บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ศึกษาวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
2) เพื่อศึกษาสภาพการป้องกันและเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดงานประจำปีของจังหวัด
ตรัง และจังหวัดใกล้เคียง การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
3) เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
โดยศึกษาจากหลักการตามแนวคิดทฤษฎีและจากการรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัด
งานประจำปีของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ไปเข้าร่วมงาน
หรือไปร่วมกิจกรรมงานประจำปี กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่จัด
งานประจำปี กลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิจัย เชิงปริม าณ ประชากรในการวิจ ัยครั้ง นี้ป ระกอบด้ว ย 2 กลุ่ม ดัง นี้ กลุ่ม ที่ 1
ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ไปเข้าร่วมงานหรือไปร่วมกิจกรรมงานประจำปี กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คน
การวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ดำเนินการโดยคัดเลือก
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานประจำปี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 69 คน
เครื ่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจ ั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์เ ชิ ง ลึก และแบบสอบถามเชิง ปริม าณ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ
(percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้เพื่อ
พรรณนาคุณลักษณะเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลำเนา และใช้ค่าเฉลี่ย
(mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ค่าแนวโน้ม
สู่ส่วนกลาง และค่าการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ แปลความหมาย จัดประเภทของข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และนำเสนอการวิเคราะห์โดยมีการจัดประเภทของเนื้อหาเดียวกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน

สรุ ป ความคิ ด เห็ น ในประเด็น หลั ก ธรรมาภิ บ าลต่ อ การจั ด การ การจั ด งาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ (เชิงปริมาณ)
ระดับความคิดเห็นจำแนกรายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล (ตรัง)
ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างแสดงระดับความคิดเห็น ในภาพรวมจำแนกตามรายประเด็นของ
หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่
ระหว่าง 40 – 49 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน/พนักงานของรัฐ
มากที่สุด มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดตรัง
ประชาชนแสดงระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการ
จัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 72.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับ สูงที่สุด คือ หลักความโปร่งใส โดยขาดในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 74.00
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับทีส่ อง คือ หลักคุณธรรม โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 73.00
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สาม คือ หลักความคุ้มค่า โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.00
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สี่ คือ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยขาดในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.80
5. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลัก ธรรมาภิบ าลมาปฏิบัติในอันดับที่ห้า คือ หลักการมีส ่วนร่วม โดยขาดในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.20
6. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับต่ำที่สุด คือ หลักนิติธรรม โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 69.60

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

ค

ระดับความคิดเห็นจำแนกรายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล (นครศรีธรรมราช)
ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างแสดงระดับความคิดเห็น ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเพศ
หญิ ง มากกว่า เพศชาย มี อ ายุ อ ยู ่ ร ะหว่ าง 18 – 30 ปี ม ี ก ารศึก ษาในระดับ ต่ ำ กว่ า ปริญ ญาตรี
เป็นเกษตรกร มากที่สุด มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างแสดงระดับความคิดเห็น ในภาพรวมจำแนกตามรายประเด็นของหลัก
ธรรมาภิบาล โดยภาพรวม พบว่า
ประชาชนแสดงระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการ
จัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับสูงที่สดุ คือ หลักความโปร่งใส โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.40
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สอง คือ หลักคุณธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.00
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สาม คือ หลักนิติธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.80
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สี่ คือ หลักความคุ้มค่า โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00
5. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่ห้า คือ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยขาดในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.60
6. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบ ัติในระดับ ต่ำที่สุด คือ หลักการมีส่วนร่วม โดยขาดในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60

ระดับความคิดเห็นจำแนกรายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล (สงขลา)
ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างแสดงระดับความคิดเห็นในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 18 – 30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/
นักศึกษา มากที่สุด มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดสงขลา ระดับ

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

ง

ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล
โดยภาพรวม พบว่า
ประชาชนแสดงระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการ
จัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลัก ธรรมาภิบาลมาปฏิบ ัติ ในระดับสูงที่สุด คือ หลักการมีส่วนร่วม โดยขาดในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สอง คือ หลักความโปร่งใส โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 59.20
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สาม คือ หลักความคุ้มค่า โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.60
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สี่ คือ หลักนิติธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.00
5. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่ ห้า คือ หลักคุณธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 57.80
6. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับต่ำที่สุด คือ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยขาดในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 56.80

ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายจังหวัด
ประชาชนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในแต่ ล ะจั ง หวั ด มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ในภาพรวม เมื ่ อ นำมา
เปรียบเทียบกัน พบว่า จังหวัดตรัง หน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับสูงทีส่ ดุ
โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.00 รองลงมา คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขาดในระดับปานกลาง เป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00 และจังหวัด
สงขลา ขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.60
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จังหวัดตรัง
เปิดโอกาสในการแข่งขันอย่างเปิดเผย เป็นธรรม ควรรวบรวมเอากิจกรรมหลาย ๆ อย่างมา
ไว้ในงาน รูปแบบกิจกรรมมาจากความต้องการของภาคประชาชน
เพิ่มโทษให้เด็ดขาด เมื่อตรวจสอบพบว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกภาคส่วนของรัฐรวม
ไปถึงตัวบุคคลภายนอกที่ร่วมมือกันฉ้อโกงทุจริต ให้ได้รับโทษสูงสุดและยึดทรัพย์
ข้าราชการกลุ่มบุคคลใดที่ยังให้การช่วยเหลือด้วยไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดิน สมควรได้รับโทษ
อย่างสูงสุดเช่นเดียวกัน
ให้ห น่วยงานอื่น ๆ รวมถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล เริ่มต้นตั้งแต่ที่มา
ขั้นตอน และสรุปผลของทุกงานที่หน่วยงานรัฐจัดขึ้น
ไม่อยากให้เก็บค่าจอดรถ / การเก็บเงินค่าจอดรถโดยไม่มีสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ เก็บแพงเกินไปทำ
ให้คนที่เข้ามาเที่ยวงานลดน้อยลง ทำให้แม่ค้าขาดรายได้
การจัดงานของรัฐ ประชาชนไม่ทราบผลการดำเนินงานว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
การจัดงานต้องเกิดจากการยินยอมและการยอมรับจากสังคม
สินค้าควรเป็นสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้าพื้นเมืองให้มาก จำหน่ายของกินประเภทเดี ยวกั น
ควรมีสินค้าที่แปลกใหม่
กำหนดวัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจน เพื่อก่อเกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีความ
หลากหลายของอาชีพในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประชาชนให้มากที่สุด
ควรปฏิวัติการจัดงานประจำปีให้มีแนวคิดใหม่ สร้างสรรค์ และหน่วยตรวจสอบควรตรวจสอบ
หลังจากงานเสร็จไม่เกิน 1 เดือน
คำถามส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่รู้ ที่ตอบไปจะเป็นคำตอบจากความรู้สึก ขาดข้อมูล
ข่าวสาร
ชอบการวิจัยแบบนี้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น
ต้องจัดงานแบบสุจริตโปร่งใส ไม่มีช่องโหว่ของการทุจริต
ถ้าแก้ไขปัญหาทุจริตไม่ได้ก็สมควรยกเลิกการจัดงานไปเลย
ระบบอุปถัมภ์ยากต่อการตรวจสอบ สื่อสาธารณะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพ้องกับนักการเมือง
ท้องถิ่น ซึ่งทำให้การนำเสนอข่าวในด้านการตรวจสอบไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานรัฐไม่มีความโปร่งใส คุณธรรมในการจัดงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดเอื้อประโยชน์
ให้กับกลุ่มบางกลุ่ม อีกทั้งหน่วยงานรัฐไม่คำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของประชาชน
อยากให้จัดงานบ่อย ๆ
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• อยากให้ประชาชนได้ขายของเยอะ ๆ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อย ๆ
• อยากให้มีการจัดงานที่สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
• อยากให้มีการจัดงานประจำปีที่สร้างความคุ้ม ค่าต่อเศรษฐกิจ ของชุม ชน ให้คนในพื้นที่มี
รายได้
• อยากให้หน่วยงานของรัฐได้เพิ่มช่องทางสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ให้มากกว่าเดิม
• อยากให้หน่วยงานของรัฐได้ม ีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของพื้นถิ่น การจำหน่ายอาหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้น
• อยากให้หน่วยงานของรัฐช่วยกระจายรายได้ และส่งเสริมรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้มีการกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริต
ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากขึ้น
ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและร่วมการประชุม ในการจัดงานและรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนภายนอก และรับรู้ทุกขั้นตอน ควรเอาบุคคลภายนอกร่วมงาน
ควรจะให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกัน ไม่เข้าข้างพวกพ้องของตนเป็นอันดับ
แรก
จังหวัดสงขลา
ในการจัดงานประจำปี ยังมีการจัดให้มีการเล่นพนันบางอย่างอยู่ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควร
ดำเนินการตรวจสอบ
จัดงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ก็ดีแล้ว
พ่อค้าแม่ค้ารายใหม่ไม่ค่อยได้รับข่าวสารในการจัดงาน จะมีแต่แม่ค้าหรือร้านประจำที่มาขาย
ของทุก ๆ ปี
การเก็บเงินประชาชนในการจอดรถในพื้นที่สาธารณะนั้นไม่ควรมีอย่างยิ่ง ควรมีผู้ตรวจสอบ
เพราะบางคนที่ถูกเก็บเงินไปเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์ หรือชาวบ้านมาหากิน
มีการคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการจำนวนมาก ต้องการให้ตรวจสอบ
อยากให้มีการจัดการเรื่องการเก็บค่าจอดรถในงานต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำปี
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สรุปความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (เชิงคุณภาพ)
1) วิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
งานประจำปี (งานกาชาด)
วิธีก ารและขั้นตอนการจัดงานกาชาด ผู้ดูแลโครงการจะเป็นผู้ก ำหนดรูปแบบของงาน
โดยรูปแบบการจัดงานจะมี 3 ส่วน คือ
1. งานกาชาด การจับฉลากกาชาด
งานประจำปีและงานกาชาดจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน มีการแยกประเภทงาน
งานกาชาดจะประกอบด้วย การจับ ฉลากกาชาด การขายสลากกาชาด โดยเหล่ากาชาดจะเป็น
ผู้ดำเนินการ ในส่วนของการจับฉลากกาชาด เหล่ากาชาดจะเป็นผู้รับผิดชอบ มีการประชุมจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ กำหนดรูปแบบของงาน ไม่ม ีก ารตั้ง งบประมาณ ภาพรวมของจัง หวัดในการ
ดำเนินการ ส่วนใหญ่ยืนยันว่า ไม่มีการทุจริต
2. การจัดเวทีการแสดง การจัดนิทรรศการ
การจัดเวทีการแสดง การจัดนิทรรศการ จะเป็นส่วนของหน่วยงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
จะให้แต่ละอำเภอมาจัดนิทรรศการเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ อีกทั้งหน่วยงานราชการใน
จังหวัดจะจัดตั้งงบประมาณประจำปีตามแผนงานเพื่อนำกิจกรรมมาร่วมในงานประจำปี
3. ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลที่เข้ามาใช้พื้นที่ของส่วนราชการ
เอกชนจะดำเนินการให้เช่าพื้นที่การออกร้านจำหน่ายสินค้า ในการจัดงานจะมี “เอกชน
ผู้ประมูลงาน ผู้รับเหมา ผู้เชี่ยวชาญ” (การเรียกชื่อขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องใช้คำนั้น) เข้ามาจัดสรรพื้นที่
ให้กับร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไปและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่าย
สินค้าจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ 1. คาราวานสินค้าที่มากับผู้ประมูล 2. ร้านค้าที่อยู่ในท้องถิ่น
ภาพรวมของการจัด งานประจำปีใ นส่ ว นของหน่ว ยงานรั ฐ งานกาชาด มี ร ู ป แบบการ
ดำเนินงานที่ไม่มีงบประมาณกลางที่ตั้งจากหน่วยงานรัฐในการดำเนินการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐงานกาชาดจะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารในจังหวัดและรูปแบบการดำเนินงานจะ
กำหนดโดยผู้บริหารของจังหวัด การจัดงานประจำปีจะนำเอาปัญหาจากการทำแบบสำรวจประเมิน
การจัดงานประจำปีจากประชาชนในปีที่ผ่านมา มาปรับแก้ไขเพื่อให้ประชาชนพอใจ เช่น ไม่เก็บค่าที่
จอดรถในที่สาธารณะบริเวณจัดงาน ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า การจัดงานประจำปีเป็นสิ่งที่ดี
ประชาชนมีความสุข มีความพอใจในการเข้าร่วมงาน
ประเด็นที่ 1 การจัดงานกาชาดจะกำหนดรูป แบบโดยเหล่ากาชาด มีการดำเนินงานโดย
แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลจากภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติตามระเบียบและยึดถือพันธกิจ ของ
เหล่ากาชาด โดยบูรณาการจากหลายหน่วยงาน
ประเด็นที่ 2 จะมี “เอกชน” เข้ามาติดต่อกับผู้มีอำนาจในการจัดงานและเข้ามาจัดสรรพื้นที่
รวมทั้งกิจกรรมที่ต่างจากการจัดงานของภาครัฐ และรับผิดชอบในพื้นที่การจัดงานในส่วนของการ
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จัดตั้งร้านขายสินค้าและเรียกเก็บค่าจัดวางสินค้ากับ ผู้ขายสินค้า ในราคาที่ไม่เท่ากัน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการจัดงาน ไม่แสดงถึงการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานรัฐกับ “เอกชน” เป็นการกล่าว
อ้างถึงของบุคคลว่า มีการรับเงินเพื่อให้ใช้พื้นที่เช่าขายสินค้า แต่ในจำนวนเงินนั้นไม่มีใครกล่าวถึงว่า
จำนวนมากเพียงใด
ประเด็นที่ 3 “เอกชน” จะประกาศให้ผู้ต้องการขายสินค้า ติดต่อในป้ายประกาศเพื่อเช่า
พื้นที่ พื้นที่ในการเช่าขายสินค้าจะมีขนาดไม่เท่ากัน และราคาของพื้นที่จะไม่เท่ากัน โดยจะมีบุคคลมา
เก็บเงินค่าเช่าของแต่ละคืนหรือเหมาจ่าย ส่วนใหญ่ผู้ขายยินยอมที่จะจ่ายค่าเช่าในราคาสูง เพื่อแลก
กับการขายของภายในงาน ที่มีโอกาสขายสินค้าได้หรือในราคาที่สูงขึ้น
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานกาชาด พบว่า วิธีการและขั้นตอนการทุจริต จะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกของการจัดงานประจำปีและการจัดงานกาชาด ไม่พบการทุจริต ส่วนที่สอง
จะพบได้จากภาพรวมของการจัดงานที่ให้เอกชนใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้าเช่า ไม่มีรูปแบบและ
หลัก ฐานที่ชัดเจนและไม่สามารถแสดงถึงการได้รับอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ของเจ้าของ
โครงการ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เท่านั้น) รวมทั้งการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้มีอำนาจเพื่อแลกกับการ
ได้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงาน การเรียกเก็บค่าเช่าที่กระทำจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ ยอมรับ
ได้ และยินยอมให้ปฏิบัติในกลุ่มของผู้ได้ผลประโยชน์ร่วม อีกทั้งการให้เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ขายสินค้า
เป็นเสมือนธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมา โดยได้กล่าวอ้างว่า เป็นสิ่งที่เกินกว่าที่หน่วยราชการจะ
ดำเนินการได้ แม้ว่า ผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่จะยอมรับ ได้ในการจ่ายค่าเช่า แต่ถือว่าเป็นการเอารัด
เอาเปรียบประชาชน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการบริหารระดับจังหวัด และส่งผลต่อภาพลักษณ์
การคอร์รัปชันของประเทศได้
งานประจำปี (งานลากพระ)
การจัดงานประจำปี งานลากพระ มีรูปแบบการจัดงาน 2 ส่วน คือ
1. การจัดงานลากพระ มีการดำเนินการโดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดรูปแบบของการ
จัดงาน มีกฎและกติกาการให้คะแนนของเรือพระ การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามารับทราบรูปแบบและ
กติกาของการเข้าร่วมการประกวดเรือพระ ในการเข้าร่วมประกวดเรือพระ พระสงฆ์ส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการจัดงานลากพระ เพราะอยากให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดที่มีมาอย่างยาวนาน
2. มีผู้ประมูลมาจัดสรรพื้นที่ขายสินค้า ไม่มีที่มาว่าผู้ประมูลเหล่านี้มาอย่างไร แต่ทุกครั้งการ
จัดงานประจำปีก็จะพบว่า มีผู้ประมูลมาจัด สรรพื้นที่สาธารณะเป็นโซนเพื่อให้ผู้ขายสินค้าเข้ามาเช่า
พื้นที่ขายสินค้า อีกทั้งมีกองคาราวานสินค้ามาพร้อมกับผู้ประมูลด้วย วิธีการที่ ผู้ขายสินค้าจะได้พื้นที่
คือต้องเข้ามาติดต่อกับชื่อบุคคลที่ประกาศในป้ายโฆษณา หลังจากนั้นก็จะมีผู้ประมูลมาจัดพื้นที่ให้อยู่
ในพื้ นที่ ท ี่ก ำหนดและผู้ขายสินค้า ยอมรับในราคาที่ตกลงกัน การเก็บค่าเช่าก็จะเป็นรายวัน หรือ
เหมาจ่าย ในการเก็บราคาค่าเช่าพื้นที่จะมีราคาไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
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2.1 พื้นที่ด้านหน้า เน้นให้กับคาราวานที่มากับผู้ประมูล ราคาสูงแต่ ผู้ขายสินค้า
ก็ยินยอมจ่าย เพราะขายสินค้าได้จำนวนมากเช่นกัน
2.2 พื้นที่ที่จัดให้กับผู้ขายสินค้ารายใหญ่ เช่น บริษัทรถยนต์ บริษัทรถมอเตอร์ไซค์
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคยขายสินค้าร่วมกันทุกครั้ง ก็จะได้พื้นที่เดิม
2.3 พื้นที่เล็ก ๆ สำหรับผู้ขายสินค้าในท้องถิ่น เช่น ขายอาหาร ขายน้ำ ขายของ
ขบเคี้ยว ผู้ขายสินค้าเหล่านี้ถ้าเป็นผู้ค้าเดิมก็สามารถต่อรองเรื่องพื้นที่และราคาได้ แต่ถ้าเป็นผู้ค้า
หน้าใหม่ก็จะไม่สามารถต่อรองพื้นที่ได้ และราคาเช่าก็ค่อนข้างสูง
การจัด งานประจำปี ของหน่ ว ยงานรัฐ งานลากพระ เกิ ด จากความศรัท ธาของวัดและ
ประชาชนที่ต้องการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนาน และมีความประสงค์เข้า
ร่วมงาน เพื่อ แสดงออกถึง ความงดงามของวัฒนธรรม การดำเนินการจัดงานก็จะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง เป็นที่รับรู้กันทั้งจังหวัด
ประเด็นที่ 1 การจัดงานลากพระจะมีการดำเนินโครงการในรูปแบบของการวางแผนโครงการ
กำหนดแผนงาน ตั้งคณะกรรมการให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องเข้ามาร่วม กำหนดรูปแบบของการทำงาน ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัด
อย่างยาวนาน
ประเด็นที่ 2 มีผู้ประมูลงาน (งานลากพระ ใช้คำเรียกคำนี้ เพื่อสื่อถึงผู้เข้ามารับเหมางาน)
ที่ปรากฎชื่อบุคคลในป้ายโฆษณางาน เพื่อเข้ามารับเหมาการจัดงานทั้งหมดและจัดสรรพื้นที่ เพื่อให้
ผู้ขายสินค้าได้เข้ามาเพื่อขายสินค้าในพื้นที่ โดยต้องจ่ายเงินเป็นรายวันหรือเหมาจ่ายในราคาที่ต่างกัน
ประเด็นที่ 3 กลุ่มอิทธิพลจะเข้ามาดำเนินการทั้งจัดสรรพื้นที่ เรียกเก็บเงินค่าเช่า และคิดค่า
เช่าพื้นที่ในราคาสูง ผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่ยินยอมเพื่อให้ส ามารถขายสินค้าได้และมีรายได้เ พิ่ม ขึ้น
เนื่องจากงานลากพระจะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาทำบุญตามแรงศรัทธา
ของวัดที่เข้าร่วม และหลังจากทำบุญเสร็จก็จะมาซื้อสินค้าในพื้นที่ขายสินค้า
ประเด็นที่ 4 จากการสัมภาษณ์จะพบข้อมูลในส่วนของการกล่าวอ้างว่า ผู้ป ระมูลจะมีเงิน
จำนวนหนึ่งเพื่อให้แก่ผู้มีอำนาจในการเป็นผู้ได้รับเหมาการจัดงาน ในจำนวนเงินที่มีการมอบให้ นั้น
ไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่ชัดเจน
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานลากพระ พบว่า วิธีการและขั้นตอนการทุจริตของ
การจัดงานจะแบ่งงานออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ พื้นที่ของการจัดงานเรือพระ พื้นที่ส่วนนี้จะอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้จัดงานและจัดสรรพื้นทีให้วัดของแต่ละจังหวัดเข้ามาจอดเพื่อให้ประชาชนได้
ชื่นชมความงดงามและร่วมทำบุญกับวัดที่เข้าร่วมงาน วัดของแต่ละจังหวัดเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยการ
ตกแต่งเรือพระ ให้มีความสวยงามและถูกต้องตามเกณฑ์การประกวด และเรือพระที่ชนะการประกวด
จะได้รับรางวัล แม้ว่ารางวัลจะไม่ได้มีมูลค่าสูง เมื่อเทียบกับการลงทุนและลงแรงของพระสงฆ์และ
ชุมชน ประชาชนที่อยู่บริเวณวัดเข้าร่วมการตกแต่งเรือพระด้วยจิตศรัทธา และกระทำด้วยจิตใจเป็น
กุศล ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้มีการจัดงานลากเรือพระเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่มีมาอย่าง
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ยาวนานดั้งเดิม การจัดงานลากพระ ส่วนนี้ไม่พบการทุจริต ส่วนที่สองคือ พื้นที่ของผู้ขายสินค้า ซึ่งมา
จากการที่ผู้ประมูลได้รับมาจากผูจ้ ัดงานจัดสรรพื้นทีเ่ พื่อให้ผู้ขายสินค้าเช่าขายสินค้า และนำการแสดง
ดนตรีที่มีชื่อเสียงมาจัดในงาน ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้จ้างงาน ไม่มีหลักฐานที่มาของการติดต่อกับ
ระหว่างผู้จัดงานและผู้ประมูลงาน อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตกลงทำสัญญาของการใช้
พื้นที่ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เท่านั้น) แต่การรับประโยชน์จากผู้ประมูลมีส่วนของการเก็บค่าเช่า
พื้นที่ การเก็บค่าที่จอดรถ ในราคาที่สูงและจำนวนเงินที่ได้รับไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
การกระทำในรูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการจะปกปิดการกระทำการทุจริตคอร์ร ัป ชัน
โอกาสที่จะแปลงสภาพของทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชัน โอกาสในการกระทำผิดที่เกิด
จากจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในองค์กร หรือระบบการตรวจสอบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันทีทันใด รวมทั้งมีแรงจูงใจจากจำนวนเงิ นที่ได้รับและความชื่นชม
ศรัทธาของประชาชนที่เข้าร่วมงานลากพระ
2) การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สรุปผลจากการสัมภาษณ์งานกาชาด การป้องกัน และเปรียบเทียบรูปแบบของการจัด
งานประจำปี งานกาชาดของจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐมีการปฏิบัติตามระเบียบ มีการดำเนินการที่ถูกต้อง
ในส่วนของการจัดงานที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ และในส่วนของผู้รับเหมา อาศัยตาม
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูล ซึง่ ไม่
มีการดำเนินการในส่วนนี้อาจนำไปสู่การทุจริตได้ (จากการสั มภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่เกิดขึ้นจริง)
หลักคุณธรรม ส่วนใหญ่เชื่อมั่นกับการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับสูง และเชื่อว่าการ
ดำเนินงานต้องยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
หลักความโปร่งใส การดำเนินงานของงานกาชาด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
มีความชัดเจนในการกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกาชาดและรางวัลกาชาด ระบบการทำงานมีความ
ถูกต้อง มีระบบเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ และเมื่อดำเนินเสร็จแล้วจะมีการประชุมเพื่อสรุป การ
ดำเนินงาน
หลักการมีส่วนร่วม การดำเนินงานจะมีหน่วยงานหลายส่ วนเข้ามาบูรณาการการจัดงาน
ร่วมกัน โดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่การมีส่วนร่วมนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดงานไม่ได้มีแค่ ส่วน
ของภาครัฐเท่านั้น แต่จะมีส่วนของเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานด้วย นั่นคือส่วนของ
ผู้รับจ้างหรือผู้ประมูลงาน (ในการสัมภาษณ์นี้ใช้คำว่า ผู้เชี่ยวชาญ) เข้ามารับงานในส่วนของการขายของ
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ในพื้นที่ที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดงาน การมีส่วนร่วมจึงไม่ได้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่เป็น
ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ผลประโยชน์จากการจัดงาน
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การดำเนินการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐมีการรับ
การตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐคือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แต่ช่องว่างของการตรวจสอบ
คือ การแสดงเพียงหลักฐานหลักของการจัดงานที่เห็นเชิงประจักษ์ แต่ในส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูล
ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในการจับจองเพื่อแบ่งส่ว นให้กับผู้ขายสินค้าเช่าพื้นที่ ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามี
ที่มาอย่างไรและไม่สามารถกล่าวถึงความเป็นมา ประเด็นของการติดต่อ การทำสัญญา หรือการระบุ
ตัวตนของเอกชนหรือผู้ประมูลได้อย่างชัดเจน (จากการสัมภาษณ์ไม่ม ีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่เกิดขึ้นจริง)
หลักความคุ้มค่าได้ การจัดงานมีความคุ้มค่า เพราะส่วนใหญ่เห็นถึงผลที่ได้รับเมื่อมาร่วมงาน
แล้วได้รับความสุข และได้รับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมสลากกาชาด การทำบุญ แม้ว่า
ส่วนหนึ่งของประชาชนผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้าภายในงาน แต่บางส่วนก็ไม่ได้รับทราบที่มาของ
การขายสินค้า และยินดีในการซื้อสินค้าที่นำมาขายในงาน
สรุปผลจากการสัมภาษณ์งานลากพระ การป้องกัน และเปรียบเทียบรูปแบบของการจัด
งานประจำปี งานลากพระของจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐ งานลากพระ ไม่มีการแสดงถึงการดำเนินการ
ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ในส่วนของผู้รับเหมาที่เข้ามาจัดสรรพื้นที่ ขาดวิธีการที่ มีการปฏิบัตติ าม
ระเบียบ โดยมีการดำเนินการที่ถูกต้องในส่วนของการจัดงานที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ
สำหรับในส่วนของผู้รับเหมา อาศัยตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เ ช่าอสัง หาริม ทรัพย์ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูล ซึ่งไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้อาจนำไปสู่การทุจริตได้
(จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง)
หลัก คุณ ธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐ งานลากพระ ยัง ไม่เ ห็นข้อเท็จ จริง ของการ
ดำเนินงานที่แสดงถึงการมีหลักคุณธรรมในการจัดงาน และเมื่อดำเนินการจัดงานยังคงไม่มีก ารแสดง
ถึงหลักคุณธรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ
หลักความโปร่งใส การดำเนินงานของงานลากพระมีรูปแบบของการดำเนินงานโดยให้หลาย
ภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับ การจัดงาน แต่ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

