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คำนำ 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี    
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความเชื่อ
มันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 

          ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3            
(พ.ศ.2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงาน
และให้สอดคล้องกับห้วยระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ 

                   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละมิติ
และประเด็นยุทธศาสตร์ 

          ทั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จะ
เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งใน การขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการ
กำกับดูแลองค์กรที่ดี ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ต่อไป 
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        บทนำ 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 

              การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

              การทุจริตในระดบัท้องถิ่น พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักแล้วการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้ของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

              ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 
                           1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง 
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                           2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
                           3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
                           4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ
และขาดคุณธรรมจริยธรรม 
                           5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
                           6) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบของภาคส่วนต่าง ๆ 
                           7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อำนาจ บารมี และอิทธิพล
ท้องถิ่น สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
                                (1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมาที่เก่ียวข้องกับการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
                               (2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม 
สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มี
แนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
                               (3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมใน
สายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้า
ไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 

    ส่วนที่ 1 
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                               (4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จ้าง 
เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วยโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัท
มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การผู้ขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
                               (5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความ
ยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
                               (6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรม
ที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาป
และเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะ
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
                               (7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นการยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง 
ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคน
โกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรง
กลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
2. หลักการเหตุผล 
               ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาต ิ
เป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่ขัดขางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก
ถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตาม
สื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความ
ศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง
ปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ในอันดับที่ 76 
จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที ่
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่
ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
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ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ
ในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงิน
และมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่
ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้
การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำไดอย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 
              ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความรวมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาตร์  ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) 
              ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นจึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการ
ป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
จั่นใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารตำบลวังจั่น ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้
การดำเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
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ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
        องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ดำเนินการเรื่องโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทงานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้และเป็นตามแผนจังหวัดลพบุรีใสสะอาด 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2)  เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)      

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People 's participation) และตรวจสอบ (People's 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมารประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิ
ชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

7) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

8) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2561 -2565)  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

                       หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น ขยายกรอบระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช ้
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไป
ตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครั้งที่ 1/2563 เมือ่วันที่ 2 มกราคม 2563 มติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1) โครงการปลูกผัก
ริมรั้ว 

 10,000 10,000 10,000 10,000  

2) โครงการสรา้ง
อาชีพ สร้าง รายได้ 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ พอเพียง 
 

 10,000 10,000 10,000 10,000  

3) โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน 
 

 100,000 100,000 100,000 100,000  

4) โครงการพัฒนา
กลุ่มอาชีพสตรีและ
กลุ่มแม่บ้าน 
 

 10,000 10,000 10,000 10,000  

1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการพาน้อง
ท่องธรรมะ 
 

 10,000 10,000 10,000 10,000  

2)โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร 
 

 10,000 10,000 10,000 10,000  

3)การประกวดคำ
ขวัญต่อต้าน การ
ทุจริต 
 

 10,000 10,000 10,000 10,000  

4)โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง สังคม
ให้เด็กและเยาวชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) 
 
 
 
 
 

 10,000 10,000 10,000 10,000  

    ส่วนที่ 2 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ   โครงการ/กิจกรรม/      
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1) มาตรการการ
สร้าง ความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2) มาตรการออก
คำสั่ง มอบหมายของ
นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปลัด 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้า
ส่วนราชการ 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

3) กิจกรรม 
“ควบคุม การเบิก
จ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

4) กิจกรรม “การ
พัฒนาและ
กระบวนการ จดัหา
พัสดุ” 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

5) กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

6) โครงการอดุหนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานศูนยร์วม
ข่าวสาร การประกวด
ราคา สอบราคาของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอโคก
สำโรง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1)  กิจกรรมการลด 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2) โครงการลด 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

3) มาตรการมอบ 
อำนาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

4) มอบอำนาจ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดำเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

1) โครงการพ่อ - แม่ 
ดีเด่น 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  

2) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติ ประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

3) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติ ประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) มาตรการ “จัดทำ 
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2) กิจกรรม “การ
จัดทำ ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น” 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
 หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  3) กิจกรรม ให้
ความ ร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้
ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพื่อ 
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การ 
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

4)มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

5) มาตรการ 
“แต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

3.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

1) จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอำนวย
ความสะดวก
แก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 
ตามอำนาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 

1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล ให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

2) กิจกรรม “การ
ออกระเบียบจดัตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล” 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของ
ประชาชน 

3) กิจกรรม 
“อบรม ให้
ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540” 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

4)มาตรการ 
“เผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารที่
สำคัญและ
หลากหลาย” 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

5)กิจกรรม 
“การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ด้าน การเงิน 
การคลัง พัสดุ 
และทรัพยส์ิน
ของ อบต. และ
การรับเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ 
การเงินการ
คลัง) 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

6)มาตรการ 
“จัดให้มี 
ช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.วังจั่น 
 
1)โครงการจัด 
ประชาคมแผน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 

0 
 
 
 
 
 
 

5,000 

0 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

0 
 
 
 
 
 
 

5,000 

0 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 

11 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2)การ
ดำเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000  

3)กิจกรรม 
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ให้ผู้
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์รับทราบ 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

3) การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1)โครงการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

2)มาตรการ
แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดทำ
แผนพัฒนา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

3)ประชุม
ประชาคม 
หมู่บ้านแล
ประชาคมตำบล
ประจำป ี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

4)สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบ
บูรณาการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

5)มาตรการ
แต่งตั้ง ตัวแทน
ประชาคมเข้า
ร่วมเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 
 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
4.การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
๑)มีการจดัวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

6)กิจกรรมการ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
1)โครงการ
จัดทำ แผนการ
ตรวจสอบ
ภายในประจำปี
งบประมาณ 
 

 
0 
 
 
 
 

0 

 
0 
 
 
 
 

0 

 
0 
 
 
 
 

0 

 
0 
 
 
 
 

0 

 
0 
 
 
 
 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)โครงการ
จัดทำรายงาน
การควบคุม
ภายใน 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

3)กิจกรรม
ติดตาม 
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4)มาตรการ
ติดตาม 
ประเมินผล
ระบบควบคมุ 
ภายในองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2)การสนับสนุน
ให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดำเนินการได ้

1)กิจกรรมการ 
รายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนได้
รับทราบ 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2)กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การตรวจสอบ
การรับ การจ่าย 
และการใช้
ประโยชน์
ทรัพย์สิน ของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

3)กิจกรรมการ
จัดหา 
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
จากตัวแทน
ชุมชน 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

3)การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

1)โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

2)กิจกรรม
ส่งเสริม สมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบรหิาร 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

3)กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4) เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1)กิจกรรมการ
ติดป้าย 
ประชาสมัพันธ์
กรณีพบเห็น
การทุจริต 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

2)มาตรการ
การส่งเสริม
และพัฒนา
เครือข่ายดา้น
การป้องกัน
การทุจริต 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  
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