
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมและน าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมและน าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
เป็นโครงการต่อเนื่องที่กองก าจัดมูลฝอย ส านักสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัด -
มูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และน าไปท าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ณ สถานที่
ฝังกลบมูลฝอยอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 540 ไร่ ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2531 เป็นต้นมา ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครได้ท าสัญญาเลขที่ สสล.97/2563 ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2563 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมและน าไปฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยก าหนดให้ผู้รับจ้างเอกชนต้องด าเนินการขนมูลฝอยด้วยรถขนส่ง 
มูลฝอยของผู้ รับจ้าง และน าไปฝังกลบวันละไม่น้อยกว่า ๓,000 ตัน เป็นระยะเวลา 4 ปี  ภายในวงเงิน 
3,035,340,000.- บาท (อัตราค่าจ้าง 693.- บาท ต่อตัน คิดจากน้ าหนักมูลฝอยที่ขนออกจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย 
ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม)  
 สถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขมมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 
ข้าราชการที่ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน จ านวน 8 คน ลูกจ้าง 20 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 16 คน 
 
2. ความเสี่ยงที่ส าคัญของโครงการ  

1) การชั่งน้ าหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้ าหนัก 
 ปริมาณมูลฝอยที่ขนถ่ายจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยฯ และน าไปฝังกลบเป็นผลประโยชน์ที่ผู ้รับจ้าง    
จะได้รับเงินค่าจ้างจากกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดไว้ที่วันละไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน ราคาตันละ 693.- บาท    
หากด าเนินการน าไปฝังกลบได้ไม่หมดหรือหากมีมูลฝอยมากกว่าวันละ 3,000 ตันแต่น ามูลฝอยไปฝังกลบได้ไม่ถึง 
3,000 ตัน จะก าหนดค่าปรับไว้  ในทางกลับกัน หากมีปริมาณมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ผู้รับจ้างจะ
ได้รับเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ท าได้จริง ด้วยเหตุนี้ ปริมาณมูลฝอยจึงต้องได้รับการชั่งน้ าหนักจากเครื่องชั่งที่ได้
มาตรฐาน และมีระบบการบันทึกค่าน้ าหนักไว้เป็นหลักฐานส าคัญ โดยมีผู้ควบคุมการชั่งน้ าหนักที่เครื่องชั่งและมี
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และพนักงานขับรถบรรทุกมูลฝอยของผู้รับจ้าง 
ท าหน้าที่น ารถขึ้นชั่งที่เครื่องชั่งน้ าหนัก ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีการที่ก าหนดในการขึ้นชั่ง เพ่ือให้ได้ค่า
น้ าหนักมูลฝอยที่แท้จริง 
 ส าหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนงานนี้ คือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม    
ที ่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมเครื่องชั่งน้ าหนักมูลฝอยอาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้องและท าให้มีผล        
ต่อน้ าหนักมูลฝอยในใบชั่งน้ าหนัก 
 2) การเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 
 รถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและรถบรรทุกมูลฝอยของเอกชนจากส านักงานเขตจ านวน ๒๔ 
แห่ง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต จะน ามูลฝอยเข้ามาในศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม (ฝั่งขาเข้า) ส่วน 
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ส านักงานเขตที่เหลือ (๒๖ แห่ง) จะขนมูลฝอยไปที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและ 
ศูนย์ก าจัดมูลฝอยสายไหม หลังจากนั้น ในฝั่งขาออกจะเป็นการขนถ่ายมูลฝอยจากศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมไปยัง
บ่อฝังกลบที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยผู้รับจา้งเอกชนจะน ารถมาขน โดยปกติ การเข้า-ออกพ้ืนที่ของ
ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม รถที่บรรทุกมูลฝอยทุกคันต้องได้รับการตรวจสอบและคัดกรองก่อนที่จะเข้าและออกจาก
พ้ืนที่ เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาจ้าง 
 ความเสี่ยง คือ หากการควบคุมการเข้า-ออกในศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมมีความหละหลวมหรือ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้องและปล่อยให้ผู้อ่ืน 
ลักลอบน ามูลฝอยจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่ของกรุงเทพมหานคร หรือมูลฝอยที่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องมาท้ิงภายใน
ศูนย์ฯ เมื่อน ามารวมทิ้งไว้ อาจท าให้ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนผิดปกติและต้องสูญเสียงบประมาณ
ในการน ามูลฝอยไปก าจัดหรือฝังกลบเพ่ิมขึ้น 
 3) การควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญา 

การจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยตามโครงการนี้มีสัญญาจ้างเหมาก าหนดรายละเอียดขอบเขตของงานไว้
อย่างครอบคลุมและชัดเจน โดยมีผู้ที่เก่ียวข้องในการก ากับดูแล ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาจ้าง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

ความเสี่ยง คือ หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมมือกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ด้วยการ -ไม่
ควบคุม ละเลย และไม่เข้มงวดในการตรวจรับงานตามสัญญา อาจท าให้งานตามโครงการไม่เป็นไปตามสัญญาและ
กรุงเทพมหานครต้องเสียงบประมาณไปอย่างไม่คุ้มค่า 

 

3. การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละความเสี่ยง  
3.1 ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับการชั่งน้ าหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้ าหนักมีการควบคุมที่ช่วยจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ก าหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ าหนักโดยกระทรวงพาณิชย์ทุก 3 เดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
เที่ยงตรง และพร้อมใช้งานเสมอ 

2) มอบหมายผู้ควบคุมให้ก ากับดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่ที่เครื่องชั่งน้ าหนักมูลฝอยอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

3) ประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องชั่งทุกสัปดาห์ เพ่ือติดตามการด าเนินงานและรับฟังปัญหา พร้อมก าชับให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

4) ก าชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องชั่งตรวจสอบการขึ้นชั่งของรถขยะให้สมบูรณ์ก่อนบันทึกน้ าหนัก 
5) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องชั่งต้องตรวจสอบและแจ้งพนักงานขับรถขยะให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อมี

สัญญาณแจ้งเตือนกรณีเม่ือรถขึ้นบนเครื่องชั่งในลักษณะไม่สมบูรณ์ 
6) ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการเทขยะและการคลุมผ้าใบให้เรียบร้อย ก่อนน ารถขนขยะเข้าเครื่องชั่ง 
7) ก าชับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องชั่งให้ตรวจสอบรถขยะของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด 
8) ก าหนดให้มชี่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 
9) ด าเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระท าการทุจริต (กรณีท่ีพบ) 
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3.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้า-ออกภายในพ้ืนที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมมีการควบคุมที่ช่วยจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้ 
1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และก าชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบการด าเนินการตามสัญญา 
2) เพ่ิมจุดและจ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ โดยให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

ตลอด 24 ชั่วโมง 
3) ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสัปดาห์  เพื่อติดตามและรับฟังปัญหา ตลอดจนก าชับให้ปฏิบัติ-

หน้าที่อย่างเคร่งครัด 
4) มอบหมายผู้มีอ านาจให้ก ากับดูแลและตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของรถขนขยะ 

โดยตรวจสอบหลักฐานใบอนุญาตก่อนน ารถเข้าเทขยะในศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมอย่างเคร่งครัด 
5) ก าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 
6) ด าเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระท าการทุจริต (กรณีทีพ่บ) 

3.3 ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับการควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญามีการควบคุมที่ช่วยจัดการความเสี่ยง
ดังนี้ 
1) รายงานผลการด าเนินงาน 
2) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการด าเนินงานที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
3) จัดประชุมกับหัวหน้าศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
4) ก าหนดให้มชี่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 
5) ด าเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระท าการทุจริต (กรณีทีพ่บ) 

 
4. การประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยง 

เมื่อวิเคราะห์หรือประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงดังกล่าวควบคู่กับการควบคุมที่มี- 
ในปัจจุบันของแต่ละความเสี่ยงดังกล่าว ตามแบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของโครงการจ้างเหมาเอกชน- 
ขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมและน าไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ พบว่า ความเสี่ยงที่ควรได้รับการ-
จัดการหรือควบคุมเป็นล าดับแรก คือ ความเสี่ยงในขั้นตอนของการชั่งน้ าหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้ าหนัก (ความเสี่ยง
สูง) โดยเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ควบคุมเครื่องชั่งน้ าหนักอาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และท าให้มี
ผลต่อน้ าหนักมูลฝอยในใบชั่งน้ าหนัก ความเสี่ยงในล าดับต่อมา คือ การเข้า-ออกภายในพ้ืนที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย-
หนองแขม (ความเสี่ยงสูง) ที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่ (รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) บางส่วนได้รับผลประโยชน์
และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นลักลอบน ามูลฝอยจากภายนอกมาทิ้ง ท าให้มูลฝอยที่ผู้รับจ้างต้องขนและน าไปฝังกลบมีปริมาณ
มากกว่าปกติ ความเสี่ยงถัดมา คือ การควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญา (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)       