ฏ

หลักการมีส่วนร่วม การดำเนินงานมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในส่วนของเรือพระ
การจัดงานเป็นที่ยอมรับได้ของประชาชน แต่ในส่วนของการประมูลพื้นที่ ไม่มีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทั้งนี้มีการเก็บค่าเช่าที่ ค่าที่จอดรถ และยังคงซื้อสินค้าในราคาสูง
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การดำเนินการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานลาก
พระ ไม่มีการแสดงหลักฐานที่ชัดเจน จากการประมูลพื้นที่ให้กับผูร้ ับเหมา อีกทั้งไม่สามารถตรวจสอบ
จำนวนเงินที่ได้รับจากการให้เช่าพื้นที่ (จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง)
หลักความคุ้มค่าได้ การจัดงานลากพระ ประชาชนมีความพึงพอใจและยังคงต้องการให้มี
งานประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจ มีความคุ้มค่ามาก
แต่ในส่วนของความคุ้มค่าของตัวเงิน ยังไม่สามารถวัดผลได้ จากการใช้ต้นทุนและจำนวนเงินที่ ได้รับ
จากการใช้พื้นที่ของรัฐในการจัดงาน
สรุ ป ผลการสั ม ภาษณ์ การจั ด งานประจำปีข องหน่ ว ยงานรัฐ จากผู ้ม ีส ่ ว นเกี ่ย วข้อง
ทั้ง 3 จังหวัด
ช่องว่างของกฎระเบียบ ผู้ปฏิบัติงานของรัฐอาศัยช่องว่างของกฎหมายหรือกฎระเบียบ
โดยใช้ร ูป แบบของการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการใช้พื้นที่ของรัฐในการหาประโยชน์ร ่วม อีกทั้ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับต่างพึงพอใจกัน หากผู้มีอำนาจตกลงในการรับผลประโยชน์ จะเกิดรูปแบบของ
การยอมรับทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ไม่ทำให้ผิดระเบียบ การดำเนิ นการ
ทุจริตก็จะเกิดขึ้นแม้ว่าจะนำไปสู่ปลายทางของความสำเร็จในการจัดงานประจำปี
ช่องว่างการบริหารงานคลังและเจ้า หน้า ที่ การดำเนินงานของการบริหารงานคลังของ
หน่วยงาน มีช่องว่างจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งก่อนการดำเนินโครงการขาดการประเมินความ
เสี่ยงของการจัดโครงการ และไม่โต้แย้งหรือกล้าปฏิเสธต่อการกระทำผิด ผู้มีอำนาจจึงอาศัยพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการยอมรับต่อการกระทำผิด
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ การตรวจสอบโครงการจัดงานประจำปี
ไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบการตรวจสอบและ
ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานทางการเงินเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่ ก่อน ระหว่าง
และเสร็จการดำเนินโครงการ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการประจำปีขาดการแสดงความโปร่งใสในการ
แสดงถึงข้อ เท็จจริงของการจัดโครงการ โดยเฉพาะในส่วนของการจ้างบุคคลภายนอกมาจัดงาน
ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทั้ง ก่อน ระหว่าง และเสร็จสิ้นโครงการ ประชาชน
ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
พฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย เกิดผลประโยชน์ร่วมของ
ผู้มีอำนาจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผลประโยชน์เพื่อรับผลประโยชน์
ร่วมกันในพื้นที่รัฐ และเอาผลประโยชน์จากประชาชนผู้ขายสินค้า
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ผู้บริหารใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจแสดงออกถึงการกระทำที่เปิดเผยต่อ
การดำเนินการจัดโครงการประจำปี แต่อีกนัยยะก็ไม่สามารถชี้แจงถึงความจำเป็นและเหตุผลที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการจัดให้มีผู้ประมูลเข้ามาเพื่อจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้า และไม่แสดงออก
ถึงผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ต่อประชาชนและสาธารณะได้
อิทธิพลหรืออำนาจที่ส่งผลต่อการทุจริต ส่วนใหญ่ผู้ประมูลจะเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจที่มีระบบ
อุปถัมภ์หรือมีความเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจในจังหวัด
สรุป วิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐและ
การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
บทสรุปวิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์ร ัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ และ
การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีดังนี้
1. วิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
1.1 วิธีการการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
การจั ด งานประจำปี ท ั ้ ง งานกาชาดและงานลากพระของจั ง หวั ด ตรั ง จั ง หวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา มีวิธีการจัดงานในรูปแบบเดียวกัน คือ
1.1.1 ส่วนของการจัดงานของหน่วยงานรัฐ
1.1.2 ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้าเช่า
1.2 ขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ การจัดงาน
ประจำปีทั้งงานกาชาดและงานลากพระของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
1.2.1 ส่วนของการจัดงานของหน่วยงานรัฐ ไม่พบการทุจริต
1.2.2 ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้า เช่า
ไม่มีการดำเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ดำเนินการโดยวิธีก าร
ประมูล ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่อไปในทางทุจริต โดยในหมวด 2
การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ 8 ภายใต้การบังคับข้อ 6 ให้ผู้ประมูลได้ไปทำสัญญาเช่ากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การให้เช่าดำเนินการโดยวิธีการประมูล อีกทั้งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์
กำหนด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นเป็นกรณี
เฉพาะรายไป (ในระหว่างการศึกษาวิจัย ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์) อาจนำไปสู่การทุจริตได้
2. การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การจัดงานประจำปีทั้งงานกาชาดและงานลากพระของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดสงขลา มีการจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
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2.1 หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐทัง้ งานกาชาดและงานลากพระไม่มกี าร
แสดงถึงการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ในส่วนของเอกชนหรือผู้รับเหมาที่ เข้ามาจัดสรร
พื้นที่ ไม่แสดงหลักฐานในการได้รับสิทธิ์การใช้พื้นที่ อีกทั้งการให้เช่าพื้นที่ยังไม่เป็นธรรมต่อประชาชน
อาศัยตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีก าร
ประมูล ซึ่งไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้อาจนำไปสู่การทุจริตได้ (ในระหว่างการศึกษาวิจัย ไม่พบ
หลักฐานเชิงประจักษ์) อาจนำไปสู่การทุจริตได้
2.2 หลักคุณธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ ยังไม่
แสดงถึงข้อเท็จจริงของการดำเนินงานที่คำนึงถึงหลักคุณธรรมในการจัดงาน คำนึงถึงประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับ และเมื่อดำเนินการจัดงานยังคงไม่มีการแสดงถึงหลักคุณธรรมเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ
2.3 หลักความโปร่งใส การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ
มีรูปแบบของการดำเนินงานโดยให้หลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดงาน มีวิธีการดำเนินงาน
ตามระเบียบและรับทราบในส่วนของส่วนราชการ แต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องที่ชัดเจนได้
2.3 หลักการมีส่วนร่วม การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ
การดำเนินงานมีหน่วยงานรัฐและส่วนราชการอื่น ๆ หลายภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการจัดงานและ
ดำเนินงานจนแล้วเสร็จ แต่ในส่วนของผู้รับเหมาหรือเอกชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ ไม่มีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทั้งนี้มีการเก็บค่าเช่าที่ ค่าที่จอดรถ และการขายสินค้าในราคาสูง
2.4 หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและ
งานลากพระ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของการจัดงานของหน่วยงานรัฐ มีหลักฐานแสดงถึง
การดำเนินงานที่ถูกต้อง 2. ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผขู้ ายสินค้าเช่า ไม่มีการ
แสดงหลักฐานที่ชัดเจนจากการประมูลพื้นที่ อีกทั้งไม่สามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจากการให้
เช่าพื้นที่ (ในระหว่างการศึกษาวิจัย ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์)
2.5 หลักความคุ้มค่า การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ
ประชาชนมีความพึงพอใจและยังคงต้องการให้มีการจัดงานเพื่อให้เป็นการสืบทอดงานประเพณีที่มีมา
อย่างยาวนาน และมีคุณค่าทางจิตใจของประชาชนในจังหวัด มีความคุ้มค่ามาก แต่ในส่วนความคุ้มค่า
ของตัวเงิน ยังไม่สามารถวัดผลได้ จากการใช้ต้นทุนและจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้พื้นที่ของรัฐใน
การจัดงาน
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3) แนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ
แนวทางในการป้องกัน
1. บูรณาการงานตรวจสอบการดำเนินโครงการ หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการจัดงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบเอกสารทัง้
ก่อน ระหว่าง และเสร็จสิ้นโครงการ
2. หน่วยงานราชการจะต้องควบคุมผู้รับเหมาหรือผู้ประมูล จัดทำสัญญาที่เปิดเผยได้เพื่อ
ไม่ให้เอาเปรียบผู้ขายสินค้า เอากำไรเกินควร
3. มีการตรวจสอบรายได้หลังจากเสร็จสิ้น งานจำนวนเงินที่เข้ารัฐ เปรียบเทียบจำนวนเงินแต่
ละปี
4. เน้นตรวจผลสัมฤทธิ์ของงาน
5. ให้ทุกหน่วยงานเข้าสู่ระบบของภาษีอากร เพื่อสามารถตรวจสอบได้และฐานภาษีกว้างขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
งานกาชาด
1. ควรมีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วนร่วม
ปฏิบัติงาน บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. ควรมีการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ ไม่ควรทำเพียงกลุ่มคน เพราะถ้าดำเนินงานใน
รูปแบบคณะกรรมการทำให้เกิดการตรวจสอบกันได้ แบ่งภาระหน้าที่การทำงานได้อย่างชัดเจน แต่ก็
ควรจะมีเจ้าภาพเพื่อเป็นผู้ประสานงานในแต่ละฝ่ายงานให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น
3. ควรมีการป้องกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจส่อไปในทางทุจริต
เช่น การให้สินบน เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ เป็นต้น อีกทั้งติดตามการดำเนินงานเป็นขั้นตอน มีการ
ประเมิน สรุปผลโครงการหลังเสร็จสิน้ โครงการ และหมุนเวี ยนเปลี่ยนงานกัน สับเปลี่ยนหน้าที่ในการ
ดำเนินงาน มีการทำงานเป็นทีมสามารถทำงานแทนกันได้ เช่น กรณีของงานกาชาด เกิดการทุจริตใน
สำนักงานโดยเจ้าหน้าที่ดูแลเงินของสำนักงาน เนื่องจากเป็นผู้ดูแลเงินคนเดียว ทำให้เกิดช่องโหว่
สามารถยักยอกเงินของสำนักงานออกไปใช้ส่วนตัวได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจึงมีการหมุนเวียนงาน
และมีคนคอยกำกับติดตามอยู่เสมอ
4. หน่วยงานภาครัฐจัดพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่น โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย (นอกเหนือจากพื้นที่ขายสินค้าของแต่ละอำเภอ) แต่พ่อค้าแม่ค้ามาขายได้ไม่ นานก็กลับ ไป
ยังพื้นที่เช่าขายของของผู้รับเหมางานอีก เนื่องจากพื้นที่ ๆ ทางภาครัฐจัดให้ไม่ดึงดูดให้ลูกค้าเดิน
มีคนเดินน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ทมี่ ีการเช่าจำหน่ายสินค้าโดยผูร้ ับเหมา จึงควรมีการจัดสรรพื้นที่ให้เท่า
เทียมกัน
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5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานหลากหลายช่องทาง และเปิดให้มีการประมูลงาน
อย่างเสรี ไม่ใช้พื้นที่ของภาครัฐ โดยให้เอกชนดำเนินการเองทั้งหมดทั้งการหาสถานที่และจัดงาน
6. ควรสอบถามผู้ประมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค คู่แข่งขัน ความคุ้มค่าในการจัดงาน ที่ทำให้
การจัดงานเกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ และประชาชนจับจ่ายใช้สอย พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้
อีกทั้งงานประเพณีที่คนในท้องถิ่นอยากจะเข้าร่วมงานเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของจังหวัด
7. สร้างการรับรู้ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
8. การบริหารงานควรใช้หลักสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงตามวัตถุประสงค์และที่มาของ
การจัดงาน และก่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับคนในจังหวัดให้มากที่สุด
9. หน่วยงานตรวจสอบทางการเงินเป็นหน่ว ยงานที่ ควรเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการในการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการอย่างถูกต้องและถูกระเบียบ
10. มีกฎระเบียบสำหรับการจัดงานออกมาอย่างชัดเจน เช่น ระบุค่าเช่าที่ชัดเจน แบ่งโซน
พื้นที่การขาย ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในงานสำหรับผู้เที่ยวชมงานและสำหรับเจ้าของร้านค้า
ต่าง ๆ
งานลากพระ
1. หน่วยงานของจังหวัดควรร่วมงานกับผู้รับเหมาที่ม ีศักยภาพเพียงพอ หรือถ้าภาครัฐมี
ศักยภาพก็ควรจัดงานเอง เพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบเรื่องค่าเช่าพื้นที่ขายของ
2. ไม่ควรผูกขาดกับผู้ประมูลงานเพียงรายเดียว
3. ควรมีการกำหนดราคาค่าเช่าพื้นที่ตามประเภทของสินค้า เช่น สินค้าประเภทเครื่องดื่ม
สินค้าประเภทรถยนต์ ราคาค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ อยากให้ภาครัฐเข้าไปควบคุมในส่วนนี้ด้วย เนื่องจาก
การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับผู้ประมูลงานและผู้ประมูลงานจะให้เช่าในราคาสูง
4. ควรมีกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลโดยการกำกับจากทางภาครัฐ
5. ควรมีการจัดทำสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดงานใน
ปีต่อไป และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ผู้วิจัยได้ศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ แบ่งออก
ได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะป้องกัน
1. สนับสนุนภาคประชาชนและสื่อมวลชนเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต โดยสร้างให้เป็น
กลุ่มมือปราบทุจริตการจัดงานประจำปี เพื่อเป็นหูเป็นตาและร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัด
งานประจำปี
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ด

