ชั่งรถเอกชน (รถเบา)

รถเอกชนเข้ารับมูลฝอยในช่องรับ
มูลฝอยใต้อาคารสถานีขนถ่าย
กรณีมูลฝอยไม่เต็มรถ ใช้รถตักใส่
มูลฝอยจนเต็มพอดี
คลุมผ้าใบรถเอกชนกันฝุ่นละอองและ
การหล่นของเศษวัสดุ
ชั่งรถเอกชนและนาหนักมูลฝอย
ได้นาหนักสุทธิ (รถหนัก)
รถเอกชนนามูลฝอยไปฝังกลบที่
กาแพงแสน นครปฐม

- ติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV)
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์
- หัวหน้าศูนย์ฯ รายงานสถานการณ์ให้

ผอ.สสล.ทราบ ทุกสัปดาห์
- มอบหมายเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบ
พืนที่และการปฏิบัติงาน ทุกเดือน
- สอบทานความถูกต้องของข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยและรายงานผอ.สสล.
ทุกเดือน
- รายงานปริมาณมูลฝอยที่แสดงผล
การชั่งน้าหนักมูลฝอยของทุกเครื่องชั่ง
เสนอผู้บริหารกทม.ทราบทุกไตรมาส
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าทีค่ ุม
เครื่องชั่งเจ้าหน้าที่ทุก 3 เดือน
- สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ประจ้าเครื่องชั่ง ทุกเดือน