- 4 - 
 
ซ่ึงอาจจะเกิดจากการที่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมมือกันเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างโดยไม่ควบคุมหรือตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง 
ให้เข้มงวด และความเสี่ยงในล าดับสุดท้าย คือ การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม (ความเสี่ยง
ระดับน้อย) หัวหน้าศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมอาจจะได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของปริมาณน้ าหนักขยะ จึง
ไม่ก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ด้วย
ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด ส านักสิ่งแวดล้อมจึงเลือกท่ีจะจัดการความเสี่ยงเฉพาะความเสี่ยงระดับปานกลาง – สูง  
 
5. แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
1. การชั่งน้ าหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้ าหนัก  
เจ้าหน้าทีข่องศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมที่ได้รับ
มอบหมายให้ควบคุมเครื่องชั่งน้ าหนักมูลฝอย 
อาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง และ 
มีผลกับน้ าหนักมูลฝอยในใบชั่งน้ าหนัก 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ิมเติมในการจัดการหรือ
ควบคุมความเสี่ยง 
๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้สอบทานความถูกต้องของ
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยในภาพรวม และรายงานผลการ 
สอบทานให้ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อมทราบทุกเดือน 
๒. ส านักสิ่งแวดล้อมรายงานผลการด าเนินโครงการ 
(รายงานปริมาณมูลฝอยที่แสดงผลการชั่งน้ าหนัก 
มูลฝอยของทุกเครื่องชั่ง ทั้งในส่วนของขาเข้าและ 
ขาออก ตลอดจนการด าเนินการที่จุดฝังกลบนอกพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร) เสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
ทุกไตรมาส 
๓. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ-ควบคุม
เครื่องชั่งน้ าหนักมูลฝอย ทุก ๓ เดือน 
๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าไปสุ่ม- 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องชั่ง-
น้ าหนักมูลฝอย (ผู้ควบคุมเครื่องชั่งฯ) ทุกเดือน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
2. การเข้า-ออกภายในพ้ืนที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย-
หนองแขม เจ้าหน้าที่ของศูนย์ก าจัดมูลฝอย- 
หนองแขม (รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 
อาจจะได้รับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
ลักลอบน ามูลฝอยจากภายนอกมาทิ้ง ท าให้มูลฝอย 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ิมเติมในการจัดการหรือ
ควบคุมความเสี่ยง 
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ติดตามสถานการณ์ภายในพ้ืนที่ของศูนย์ก าจัดมูลฝอย
หนองแขม และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา(หัวหน้าศูนย์
ก าจัดมูลฝอยหนองแขม) ทราบทุกวัน 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
ที่ผู้รับจ้างต้องขนและน าไปฝังกลบมีปริมาณ 
มากกว่าปกติ 
 
 
 
 

2. หัวหน้าศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมสรุปรายงาน
สถานการณ์ภายในพ้ืนที่ให้ผู้อ านวยการส านัก-สิ่งแวดล้อม
ทราบทุกสัปดาห์ 
๓. ส านักสิ่งแวดล้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ (ทีมงาน)  
สุ่มตรวจสอบพื้นท่ีและการปฏิบัติงานในศูนย์ก าจัด- 
มูลฝอยหนองแขม ทุกเดือน 

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

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ิมเติมในการจัดการหรือ
ควบคุมความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่ของส านักสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับมอบหมายให้
ก ากับดูแลโครงการดังกล่าวสอบทานรายงานผลการ-
ด าเนินงานตามสัญญาจ้างอย่างรอบคอบ ทุก 15 วัน   
2. ส านักสิ่งแวดล้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ (ทีมงาน)  
สุ่มตรวจสอบพื้นท่ีและการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ใน
ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม ทุกเดือน และรายงานให้
ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อมทราบ 
3. ส านักสิ่งแวดล้อม (กองก าจัดมูลฝอย) จัดให้มีการ
ประชุมเพ่ือติดตามผลความคืบหน้าของงานและรับฟัง
ความคิดเห็นจากหัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ทุกเดือน 
 
   

 
 

 



แผนภาพ (Flowchart) แสดงเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจรติและการจัดการความเสีย่ง 
ในกระบวนการขนถ่ายมูลฝอยเข้าศูนย์ก าจัดมลูฝอยหนองแขม (กรณรีถของ กทม.) 

 
 
 

 
 

รถเก็บขนมูลฝอย กทม. 