2. สร้างความเข้าใจในรูปแบบของการปลูกฝังจิตสำนึกดีและการตระหนักดีให้กับ ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐในหน่วยงาน และสร้างความกล้าปฏิเสธต่อการกระทำผิดทุจริตในทุกกรณี
3. ส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติจริงต่อการดำเนินโครงการของรัฐ โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
4. สร้างระบบการตรวจสอบแบบสะท้อนกลับให้กับผู้บริหารองค์กรได้ปฏิบัติงานยึดมั่นหลัก
ธรรมาภิบาลจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
5. สร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนและสื่อมวลชน และสร้างพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็น
กลไกในการป้องกันการทุจริต
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการทุกประเภท
ให้แสดงออกถึงองค์กรของความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
7. สร้างระบบและกลไกให้ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริตแบบมืออาชีพ และตระหนักถึงการกระทำความผิดในการทุจริตการจัดงาน
ประจำปี
8. จัดระบบของการตรวจสอบภายในขององค์กรภาครัฐให้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความเสี่ยงของโครงการการจัดงานประจำปีของแต่ละจังหวัด
ระยะดำเนินการ
1. สร้างระบบและกลไกของการตรวจสอบภายในองค์กร ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรของรัฐให้มีความเข้มแข็ง วิเคราะห์และสังเคราะห์ และสามารถสื่อสารด้านการทุจริตได้อย่าง
ทันท่วงที
2. ในกรณีของการมีข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของการจัดงานประจำปี หน่วยงาน
รับผิดชอบการป้องกันการทุจริต ต้องรีบดำเนินการหาข้อเท็จจริง และสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกิน
30 วัน หลังจากรับเรื่องร้องเรียน
3. สร้างระบบหรือเครื่องมือที่สามารถตัดตอนการเข้าไปรับเหมาการจัดสรรพื้นที่ของรัฐใน
การขายสินค้าหรือคาราวานสินค้าของผู้ประมูล เอกชน หรือผู้มีอิทธิพล
4. กำหนดแนวปฏิบ ัติห รือรูปแบบของการจัดงานประจำปีให้เ ป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ
5. กำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยหรือมาตรการที่จำเป็นในการ
ป้องกันการทุจริตการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
6. กำหนดให้หน่วยงานที่เ กี่ ยวข้องกับการจัดโครงการของหน่วยงานรัฐมีบทบาทต่อการ
ดำเนินการจัดงาน ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
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ระยะปลอดภัย
1. กำหนดให้มีเครื่องมืออัจฉริยะหรือเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับถ่ายภาพ
ที่สามารถรายงานและตรวจจับการทุจริตการจัด งานประจำปี เพื่อป้องกันการทุจริตของการจัดงาน
ประจำปีอย่างทันท่วงที
2. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลรูปแบบของการจัดงานประจำปีที่ถูก ต้อง
ร่วมกันทั้งประเทศ และประกาศใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม
3. สร้างกลไกการมีส ่วนร่วมของพลัง สามัคคีในแต่ละจัง หวัด เพื่อให้ก ล้าแสดงออกและ
ร้องเรียนการทุจริตงานประจำปี
4. กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดในการทุจริตการจัดงานประจำปี
5. จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและให้คำแนะนำ
ต่อจัดโครงการประจำปี
ข้อเสนอแนะสำหรับสำนักงาน ปปช.
ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับการหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ดังนี้
1. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่มกี าร
ดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ควรให้ความสำคัญกับการจัดโครงการของหน่วยงานรัฐ ในด้านของความโปร่งใส เนื่องจากผลการวิจยั
พบว่า ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าการจัดงานโครงการของหน่วยงานรัฐขาดความโปร่ง ใส
ในประเด็นของการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ การใช้อำนาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์ของหน่วยรัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องให้ความสำคัญ กับความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐให้เป็นที่รับทราบทั่ วกั นทั่ว
ประเทศ
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุก จังหวัดต้องกำหนดวิธีการหรือการดำเนินงานในการจั ดงาน
ประจำปีของรัฐให้เป็นรูปแบบเดียวกันและให้ความสำคัญต่อการไม่รับสินบน สร้างความโปร่งใสใน
การจัดงานประจำปีให้เป็นที่ประจักษ์
3. กำหนดเป็นนโยบายให้แก่หน่วยงาน ธรรมาภิบาลจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สรรพากร ต้องมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เพื่อสกัดกั้นการทุจริตในเบื้องต้นในการจัดงานประจำปี
4. ประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการจัด
งานประจำปีอย่างเป็นรูปธรรม หากพบเบาะแสการทุจริตในการดำเนินการ แจ้ งหรือร้องเรียนมายัง
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เจ้าหน้าที่มีความเกรงกลัวต่อการถูกตรวจสอบ และมีความระมัดระวัง
ในการดำเนินงานให้มากขึ้น
5. กำหนดให้ผ ู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อเพื่อเช่าพื้นที่ขายสินค้า ต้องดำเนินการตาม
กฎหมาย และทำตามระเบียบที่กำหนด
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บทที่ 1
บทนำ

หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนทั่วโลก ในประเทศไทยนั้นการคอร์รัปชันเป็น
ปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งปัญหานี้จะเป็นการบั่น
ทอนการพัฒ นาประเทศ รวมทั้ง เป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงและความผาสุก ของคนในประเทศ
ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความพยายามในการ
หาวิธีการในการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี ซึ่งเกิดขึ้นในระดับสากลและแพร่หลายไปทั่วโลกด้วย
กระแสโลกาภิวัฒน์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเช่นกัน การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาของสังคม (Social
Problem) ประเภทหนึ่งที่ฝังรากลึกมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็น
คำไทยที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งแต่เดิมจะหมายถึงการฉ้อโกงสิ่งที่เคยเป็นหรือสิ่งที่ควรเป็นของราษฎร์
ในระยะหลังนิยมใช้คำว่า “การทุจริตคอร์รัปชัน” จึงทำให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายขึ้นและมักจะใช้คำนี้
ในความหมายที่ก ว้าง รวมถึง การทุจริตฉ้อฉลของผู้ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
ทุก รูป แบบ (วิท ยากร เชียงกูล , 2557) สอดคล้องกับ ความหมายของการทุจ ริตเชิง นโยบายว่า
เป็น การดำเนินการของฝ่ายบริห ารของรัฐหรือฝ่ายบริห ารขององค์ก รซึ่ง เป็นการแสวงหาของ
ผลประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวม อันเกิดจาก
การใช้อำนาจในการเสนอโครงการหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทำให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Klitgaard (1988) ได้ให้ความหมายของการคอร์รัปชันใน
แง่ ข องความแตกต่ างระหว่า งผลประโยชน์ ข องหัว หน้ า หรื อ ผลประโยชน์ ข องสาธารณะหรือ
ผลประโยชน์ของตัวแทนหรือข้าราชการไว้ว่า “คอร์รัปชันเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนไม่ซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์
ของหัวหน้า ในกระบวนการดำเนินงาน” Klitgaard ได้เ สนอการวิเคราะห์ด้วยโครงสร้างมิติของ
สถาบัน 3 ประการที่เป็นโอกาสให้เกิดคอร์รปั ชันขึ้นได้ดังนี้ 1) อำนาจผูกขาดของข้าราชการ 2) ระดับ
ของการใช้อำนาจในการวินิจฉัยที่ข้าราชการมีอำนาจตามกฎหมาย 3) ระดับความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ (Accountability) และความโปร่งใส (Transparency) ภายในองค์กร จึงเห็นได้ว่า การ
ทุจริตคอร์รัปชันมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐและการส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วย
ปัจจุบันขบวนการทุจริตได้นำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริต
ทำให้เกิดความร่วมมือกันและกระทำการทุจริตเชิงโครงสร้าง (Structural Corruption) ขึ้นภายใน
หน่วยงานของรัฐ โดยการร่วมมือกันของข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ หรืออาจรวมทั้งภาคส่วน
อื่น ๆ ในลัก ษณะของความสัม พันธ์แบบระบบอุป ถัม ภ์ พัฒ นาสู่เ ครือข่ายผลประโยชน์ร ่วมกั น

โดย 1. มีการแบ่งงานกันทำและมีการแลกผลประโยชน์กันและกัน ประกอบด้วย เครือข่ายข้าราชการ
เครือข่ายนักการเมือง เครือข่ายนักธุรกิจ สื่อ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เติบโตเป็น
เครือข่ายกลุ่มอิทธิพลขนาดใหญ่ หรือในบางกรณียังมีเครือข่ายอิทธิพลข้ามชาติด้วย โดยร่วมมือกัน
กระทำความผิ ด ทางอาญาทำให้ ป ระเทศสู ญ เสี ย งบประมาณในการพั ฒ นาประเทศ ถื อ เป็ น
“อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ” ที่ก ระทำการในลักษณะของ “องค์ก รอาชญากรรม” (Organized
Crime) 2. เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (Organized
Corruption) ซึ่ง อาจใช้รูปแบบการทุจริตแบบเดียวหรือหลายรูปแบบร่วมกัน โดยใช้องค์ความรู้
เทคนิคหรือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการกระทำการทุจ ริตในลัก ษณะต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ม ีความ
สลับซับซ้อนและมีความแนบเนียนยากแก่การตรวจสอบ อีกทั้งการดำเนินงานของรัฐต้องยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งหมายถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองและสัง คมที่ดี เป็นแนวทางสำคัญในการจัด
ระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้ม แข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ
เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะ
รู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้อง
กับความเป็นไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542, 2542) สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ทำให้
ระบบทุจริตคอร์รัปชันมีโครงสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและดำรงอยู่ในปัจจุบนั ประกอบด้วย 1. ระบบ
การเมืองและระบบราชการที่มีเกราะกำบังที่แน่นหนา 2. ภาคประชาสังคมขาดความเข็มแข็งและขาด
ความเป็นผู้นำในการต่อต้านคอร์รัปชันที่แข็งแกร่ง 3. ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม
ค่านิยมของคนในสังคมที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมคอร์รัปชัน เช่น ค่านิยมสังคมอุปถัมภ์ 4. การขาด
จิตสำนึกในส่วนรวม ซึ่งในปัจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณ์และจิตสำนึกร่วมกัน (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2547)
ด้วยปรากฏทางสื่อออนไลน์และการแจ้งข้อมูลมาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง กรณี
งานเทศกาลประจำปีต่าง ๆ ของจังหวัดตรัง ที่มีการดำเนินการเก็บค่าที่จอดรถ ค่าบริการสุขา ค่าเช่า
พื้นที่ ซึ่งเป็นสถานที่ของทางราชการโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อ นจากการเรียกเก็บ เงินต่าง ๆ กอปรกับ ภารกิจ ที่จ ะต้องทำให้ภาครัฐที่ม ีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรม แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอาย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการ
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ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อีกทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ในยุทธศาสตร์
ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลด
โอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิ ดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้าน
กฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 32 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำนาจ
เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
ราชการหรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
เข้มงวด 3. เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดที่เป็นช่องทาง
ให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อ
ราชการได้
จากเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว จึงทำการศึกษาวิจัย
ในเรื่อง การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน มีผ ู้ร ับ ผิดชอบต่อผลของงาน” และนำข้อมูล ที่ได้จากการประเมินผลไป
ปรับปรุงและเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
2. เพื่อศึกษาสภาพการป้องกันและเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดงานประจำปีของจังหวัด
ตรัง และจังหวัดใกล้เคียง การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
3. เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Multi Methods) ซึ่งการวิจัยแบบผสมผสานเป็น
การวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาวิธีการทุจริตในการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ดังต่อไปนี้
1.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
1.2 ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ไปเข้าร่วมงานหรือไปร่วมกิจกรรมงาน
ประจำปี
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่จัดงานประจำปี
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 ขอบเขตด้านเวลา
คณะผู้วิจัยดำเนินการวิจัย ระยะเวลา 6 เดือน

นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรการป้องกัน หมายถึง แนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา หรือเป็น
แนวทางที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถี่ถ้วน ว่าสามารถป้องกันไม่ให้เกิดในสิ่งที่กอ่ ให้เกิด
ความต้องการของคน กลุ่มคน หรือองค์กรได้
การทุจริต หมายถึง การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำที่ชั่วช้าและฉ้อโกง
โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระทำที่ขัดต่อตำแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อื่น และยัง
เป็นการกระทำของข้าราชการที่กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ที่ประชาชนไว้วางใจ โดยการยอมรับหรือ
รับประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ หมายถึง การจัดโครงการของหน่วยงานรัฐในจังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา มักจะจัดขึ้นปีละครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันในแต่ละปี
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ หมายถึง
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดโครงการของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดตรัง รวมถึง
การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีหลักพื้นฐานของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ
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(1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล
(2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึด
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริ ตเป็น
นิสัยประจำชาติ
(3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
(4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรูแ้ ละเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การแสดง
ประชามติ หรืออื่น ๆ
(5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน
(6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า และ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
2. ทำให้ได้มาตรการการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในงานประจำปี และเป็นแนวทางของการ
พัฒนากระบวนการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อไป
3. สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริต
4. เป็นฐานข้อมูลสำคัญให้หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ
กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการเสริมสร้าง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
ต่าง ๆ และเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ” คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบข่ายในการวิจัยจากการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องการทุจริตคอร์รัปชัน
2. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
3. กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องการทุจริตคอร์รัปชัน
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) กล่าวไว้ว่า ป้องกัน หมายถึง กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
เจริญ เจษฎาวัล ย์ (2550) กล่าวไว้ว่า การป้องกันการทุจ ริต หมายถึง การดูแล รัก ษา
ทรัพย์สินเงินทองให้มีความปลอดภัยจากการถูกทุจริตฉ้อโกงทางการเงินจากทุรชนคนชั่ว โดยกลวิธี
การต่าง ๆ นั้น ผู้รับผิดชอบควรสร้างแนวป้องกันตัวทรัพย์สินไว้ อย่างไรก็ตามในการป้องกันการทุจริต
นั้นย่อมมีต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost) เสมอ หลักการป้องกันที่ดีจึงต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่
ต้องจ่ายในการป้องกันการทุจริตแต่ละเรื่อง
การป้อ งกันการทุจริตตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ด้านการป้องกันเป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง ด้านตัวระบบ มีอำนาจหน้าที่เสนอ
มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านที่สอง ด้านตัวบุคคลมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ดำเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558)
ปัญหาด้านการบริหารจัดการปัจจุบันที่คำนึงถึง เช่น ปัญหาทุจริตการสอบเข้าตำรวจ ที่มีผู้
เชื่อมโยงในการทุจริตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนรู้ข้อสอบหรือรู้จักกับขบวนการโกงสอบ
ได้นำข้อสอบมาขายและแนะนำว่าสามารถช่วยเหลือการสอบ เพื่อให้ผ่านการทดสอบได้ การทุจริต

ประพฤติมิชอบ มีโอกาสเกิดขึ้นทุกระดับในองค์กร การตรวจจับ ตรวจสอบทุจริตเพื่อค้นหาบุคคล
ที่กระทำผิดมาลงโทษเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ การปิดกั้นมิให้เกิดสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งการ
ทุจริต ได้แก่ การไม่เปิดโอกาส ไม่มีแรงจูงใจ แรงบันดาลใจและไม่เกิดความโลภ คาดว่าจะช่วยให้
ป้องกันและลดการกระทำที่นำไปสู่การทุจริตได้ รูปแบบการทุจริตในโรงเรียน ที่พบในกลุ่มนักเรียน
ได้แก่ การพูดเท็จ การลอกการบ้าน การทุจริตในการสอบ การไม่ทำงานตามที่มอบหมาย การ ลัก
ขโมย (ขวัญฤทัย ใจทัน, 2554) การบริหารจัดการขององค์กรในการป้องกันการทุจริต ด้วยการมีระบบ
การบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยหน่วยงานต้องมีมาตรการหรือ
แผนการดำเนินงานเพื่อ ป้อ งกันการทุจริต เช่น การรักษากฎ ระเบียบ การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและวินัย (จินตนา พลอยภัทรภิญโญ, 2554) รูปแบบของการทุจริตเชิงผลประโยชน์
ทับ ซ้อ น ซี่ง รวมถึงการทุจ ริตเชิงนโยบายนั้น เป็นการกระทำความผิดของนัก การเมืองที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีอ ำนาจเอื้อ ประโยชน์ให้สามารถแทรกแซงกระบวนการ กำหนดนโยบายและใช้
งบประมาณเพื่อจัดทำโครงการต่าง ๆ ดังนั้นในการทุจริตลักษณะนี้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมื องก็มัก
อาศัยอำนาจทางกฎหมายเป็นช่องทางในการนำพรรคพวกหรือเครือญาติ ตลอดจนนักธุรกิจที ่เ อื้อ
ประโยชน์กัน เข้ามาในกระบวนการใช้งบประมาณของรัฐและจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการทุจริตด้วย ทำให้การทุจริตเป็นการ
รวมกลุ่ม ผลประโยชน์ท ี่ผ ู้เ กี่ย วข้องทุก ฝ่ ายต่างก็เ ป็นส่ ว นหนึ ่ง ของ เครือข่ายทุจ ริตและได้ รั บ
ผลประโยชน์อันมิชอบกันถ้วนหน้า พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์จึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริ ต
ด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อทุกฝ่ายได้ประโยชน์ จึงไม่มีใครเปิดเผยการทุจริตให้คนภายนอกทราบ กว่าที่ความ
เสียหายจากการทุจริตจะปรากฎแก่สาธารณะหรือบุคคลภายนอก กลุ่มผู้กระทำผิดก็สามารถปกปิด
หรือลบเลือนหลักฐานต่าง ๆ จนหมดสิ้นและเงินและประโยชน์ในทางทรัพย์สินอันมิชอบที่ได้ จ ากการ
กระทำความผิด ก็ถูกโอนหรือถ่ายเทไปยังช่องทางอื่น ๆ ที่กฎหมายไม่สามารถเอื้อมไปถึงได้ อาทิ
ผู้กระทำผิด อาจโอนเงินหรือผลประโยชน์ไปในการลงทุน หลักทรัพย์ในชื่อของบุคคลใกล้ชิดหรือเครือ
ญาติที่ไม่ใช่คู่สมรสและบุตร หรือโอนเงินไปยังสถาบัน การเงินของต่างประเทศที่ตนและพรรคพวก
ก่อตั้งบริษัท เพื่อรองรับรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีอากร เป็นต้น เมื่อมีการกล่าวโทษและหน่วยงานรัฐ
หรือองค์กรอิสระดำเนินการตรวจสอบหรือสื บสวน สอบสวน ก็ยากจะพบพยานหลักฐานที่จะเอาผิด
ผู้กระทำความผิดได้และแม้ว่าจะพบเอกสาร หลักฐานที่อาจจะพิสูจน์ความเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้
บ้าง ก็อาจถูกอำนาจอิทธิผลทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่บังคับบัญชาหน่วยงานรัฐ
เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่จนไม่สามารถดำเนินการเอาผิดผู้กระทำความผิดได้ นอกจากนี้เงินหรือ
ทรัพ ย์ส ินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดก็ถูกยักย้ายถ่ายโอน พ้นความครอบครองของผู้กระทำ
ความผิดและครอบครัวจนรัฐมิได้ติดตามตรวจสอบและริบ คืนได้ (ญาดา กาศยปนันทน์ , 2554)
ประสิทธิผลของตัวระบบราชการหรือการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง
ของการเกิดการคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลการใช้จ่ายเงินของ
รัฐบาลอย่างไม่มีประสิทธิผล มีความลักลั่นในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ที่มาติดต่อประชาชน
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ผู้เสียภาษี ไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพนักธุรกิจต้องใช้จ่ายเงินในการติดต่อกับหน่วยราชการมากขึ้น
และธุรกิจต้องมีทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้น
การทุจริตคอร์ร ัปชันเป็นประเด็นที่นักวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ความสนใจ ทั้ง สาขา
รัฐศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยา ฯลฯ ฉะนั้น ความหมายของ “การทุจริตคอร์
รัปชัน” จึงมีคำนิยามที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักวิชาการแต่ละท่าน
ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยขอนำเสนอคำนิยามของ “การทุจริตคอร์รัปชัน” โดยสังเขป ดังนี้
คำว่า “คอร์รัปชัน” (Corruption) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Corruption เป็นคำที่รู้จัก
กันดีมานานแล้ว แต่การให้คำนิยามมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ ในมุมมองของ
พฤติกรรมศาสตร์นั้น “การทุจริตคอร์รัปชัน” อาจจัดเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง และในบางกรณี
อาจถูกมองในความหมายที่แคบและต่ างจากการโกง ยักยอก รีดไถ และการขู่ โดยมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นการกระทำของคนสองฝ่ายที่หาประโยชน์ร่วมกันจากฝ่ายที่สาม (Bowles, 1999) เช่น
การติดสินบน
คอรัปชันในความหมายขององค์การสหประชาชาตินั้นไม่ใช่แค่พฤติกรรม แต่เป็นปรากฏการณ์
(phenomenon ) ในทางสังคมการเมืองและเศรษฐศาสตร์ที่เป็นปัญหาสำคัญและ เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก (UNODC, 2009) และองค์กรระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส
Transparency International (TI) ให้นิยามคําคอรัป ชันคือ การใช้ อำนาจที่ได้รับความไว้วางใจ
ในทางที่ผิด (abuse of entrusted power) เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลซึ่งใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในด้านของกฎหมายไทยคำว่า “การทุจริตคอร์รัปชัน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1
(1) นั้น หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ม ิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
ในขณะที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 มาตรา 4 คำว่า “การทุจริตคอร์รัปชันต่อหน้าที่ ” หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผอู้ นื่
เชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่
ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
สำนัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า ได้แปลความหมายของคำว่า “การทุจ ริตคอร์ร ัปชัน ”
นั้นเป็นการประพฤติม ิชอบในวงราชการให้ตรงกับ คำในภาษาอัง กฤษว่ า Corruption และเมื่ อ
พิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 แล้ว พบว่ามีความหมายตรงกับคำว่า Corruption เช่นกัน กล่าวคือ การกระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเจ้าพนักงานเป็นผู้กระทำ เช่น เรียก/รับสินบน หรือการใช้
ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง หรือการ
กระทำที่ผิดวินัย ซึ่ง ในทางกฎหมายถือว่า เป็นการทุจริตคอร์รัปชันต่อหน้าที่ ได้แก่ การกระทำ
ซึ่งแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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สรุปง่ายๆ คือ “การทุจริตคอร์รัปชัน ” ไม่ม ีความหมายตายตัว หากแต่ขึ้นอยู่กับผู้กำหนด
ความหมายว่าต้องการสื่อคำว่าการทุจริตคอร์รัปชันในความหมายใด ซึ่งมักสอดคล้องกับผู้ที่ต้องการ
ศึกษาในประเทศไทยเอง กฎหมายไทยมิได้ใช้คำว่า “คอร์รัปชัน” หากใช้คำว่า “การทุจริตต่อหน้าที่”
ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือทำให้เข้าใจผิดว่ามีตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ หาผลประโยชน์อัน
มิควรได้ ทั้งยังมีคำที่แสดงถึงการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่แล้ว อันได้แก่ คำว่า “ฉ้อราษฎร์
บังหลวง”
จรัส สุวรรณมาลา (2555) อธิบ ายรูป แบบการคอร์ร ัป ชันแบบเบ็ดเสร็จ แบบพัฒ นาแล้ว
ของไทยว่า “เป็นการกระทำที่ควบคุมงบประมาณ แล้วจัดสรรโครงการมารองรับ มีผู้รับเหมารับช่วง
ผู้บริหารรัฐได้เงินก่อน ต่างกับแบบ kickback ที่ต้องรอให้โครงการเอกชนได้เงินก่อนแล้วค่อยแบ่ง
ให้ผู้บริหารรัฐ สามารถลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง นักลงทุนในธุรกิจ
การเมืองระดับชาติและข้าราชการที่อยู่ในวงการซื้อขายตำแหน่งทั้งหลาย จึงต้องการระบบคอ์ รัปชัน
ที่ตอบโจทย์ “มาเร็ว ไปเร็ว เคลมเร็ว” ได้ ระบบคอร์รัปชันนี้ช่วยให้นักลงทุนในธุรกิจการเมือง ผู้ค้า
งบประมาณและข้าราชการทั้งหลาย ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเงินสดและจ่าย ทันทีไม่ต้องเงิน
ทอน ระบบคอร์รัปชันนี้จะทำให้ไม่สามารถตรวจพบหลักฐานการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายเงินได้เพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและกลุ่ม ผู้รับเหมางบประมาณในพื้นที่
ช่วยกันจัดการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแบบไม่มีที่ติไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด อีกทั้ง
การเบิกจ่ายเงินก็เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายทุกประการ ไม่มีการทอนเงินเกิดขึ้นแต่
อย่างใด ระบบการคอ์ รัปชันแบบใหม่สามารถกีดกันบริษัทที่ ดำเนินการถูกต้องให้ออกไปจากตลาด
การแข่งกันการประมูลรับเหมางานของรัฐได้อย่างเบ็ ดเสร็จ เพราะในระบบคอร์รัปชันใหม่นี้กลุ่มผู้ค้า
งบประมาณได้ เ หมาซื ้อ งบประมาณโครงการ Mega Project มากอดไว้ ท ั ้ ง หมดตั ้ ง แต่ ต ้ นทาง
ใครต้องการก็มาซื้อเอาจากกลุ่มนี้เท่านั้น นี่คือการคอร์รัปชันที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถ
กินรวบหัวคิวการบริหารงบประมาณได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ไม่ให้หลุดรอดออกไปภายนอกได้
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชัน มีรายละเอียด ดังนี้
1. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร, 2557)
ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1.1 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดำเนินการที่ร วดเร็ว และระบบอุท ธรณ์ท ี่เ ป็นธรรม โปร่ง ใส มิให้
เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันการสูญเสีย
โอกาส หรือ สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการ
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ปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวัน
เป็นสำคัญ
ข้อ 1.2 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
ข้อ 1.3 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นสร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน
ข้อ 1.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้
เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการ
ดำเนินการต่อผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน
ทั้ง จะนำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ ่ายเงิน ภาครัฐ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้ มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ
ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินคดีทุจริตคอร์รัป ชันและประพฤติ
มิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ (มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ, 2558)
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมี
คำสั่ง ดังต่อไปนี้

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

10

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
บริห ารงานบุคคล โดยให้บ ัง คับ ใช้ม าตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทาง
กฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีห น้าที่ ในการควบคุ ม กำกับ ดูแล การดำเนินงานให้เ ป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์
รัปชัน พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการตามข้อ 2
และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ส ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดำเนินการ
แสวงหา รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะ
ทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการ
ดำเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560
– 2564) (คณะกรรมการ ป.ป.ช. , 2559)
วิ ส ั ย ทั ศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติต้ านทุจ ริต ” (Zero Tolerance & Clean
Thailand)” หมายถึง ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ
พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่ ว นแบบบู ร ณาการ และปฏิ ร ู ป กระบวนการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ตทั้ ง ระบบให้มี
มาตรฐานสากล” หมายถึง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการ
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ปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานจากเดิม ไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจาก
การวางรากฐานทางความคิดของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว
จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ เจตจำนงทางการเมือง
ของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน จะต้องได้รับการสานต่อจาก
ฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ การขับ เคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่ง ใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และ
ความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของ
ประเทศไทยในทุกมิติให้มีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุ จริต ค.ศ.
2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ภายในปี พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น ให้
ความสำคั ญ ในกระบวนการปรั บ สภาพสั ง คมให้ เ กิ ดภาวะที่ “ไม่ ท นต่ อการทุจ ริ ต คอร์ ร ัป ชัน ”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะจิต
อาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับ เจตจำนงทางการเมืองในการต่ อต้า นการทุจ ริ ต คอร์ร ัป ชั น ”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่ อการทุจริตคอร์รัป ชันและประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ต าม
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการ
ให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่ง ใส
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อ ต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึง ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทาง
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การเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็น
หนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบาย” การทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบาย
(Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยทีผ่ ่านมาพบว่าการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายมัก
เกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตคอร์รัปชัน
เชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบ าลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการ
กำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อน
ข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเชิงรุก ” ยุทธศาสตร์นี้มุ่ งเน้นการ
พัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไก ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 “ปฏิ ร ู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ตคอร์ ร ัป ชัน ”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นยุทธศาสตร์
ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation)
การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณา
การร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตคอร์รัป ชันและจะมีก ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตคอร์รัปชันจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริต
คอร์รัปชันจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการ
ทุจริตคอร์รัปชันอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตคอร์รัปชันมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตคอร์รปั ชันของประเทศไทย โดยการศึกษา
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วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับติดตามให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศ
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention
against Corruption: UNCAC) (คณะกรรมการพิจารณาพันธกรณี อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003, 2551) เป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตคอร์รัปชันกลั บคืน รวมทั้งการให้ความ
ร่วมมือทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยเนื้อหาหลักในอนุสัญญาดังกล่าว มีทั้งสิ้น
8 หมวด ได้แก่ บทบัญญัติทั่วไปมาตรการป้องกัน การกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการบังคับ
ใช้กฎหมาย ความร่วมมือระหว่างประเทศ การติดตามสินทรัพย์คืน ความช่วยเหลือทางวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กลไกในการปฏิบัติตามอนุสัญญา และบทบัญญัติสุดท้าย โดยประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554
ซึ่งถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ซึ่งมีสาระสำคัญ
ดังต่อไปนี้
หมวด 1 บทบัญญัติทั่วไป ข้อ 1 ความมุ่งประสงค์ กล่าวถึงความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญาฉบับ
นี้ คือ (ก) ส่ง เสริ ม และเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชันให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น (ข) ส่งเสริม อำนวยความสะดวก และสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และความช่วยเหลือทางวิชาการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัป ชัน
รวมทั้งการติดตามทรัพย์สินจากการกระทำผิดกลับคืน (ค) ส่งเสริมความมีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและทรัพย์สินของรัฐอย่างเหมาะสม
หมวด 2 มาตรการป้องกัน ข้อ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน (1) รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพัฒนาและปฏิบัติตาม หรือคงไว้ซึ่งนโยบายการประสานงานในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสังคมและสะท้อนหลักการของหลัก
นิติธรรม การบริหารจัดการกิจการบ้านเมือง และทรัพย์สินของรัฐอย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้ง นี้ โดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน
(2) รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพยายามที่จะจัดให้มี และส่งเสริมแนวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมุ่งป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน (3) รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพยายามที่จะประเมินเครื่องมือทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
และมาตรการทางการบริหารปกครองเป็นระยะ เพื่อพิจารณาว่าเพียงพอแก่การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ (4) รัฐภาคีต้องให้ความร่วมมือระหว่างกันและแก่องค์ก ารระดับระหว่าง
ประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนามาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข้อนี้
ทั้งนี้ตามที่เหมาะสมและโดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน ความร่วมมือ
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ดังกล่าวอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมในแผนการดำเนินงานและโครงการระหว่างประเทศซึ่งมุ่งป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน
ข้อ 7 ภาครัฐ (1) รัฐภาคีแต่ละรัฐ ต้องพยายามที่จะรับเอา คงไว้ และเสริม สร้างระบบการ
สรรหา การจ้าง การรักษาไว้ การเลื่อนระดับ และการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน ตามความ
เหมาะสมและโดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน ทั้งนี้ อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยตามความเหมาะสม ดังนี้ (ก) ระบบดังกล่าวตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลักความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และหลักเกณฑ์ที่วัดได้ เช่น คุณธรรม ความเที่ยง
ธรรมและความถนัด เป็นต้น (ข) ระบบดัง กล่าวรวมถึง การมีก ระบวนการที่เพียงพอสำหรับการ
คัดเลือกและฝึกอบรมบุคคล เพื่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่พิจารณาว่ามีความอ่อนไหวต่อการกระทำ
ทุจริตและในกรณีที่สมควร สำหรับการหมุนเวียนบุคคลดังกล่าวไปยังตำแหน่งอื่น (ค) ระบบดังกล่าว
เป็นการส่งเสริมการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐภาคีนั้น (ง) ระบบดังกล่าวส่งเสริมแผนงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
เพื่อช่วยให้ข้าราชการพลเรือนสามารถบรรลุข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้า ที่ราชการอย่าง
ถูกต้อง น่าเคารพ และเหมาะสม และให้การฝึกอบรมเฉพาะด้านและอย่างเหมาะสมแก่ข้าราชการพล
เรือนเพื่อเพิ่มพูนให้มีความตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีอยู่เป็น
ปกติวิสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของตน แผนงานดังกล่าวอาจอ้างอิงถึงจรรยาบรรณหรือมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมในสาขาที่ใช้บัง คับ (2) รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจ ารณาอีก ด้วยในการรับ เอา
มาตรการทางนิติบัญญัติและการบริหารปกครองที่เหมาะสมในการบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งและการเลือกตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งราชการ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญานี้และโดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน (3) รัฐภาคีแต่ละรัฐ
ต้องพิจ ารณาอีก ด้วยในการดำเนินมาตรการทางนิติบัญญัติและการบริหารปกครองที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มพูนความโปร่งใสในการสนับสนุนทางการเงินแก่ผสู้ มัครรับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งราชการและ
การสนับสนุนทางการเงินของพรรคการเมืองในกรณีที่ใช้บังคับได้ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของอนุสัญญานี้และโดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน (4) รัฐภาคีแต่
ละรัฐต้องพยายามรับเอา คงไว้และเสริมสร้างระบบที่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของ
ระบบกฎหมายภายในของตน
หมวด 3 การกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย ข้อ 15 การให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอื่น ๆ ที่อาจ
จำเป็นเพื่อกำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้เป็นความผิดทางอาญา เมื่อกระทำโดยเจตนา (ก) การให้
คำมั่นสัญญา การเสนอ หรือการให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งประโยชน์ที่มิควร
ได้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเองหรือสำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำการ
หรือละเว้นกระทำการใด ๆ ในการปฏิบ ัติห น้าที่ร าชการของตน (ข) การเรียก หรือการรับ โดย
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เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้ สำหรับเจ้าหน้าทีผ่ ู้นั้นเองหรือบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลอื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของตน
ข้อ 17 การยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐภาคี
แต่ละรัฐต้องรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นเพื่อกำหนดเป็นความผิด
ทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา ซึ่งการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดย
ประการอื่นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลหรือหน่วยองค์กรอื่นใน
ทรัพย์สินกองทุนหรือหลักทรัพย์ของรัฐหรือเอกชน หรือสิ่งที่มีค่าอื่นใด ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้รับ
มอบหมายให้ดูแล โดยเหตุแห่งตำแหน่งหน้าที่ของตน
ข้อ 18 การใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอา
มาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้เป็น
ความผิดทางอาญา เมื่อกระทำโดยเจตนา (ก) การให้คำมั่นสัญญา การเสนอ หรือการให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบุคคลอื่นใด โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
หรือบุคคลนั้นใช้อิทธิพล ซึ่งมีอยู่จริงหรือทึกทักว่ามีไปในทางที่มิชอบ โดยมุ่งหมายให้ผู้ที่ก่อให้มีการใช้
อิทธิพลนั้นหรือบุคคลอื่นใดได้รับประโยชน์ที่มิควรได้จากหน่วยงานบริหารปกครอง หรือหน่วยงานรัฐ
ของรัฐภาคีนั้น (ข) การเรียกหรือการรับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อม ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือบุคคลนั้นใช้
อิทธิพลซึ่งมีอยู่จริงหรือทึกทักว่ามีไปในทางที่มิชอบ โดยมุ่งหมายให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิ ควรได้จ าก
หน่วยงานบริหารปกครองหรือหน่วยงานรัฐของรัฐภาคี
ข้อ 19 การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอามาตรการทางนิติบญ
ั ญัติ
หรือมาตรการอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้เป็นความผิดอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนาซึ่งการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งหมายถึงการกระทำหรือไม่กระทำการใดอันเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบ ัติห น้าที่ของตนเพื่อความมุ่ง ประสงค์ให้ไ ด้ ม า
ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น
ข้อ 20 การร่ำรวยโดยผิดกฎหมายภายใต้บังคับของรัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐานของระบบ
กฎหมายของตน รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอื่น ๆ
ที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาเมื่อมีการกระทำโดยเจตนา สำหรับการร่ำรวย
โดยผิดกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุผลถึงความเกี่ยวโยงของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนั้นกับรายได้โดยชอบด้วย
กฎหมายของตน
ข้อ 21 การให้สินบนในภาคเอกชน รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอามาตรการด้านนิติบัญญัติ
และมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้ ในการประกอบกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจ การเงิน หรือการพาณิชย์เป็นความผิดทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา (ก) การให้คำมั่น
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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สัญญา การเสนอ หรือการให้โดยตรงหรือโดยอ้อมซึง่ ประโยชน์ที่มิควร ได้แก่ บุคคลใด ๆ ซึ่งกำกับการ
หรือทำงานในฐานะใด ๆ แก่หน่วยงานภาคเอกชน แก่บุคคลนั้นเองหรือแก่บุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้น
กระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดต่อหน้าที่ของบุคคลนั้น (ข) การเรียกหรือการรับ
โดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งกำกับการหรือทำงานในฐานะใด ๆ
แก่หน่วยงานภาคเอกชนแก่บุคคลนั้นเองหรือแก่บุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้น
กระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดต่อหน้าที่ของบุคคลนั้น
ข้อ 22 การยักยอกทรัพย์สินในภาคเอกชน รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอามาตรการด้าน
นิติบัญญัติและด้านอื่น ที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้การยักยอกโดยบุคคลซึ่งกำกับการหรือทำงานใน
ฐานะใด ๆ ในหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งทรัพย์สินกองทุนหรือหลักทรัพย์ภาคเอกชน หรือสิ่งมีค่าอื่น
ซึ่งตนได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพย์สินนั้นโดยเหตุแห่งตำแหน่งหน้าที่ของตน เป็นความผิดทางอาญา
เมื่อกระทำโดยเจตนา ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเงิน หรือการพาณิชย์
และในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ภายหลังครบกำหนดห้าปีนับจากวันที่อนุสัญญานี้เริม่ มีผลใช้บังคับ
รัฐภาคีอาจเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติม และส่งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ หลังจากนั้นให้เลขาธิการ
สหประชาชาติแจ้งข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐภาคีและที่ประชุมใหญ่ของรัฐภาคีอนุสัญญานี้
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการพิจารณา และตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอนั้นให้ที่ประชุมใหญ่ของรัฐภาคีใช้
ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุฉันทามติในข้อแก้ไขเพิ่มเติมแต่ละข้อ หากได้ใช้ความพยายามทั้ง
ปวงเพื่อให้บรรลุฉันทามติจนหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถมีความเห็นชอบร่วมกันได้ ให้ใช้คะแนนเสียง
ส่วนใหญ่สองในสามของรัฐภาคีที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมของที่ประชุม ใหญ่ของ
รัฐภาคีเป็นหนทางสุดท้ายในการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น และเมื่อข้อแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ
แล้ว ให้มีผลผูกพันเหล่ารัฐภาคีที่ได้แสดงความยินยอมที่จะผูกพันตามข้อแก้ไขเพิ่มเติมนั้ น ให้รัฐภาคี
อื่นยังคงผูกพันตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้และข้อแก้ไขเพิ่มเติมใดก่อนหน้านี้ที่ตนได้ให้สัตยาบัน
ยอมรับหรือให้ความเห็นชอบแล้ว
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นมีหลากหลายรู ปแบบ แต่ในประเทศไทยมักจะพบในรูปแบบการ
คอร์รัปชันในภาครัฐ หรือที่เรียกว่า “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” นั่นเอง ซึ่งตามกฎหมายไทยนอกจากจะ
มีประมวลกฎหมายอาญาเป็นมาตรการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บ ังหลวงแล้ว ก็ยังมีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่
จะใช้ป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงในประเทศไทยอีกมาตรการหนึ่ง
เนื่องจากการทุจริตคอร์รปั ชันในวงราชการและหน่วยงานของรัฐ เป็นปัญหาสำคัญประการหนึง่
ของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศและการ
ลงทุน ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 76 และมาตรา 77 จึงได้กำหนด
ไว้ว่า รัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจ
รัฐทุกระดับและต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนั้นยังได้กำหนดให้มีกลไก องค์กร และมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นไป
ตามกลไก และมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้นมา ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ง ชาติ หรือ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” และยัง กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการ
ดำเนินการต่าง ๆ ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษานิยามศัพท์เฉพาะตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น
ในมาตรา 4 ได้กล่าวถึงบทนิยามศัพท์เฉพาะว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” หมายความว่า ผู้ดำรง
ตำแหน่ง ทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่ง มีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ
พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้ องที่
และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐใน
การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือกิจการอื่นของรัฐ
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่
หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่ง หรือหน้าที่
ทั้ง ที่ตนมิได้ม ีตำแหน่ง หรือ หน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่ ทั้ง นี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ” หมายความว่า การที่ทรัพย์สิน หรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สิน และหนี้สินที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยื่นเมื่อพ้นจากตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่ง ในลัก ษณะที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ หรือหนี้สินลดลงผิดปกติ
“ร่ ำรวยผิดปกติ” หมายความว่า การมีท รัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาก
ผิดปกติ หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
ส่วนขอบเขตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) นั้น
รัฐธรรมนูญได้กำหนดกลไก หรือองค์กรที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นกลไก
หลักในการป้องกัน ตรวจสอบ และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมื อง
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และเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง ซึ่งเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาทำหน้าที่แทน “คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติม ิชอบในวงราชการ” (ป.ป.ป.) รัฐธรรมนูญ ยัง ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมการดังกล่าว ต่างไปจากคณะกรรมการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่พิเศษ
คุณสมบัติวิธีการสรรหา และการคัดเลือกรวมถึงการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ อีกด้วย

2. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (2555) กล่ า วว่ า “Good Governance”
ในประเทศไทยมีการใช้คำศัพท์เรียกหลายคำด้วยกัน เช่น ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมือง
(และสังคม) ที่ดี ธรรมรัฐ สุประศาสนการ ธรรมราษฎร์ การปกครองทีด่ ี การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งบวรศักดิ์
อุวรรณโณ (2545) กล่าวว่า ธรรมาภิบ าล มาจากคำว่า “ธรรม”+“อภิบาล”(การรัก ษายิ่งธรรม)
มาจากภาษาอังกฤษว่า Good Governance โดยคำว่า Governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช้
อำนาจเพื่อ บริห ารทรัพ ยากรขอองค์ก าร Good Governance (ธรรม+อภิบ าล = ธรรมาภิบ าล)
เป็นวิธีการที่ดีในการใช้อำนาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยที่สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศ อธิบายว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม
ดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการทีด่ ี ซึ่งสามารถ
นำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้
มีความเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง
ชอบธรรมทั ้ ง ปวง ซึ ่ ง วิ ญ ญู ช นพึ ง มี แ ละพึ ง ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ อาทิ ความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของการวางระบบและ
กลไกเพื่อให้เกิดประสิท ธิภาพ ประสิท ธิผล ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง ของเหรียญ คือ เรื่องตัวบุคคล
เป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมาภิบาลเน้นการวางระบบเพื่อ
ควบคุมให้คนไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีและให้ท ำตามมาตรฐานที่ดี แต่จริยธรรมจะลึกกว่านั้น
เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกต้องไม่ประพฤติมิชอบและต้องประพฤติชอบทั้งสองเรื่องหรือสองด้านของ
เหรียญจะต้องไปด้วยกันจึงจะยั่งยืน ส่วน UNESCAP อธิบายว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดเี ป็น
เรื ่ อ งที่ ม ี ค วามเกี่ ยวข้ อ งกั บ การจัด การโครงสร้ างและความสั ม พั นธ์ ข องสถาบัน ทางการเมือง
ซึ่งครอบคลุม ทั้งในส่วนของสถาบันทางการเมืองที่มีลักษณะอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อบริหารกิจการของบ้านเมืองและแก้ไขปัญหาของสังคม ตลอดจน
กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนหรือฝ่ายต่าง ๆ ในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการ
นำนโยบายสาธารณะ ไปสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบและกระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อเรียกร้องของความต้องการของทุกฝายในสังคมจะได้รับการรับฟัง
และนำเข้ามาพิจารณาไตร่ตรองในการตัดสินใจและกำหนดนโยบายสาธารณะ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งทำให้ปัญหาทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง
ในท้ายที่สุด