จุดตรวจที่ 1 ป้อมยามถนนพุทธมณฑล 

สาย 3 (คัดกรองรถ) 

จุดตรวจที่ 2 ป้อมยามบริเวณ 

หน้าสถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม  

(คัดกรองรถ) 

ชั่งรถเก็บขนมูลฝอย กทม. และน  าหนัก
มูลฝอย (รถหนัก) 

เทมูลฝอยในช่องรับมูลฝอย ชั นที่ 2 

กรณีมูลฝอยเต็มที่รับบริเวณ ชั น 2  

น ามูลฝอยมาเท 

บริเวณลานทิ งมูลฝอยด้านล่าง 

ชั่งรถเก็บขนมูลฝอย กทม. ได้น  าหนักสุทธิ 

(รถเบา) 

น ารถเก็บขนมูลฝอยเข้าล้าง 

และตรวจเช็คสภาพที่ศูนย์รถหนองแขม 

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

การชั่งน ้าหนักมูลฝอยที่เครื่อง
ชั่งน ้าหนัก เจ้าหน้าที่ควบคุม
เครื่องชั่งอาจได้รับผลประโยชน์
จากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีผลกับ
น ้าหนักมูลฝอยในใบชั่งน ้าหนัก 

 

การเข้า-ออกภายในพื นที่ศูนย์
ก้าจัดมูลฝอยฯ เจ้าหน้าที่อาจ
ให้ผู้อื่นลักลอบน้ามูลฝอยจาก
ภายนอกมาทิ ง 

 

- ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ 
- หัวหน้าศูนย์ฯ รายงานสถานการณ์ให้ 

ผอ.สสล.ทราบทุกสัปดาห์ 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบ

พื นที่และการปฏิบัติงานทุกเดือน 

- สอบทานความถูกต้องของข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยและรายงานผอ.สสล.
ทุกเดือน 

- รายงานปริมาณมูลฝอยที่แสดงผล
การชั่งน ้าหนักมูลฝอยของทุกเครื่องชั่ง 
เสนอผู้บริหารกทม.ทราบทุกไตรมาส 

- สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าทีคุ่ม
เครื่องชั่ง ทุก 3 เดือน 

- สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ประจ้าเครื่องชั่ง ทุกเดือน 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน 



แผนภาพ (Flowchart) แสดงเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจรติและการจัดการความเสีย่ง 
ในกระบวนการขนถ่ายมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายฯ ศูนย์ฯ หนองแขมไปฝังกลบ (รถของเอกชน) 

 
 

 

รถเอกชนรับมูลฝอยไปฝังกลบ 

จุดตรวจท่ี 1 ป้อมยามถนนพุทธมณฑล 
สาย 3 (คัดกรองรถ) 

จุดตรวจที่ 2 ป้อมยามบริเวณหน้าสถานี
ขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม (คัดกรองรถ) 

ชั่งรถเอกชน (รถเบา) 

รถเอกชนเข้ารับมูลฝอยในช่องรับ 

มูลฝอยใต้อาคารสถานีขนถ่าย 

กรณีมูลฝอยไม่เต็มรถ ใช้รถตักใส่ 

มูลฝอยจนเต็มพอดี 

คลุมผ้าใบรถเอกชนกันฝุ่นละอองและ
การหล่นของเศษวัสดุ 

ชั่งรถเอกชนและน  าหนักมูลฝอย 

ได้น  าหนักสุทธิ (รถหนัก) 

รถเอกชนน ามูลฝอยไปฝังกลบท่ี
ก าแพงแสน นครปฐม 

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

การเข้า-ออกภายในพื นที่ศูนย์
ก้าจัดมูลฝอยฯ เจ้าหน้าที่อาจ
ให้ผู้อื่นลักลอบน้ามูลฝอยจาก
ภายนอกมาทิ ง 

 

การชั่งน ้าหนักมูลฝอยที่เครื่อง
ชั่งน ้าหนัก เจ้าหน้าที่ควบคุม
เครื่องชั่งอาจได้รับผลประโยชน์
จากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีผลกับ
น ้าหนักมูลฝอยในใบชั่งน ้าหนัก 

 

- ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ 
- หัวหน้าศูนย์ฯ รายงานสถานการณ์ให้ 

ผอ.สสล.ทราบ ทุกสัปดาห์ 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบ

พื นที่และการปฏิบัติงาน ทุกเดือน 

- สอบทานความถูกต้องของข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยและรายงานผอ.สสล.
ทุกเดือน 

- รายงานปริมาณมูลฝอยที่แสดงผล
การชั่งน ้าหนักมูลฝอยของทุกเครื่องชั่ง 
เสนอผู้บริหารกทม.ทราบทุกไตรมาส 

- สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าทีคุ่ม
เครื่องชั่งเจ้าหน้าที่ทุก 3 เดือน 

- สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ประจ้าเครื่องชั่ง ทุกเดือน 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน 