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

19

การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2552) ได้อธิบายว่าตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3 (1) ว่าด้วยการปฏิบัติห น้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยหลักสำคัญ 6 ประการ คือ
1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล
2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็น
นิสัยประจำชาติ
3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจปัญ หาสำคัญ ของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่ส วน สาธารณะ
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ
5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตนเอง
6) หลักคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, (2550) โดยกำหนดให้มี 4 หลักการสำคัญและ 10 หลักการย่อย
ดังนี้
1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public) ประกอบด้วย
(1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เกิดประสิทธิภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น
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(2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทั ศน์เ ชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัตหิ น้าที่
ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ใน
ระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน มีก ารจัดการความเสี่ยงและมุ่ง เน้นผลการปฏิบ ัต ิง านเป็ นเลิศ รวมถึง มีก ารติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดสร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย
(1) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้น
(2) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบ ัติ
งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือ
ได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
เป็นไปโดยง่าย
(3) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อำนาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงฝ่ายต่าง ๆ
(4) ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางการหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมและ
อื่น ๆ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงโอกาส ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคล
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย
3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย
(1) การมี ส ่ ว นร่ ว ม/การพยายามแสวงหาฉั น ทามติ (Participation/Consensus
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งให้ประชาชน
มีส ่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานและร่วมตรวจสอบ
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ผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ห าข้อ
ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ
(2) การกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมี
การมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ป ฏิบัติง านใน
ระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือภาค ส่วนอื่น ๆ ในสังคม
(3) ความรับ ผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) อันได้แก่
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้ง
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของระบบราชการไทย โดยเหตุที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องยึดหลักการธรรมาภิบาลที่ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กำหนดไว้ มาใช้ในการบริห ารจัดการหน่วยงาน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580), 2561)
ยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่ ง เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับ ภัย
คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณา
การทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท ี่หลากหลาย รวมทั้ง ความได้เปรียบเชิ ง
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เปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน
รุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์
ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย
มีความพร้อ มทั้ง กาย ใจ สติป ัญ ญา มีพัฒ นาการที่ดีร อบด้ านและมีส ุ ขภาวะที่ ดี ในทุก ช่ ว งวั ย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ช าติด้า นการสร้า งโอกาสและความเสมอภาคทางสัง คม มีเ ป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุม ชน ท้อ งถิ่น มาร่วมขับ เคลื่อ น โดยการสนับ สนุนการรวมตั วของประชาชน ในการร่วมคิ ด
ร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เ ข้ามามีส ่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โ ดยเป็นการ
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ดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจั ดการภาครั ฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีด
สมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบ าล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่ง ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ท ันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายต้อ งมีความชัดเจน มีเ พียงเท่าที่จ ำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็ นสากล
มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม
มีก ารบริหารที่ม ีประสิท ธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรม
การกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติเกี่ยวกับลักษณะความผิดที่จะเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเข้าสู่
การพิจารณาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นจำนวนมากและมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับ การ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ
ข้างต้นเท่านั้น แต่ยัง มีอยู่ในกฎหมายในระดับ ประมวลกฎหมายและพระราชบัญญัติด้วย ได้แก่
ประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
และพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 นอกจากกฎหมายดังกล่าว
แล้ว ยังมีกฎหมายอีกจำนวนหนึ่งที่ท ำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องพิจารณาไต่ส วนการกระทำ
ความผิดตามกฎหมายนั้นด้วย เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น จึงเห็นได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายจำนวนหลายฉบับ
ที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็กำหนด
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ลักษณะของความผิดที่ค่อนข้างกว้างในการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
การกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ลักษณะการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น จะปรากฏอยู่ในบทบัญญัติท ี่กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งบทบัญญัติดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็ นถึงลักษณะความผิดต่าง ๆ ที่อยู่ใน
อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยกฎหมายที่เป็นแม่บทที่ให้อำนาจกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. คือ
รั ฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 ซึ ่ ง ตามมาตรา 234 วรรคหนึ่ ง ได้ ก ำหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560)
(1) ไต่ส วนและมีความเห็นกรณีมีก ารกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุล าการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
เพื่อดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
(3) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กร
อิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
(4) หน้าที่และอำนาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
สำหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 ซึ ่ ง ยั ง มี ผ ลใช้บ ั ง คั บ อยู ่น ั ้น มี บ ทบั ญ ญั ติ ท ี ่ ก ำหนดลัก ษณะความผิด ที่ อยู ่ใ นอำนาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้ มาตรา 19 “คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่หน้าที่ดังต่ อไปนี้
(พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2542,
(2542)
(1) ไต่ส วนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตามหมวด 5
การถอดถอนออกจากตำแหน่ง
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(2) ไต่ส วนข้อ เท็จจริงและสรุป สำนวนพร้อมทั้ง ทำความเห็นเพื่อเสนอไปยัง อัยการสูงสุด
เพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีก าแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามหมวด 6 การดำเนิน
คดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ
(3) ไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม (2) และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้
(4) ไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม (2) หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองร่ำรวย
ผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐหรือข้าราชการในระดับต่ ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดำรง
ตำแหน่ง ทางการเมือ ง หรือ ที่ก ระทำความผิดในลัก ษณะที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดำเนินการด้วยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 84 “ภายใต้บ ัง คับ มาตรา 19 การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้ ว่ากระทำ
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ ของ
รัฐหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปี”
มาตรา 103 “ห้ามมิให้เ จ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด”
มาตรา 123 “เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติก ารณ์ที่อาจทำ
ให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 123/1 “เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่
หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษ...”
นอกจากการบทบัญญัติที่กำหนดลักษณะของความผิดที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 4 ยังได้บัญญัติคำนิยามเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ผิดปกติ และร่ำรวย
ผิดปกติ ดังนี้
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่
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ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ” หมายความว่า การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ผดู้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยื่นเมื่อพ้นจากตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับ ตำแหน่ง ในลักษณะที่ทรัพย์สิน เพิ ่ม ขึ้น
ผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ
“ร่ำรวยผิดปกติ” หมายความว่า การมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ
หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องจากการปฏิบัติตาม
หน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏลักษณะความผิดจำนวน 8 ลักษณะ ได้แก่ ร่ำรวย
ผิดปกติ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และความผิดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ซึ่งความความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาอยู่
ก่อนแล้ว ส่วนความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และความผิดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก เพิ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เพื่อที่จะเป็นมาตรการ
ในการป้อ งกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับการทุจ ริต และยัง เป็นการ
อุดช่องว่างของกฎหมาย ซึ่งลักษณะการกระทำความผิดต่าง ๆ ข้างต้นนั้น เป็นขอบเขตของเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะทำการตรวจสอบ
การกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามประมวล กฎหมายอาญา
ลั ก ษณะความผิ ด ที ่ ป รากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 นั้น
ไม่ได้บัญญัติลักษณะของการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมว่ามีลักษณะเช่นใด แต่ลักษณะการ
กระทำความผิดดังกล่าวปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ลัก ษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการ
ปกครอง หมวด 2 ความผิดต่อ ตำแหน่ง หน้าที่ราชการ และในทางปฏิบ ัติแล้ว พนัก งานไต่สวน
สำนักงาน ป.ป.ช. จะใช้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติห น้าที่เป็นหลัก ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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มาตรา 147 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์
นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวาง
โทษ...”
มาตรา 148 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือ จูงใจเพื่อให้
บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 149 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภา จังหวัด หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น
โดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วย
หน้าที่ ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 150 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งโดยเห็น
แก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับ แต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานในตำแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 151 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจใน
ตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวาง
โทษ...”
มาตรา 152 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีห น้าที่จ ัดการหรือดูแลกิจ การใด เข้ามีส ่วน ได้เสีย
เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 153 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อ
ประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 154 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่ เรียกเก็บหรือตรวจสอบ
ภาษีอ ากร ค่าธรรมเนียมหรือ เงินอื่นใด โดยทุจ ริตเรียกเก็บ หรือละเว้นไม่เ รียกเก็บ ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมหรือเงินนั้น หรือกระทำการหรือไม่กระทำการใด เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 155 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่กำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใด ๆ เพื่อเรียกเก็บ
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น เพื่อให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 156 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต แนะนำ
หรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด เพื่อให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จใน
บัญชี แก้ไขบัญชี หรือซ่อนเร้น หรือทำหลักฐานในการลงบัญชี อันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 157 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษ...”
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มาตรา 158 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้
สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใด อันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครอง หรือรักษา
ไว้ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 159 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีห น้าที่ดูแล รัก ษาทรัพย์หรือเอกสารใด กระทำการ
อันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยถอน ทำให้เสียหาย ทำลาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่น
กระทำเช่นนั้น ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์ หรือเอกสารนั้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 160 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือ
ของผู้อื่นกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมให้ผ ู้อื่น
กระทำเช่นนั้น ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ...
มาตรา 161 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลง ในเอกสาร หรือดูแล
รักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสาร โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 162 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอก ข้อความลงใน
เอกสาร กระทำการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ (1) รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการ
อย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้ กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ (2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มี
การแจ้ง ซึ่ง ข้อ ความอันมิได้มีการแจ้ง (3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่ง ตนมีห น้าที่ต้องรับจดหรือจด
เปลี่ยนแปลงข้อความ เช่นว่านั้น หรือ (4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์
ความจริง อันเป็นความเท็จ ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 163 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ โทรเลข หรือโทรศัพท์ กระทำการ
อันมิชอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) เปิด หรือยอมให้ผู้อื่นเปิด จดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์
หรือโทรเลข (2) ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้สูญหาย หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้เสียหาย ทำลาย หรือทำ
ให้สูญหาย ซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข (3) กัก ส่งให้ผิดทาง หรือส่งให้แก่
บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ควรรับซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข หรือ (4) เปิดเผย
ข้อความที่ส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข หรือทางโทรศัพท์ ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 164 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระทำโดย ประการใด ๆ
อันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 165 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือคำสั่งซึ่งได้
สั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตาม กฎหมายหรือคำสั่ง
นั้น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 166 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระทำการอย่างใด ๆ เพื่อให้งานหยุดชะงัก
หรือเสียหาย โดยร่วมกระทำการเช่นนั้นด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษ...
ถ้าความผิดนั้นได้กระทำลงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบังคับรัฐบาล
หรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษ...”
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จะเห็นได้ว่าความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะแบ่งออกเป็นสองฐาน ความผิดใหญ่ ๆ
คือ ฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ได้แก่ มาตรา 147 ถึงมาตรา 156
และฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด ได้แก่ มาตรา 158 ถึงมาตรา 166 ซึ่งบทบัญญัตดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นบทเฉพาะของหมวด
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่วนมาตรา 157 เป็นมาตราที่บัญญัติอยู่ตรงกลางระหว่างมาตรา
ซึ่งเป็นบทเฉพาะของทั้งสองฐานความผิดใหญ่ดังกล่าว และเป็นบทบัญญัติที่ใช้ถ้อยคำในลักษณะ
กว้าง ๆ ไม่เจาะจงลงไปอย่างชัดเจนว่าเป็นการทำอย่างไร
การกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายเฉพาะ
นอกจากการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตจะปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่กำหนดให้เ ป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เฉพาะนั้น ๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
ซึ่งมีบทบัญญัติที่สำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ได้แก่ (พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542, 2542)
มาตรา 10 “เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผูใ้ ดซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณา
หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณปรากฏแจ้งชัดว่าควร
รู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเว้นไม่ดำเนินการเพื่อให้มี
การยกเลิกการดำเนินการเกีย่ วกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่ง
หน้าที่ ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 11 “เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐผู้ใด
โดยทุจริตทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข หรือกำหนด ผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็น
มาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอ ราคาอย่างเป็นธรรมหรือเพื่อ
ช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีด
กันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 12 “เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการ
เสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทำผิดต่อตำแหน่ง
หน้าที่ ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 13 “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการในหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ
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ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือการดำเนินการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรือทำให้จำยอมต้องยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญ ญัตินี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่
ต้องระวางโทษ...”
(2) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
ซึ่ง มีบ ทบัญ ญัติท ี่เกี่ยวข้อ ง ดัง นี้ (พระราชบัญ ญัติว่าด้วยความผิดของพนัก งานในองค์ก ารหรือ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502, 2502)
มาตรา 4 “ผู้ใดเป็นพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบัง ทรัพย์นั้นเป็น
ของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 5 “ผู้ใดเป็นพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจ เพื่อให้บุคคล
ใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 6 “ผู้ใดเป็นพนักงาน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดสำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบ
หรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 7 “ผู้ใดเป็นพนัก งาน กระทำการหรือไม่ก ระทำการอย่างใดในหน้าที่ โดยเห็นแก่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียกรับหรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานใน
หน้าที่นั้น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 8 “ผู้ใดเป็นพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในหน้าที่
โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่องค์การ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 9 “ผู้ใดเป็นพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 10 “ผู้ใดเป็นพนักงานมีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อประโยชน์
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษ...”
มาตรา 11 “ผู้ใดเป็นพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษ...”
บทบัญญัติของกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายอาญา
รวมถึงกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดตาม
บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดำเนินการไต่สวนการ
กระทำนั้นว่าเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้หรือไม่ ลักษณะการกระทำความที่อยู่ภายใต้อำนาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีความหลากหลาย ยากที่จะหาว่าขอบเขตของคดีทุจริตนั้นควรมีมากน้อย
เพียงใด ซึ่งมีทั้งการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และการกระทำ
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ความผิดประพฤติมิชอบในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าบางฐานความผิดไม่น่าจะอยู่ในอำนาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวอีกนัยหนึ่ง ขอบเขตของคดีทุจริตที่สมควรจะให้อยู่ภายใต้อำนาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีความชัดเจน จึงส่งผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจพิจารณาการ
กระทำความผิดตามกฎหมายอย่างกว้างขวาง และทำให้มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณา
เป็นจำนวนมาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
1. หลั ก ทั ่ว ไป หลั ก ทั ่ ว ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยการจั ด หาประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 อันถือเป็นหลัก ทั่วไปที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่นจะต้อ งทำความเข้ าใจว่ า มีห ลัก ทั่วไปและประเด็นสำคัญ ต่อการจัดหาประโยชน์
ในทรัพ ย์สินขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึง ดังนี้
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2543)
ขั้นตอนการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพิจารณา
สามารถสรุปขั้นตอนในการจัดหาประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 1) ขั้นตอนก่อนทำ
สัญญา 2) ขั้นตอนการทำสัญญา 3) ขั้นตอนการบริหารสัญญา 4) ขั้นตอนหลังเลิกสัญญา
1. ขั้นตอนก่อนทำสัญญา ขั้นตอนต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการก่อน
เพื่อให้ได้ผู้เช่าก่อนที่จะทำสัญญาเช่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป สามารถสรุปขั้นตอนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการและต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อนทำสัญญา
ดังนี้
1.1 การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ใ นทรั พย์ส ิ นขององค์ ก รปกค รอง
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ 15
1.2 การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ 15 และข้อ 24 เป็นต้น
1.3 การจัดหาผู้เช่า
1.4 หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะถาวร
1.5 ขั้นตอนการประมูล
1.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประมูล
1.7 การยกเลิกการประมูล
1.8 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
2. ขั้นตอนการทำสัญ ญา เมื่อองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ผ ู ้เ ช่ าแล้ ว องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้เช่า
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สามารถสรุปขั้นตอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการและต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.2 แบบของสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
3. ขั้นตอนการบริหารสัญญา
ในการขั้นตอนการบริหารสัญญานี้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำสัญญาเช่าและ
มี ผลบังคับใช้สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว การบริหารสัญญาเพื่อให้ผู้เช่าสามารถประกอบกิจการที่เช่า
ต่อไปได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถหารายได้มาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดหาในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องศึกษาและ
ทำความเข้าใจ ดังนี้
1) หลักเกณฑ์การเช่าช่วงการโอนสิทธิการเช่า การเปลี่ยนตัวผู้เช่า
2) หลักเกณฑ์การต่อสัญญาเช่า
3) หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน เป็นต้น
4) ขั้นตอนหลักเลิกสัญญา
สำหรับหลักเกณฑ์นี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องดำเนินการบังคับตามสัญญาหรือกรณีที่มีการผิดสัญญาตามหลักกฎหมายทั่วไปที่เกีย่ วข้อง อาทิ
เช่น หลัก กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายมหาชน ฯลฯ เป็นต้น
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับต่อไป
การจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสาระสำคัญที่ต้องพิจารณาอยู่
2 ประการ ประการที่ 1 ผู้มีอำนาจอนุมัติการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ดังนี้ (1) หากสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีก ำหนดไม่เกินสามปี ให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ และ (2) หาก
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีก ำหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็น
ผู้อนุมัติ
วิธีการดำเนินการจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับวิธกี าร
ดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพ ย์ส ิ นขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น ตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง
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ได้ กำหนดสาระสำคัญ ไว้ ดัง นี้ การให้เ ช่าอสัง หาริม ทรัพย์ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ดำเนินการโดยวิธีประมูล และถ้ามีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดำเนินการประมูลก็ได้ ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็สามารถดำเนินการจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้โดยวิธีการประมูล แต่หากมีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นก็สามารถเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดำเนินการ
ประมูลก็ได้
วิธีการจัดหาผู้เช่าโดยวิธีการประมูล “ข้อ 8 ภายใต้บังคับตามข้อ 6 การให้เช่าให้ดำเนินการโดย
วิธีประมูล ตามวิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้ปิดประกาศหรือใบแจ้งความเรื่องดังกล่าวโดย
เปิดเผย ณ สำนักงานขององค์กร (2) ให้มีหลักประกันซองประมูลโดยมีมูลค่าเป็นจ้านวนเงินไม่ต่ำกว่า
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละสิบของประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ ำตามข้อ 15 (1) (3) ให้ผู้ประมูลได้ไป
ทำสัญญาเช่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหากไม่ไปทำสัญญาเช่าภายในกำหนดดังกล่าว หรือไม่วางหลักประกันสัญญาเช่าตามข้อ
17 ในวันทำสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริบหลักประกันตาม (2) (4) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ผู้มี
อำนาจอนุมัติกำหนดเป็นกรณี ๆ ไป” 97 “ข้อ 9 ประกาศหรือใบแจ้งความตามข้อ 8 (1) อย่างน้อยให้
แสดงรายการดังต่อไปนี้ (1) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า (2) คุณสมบัติของผู้เข้า
ประมูลต้องมีภูมิล ำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้และไม่เป็นผู้ได้รับ
เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูล จะได้มีคำสั่งให้
สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น (3) ให้ผู้เข้าประมูลเสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับซอง ปิดการรับซองและเปิดรับซอง
ประมูล (5) จำนวนเงินที่ก ำหนดเป็นหลักประกันซอง สถานที่รับหลักประกันซองและให้ก ำหนด
เงื่อนไขด้วยว่า ถ้าผู้ประสงค์ประมูลได้ไม่ไปทำสัญญาเช่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกำหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะริบหลักประกันซอง (6) กำหนดให้ผู้ประมูลได้วางหลักประกันสัญญา
เช่าตามอัตราที่ก ำหนดไว้ในข้อ 17 (7) ในเสนอราคาประมูลให้ลงจำนวนเป็นตัวเลขและตัวหนังสือ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ (8) ซองประมูลต้องผนึกให้เรียบร้อย
ก่อนยื่น (9) กำหนดให้ผู้เข้าประมูลหรือผู้แทนซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือยื่นซองประมูลต่อ
คณะกรรมการรับซองประมูล (10) ให้ระบุสถานที่ที่ผู้เข้าประมูลจะติดต่อ เพื่อขอทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับการประมูล อสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่าและแบบสัญญาเช่า (11) ให้สงวนสิทธิ์ไว้ด้วยว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ทำการประมูล โดย
ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ที่เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไปหรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้
ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
หากพิจารณาจะเห็นได้ว่าตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 15 นี้ต้องการให้คณะกรรมการ
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จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักกฎหมายปกครองและเกิดประโยชน์
สูง สุดแก่อ งค์ก รบริหารส่วนท้องถิ่น เพราะเมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์ การบริหารส่วนท้องถิ่นแล้ว หากคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพ ย์สินขององค์ก ารบริหารส่วนท้องถิ่นกำหนดหลัก เกณฑ์ท ี่เป็นไปตามหลักกฎหมายและเกิด
ประโยชน์ส ูง สุดแก่อ งค์ก รบริห ารส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็จ ะทำให้ก ระบวนการต่าง ๆ ในการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เป็นไปตามหลักกฎหมายและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นเอง แต่ในทางตรงข้ามหากคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ไม่เป็นไปตาม
หลักกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นก็อาจจะทำให้การจัดหาประโยชน์
ในทรัพ ย์สินขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เ ป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นได้ ดัง นั้น เมื่อคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ การกำหนดหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจึงต้องศึก ษา
พิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และพิจารณาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของสภาตำบล พ.ศ. 2538 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรั พย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาตำบล แต่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 15 กำหนดให้
มีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหากพิจารณาจาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์ส ินของสภาตำบล พ.ศ. 2538
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสภาตำบลเป็นผู้มีอำนาจ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2561
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้ (พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561, 2561)
หมวด 4 การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 90 ในกรณีท ี่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีความเห็นตามมาตรา 70 และเห็นว่า การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
อาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ถ้าต่อมาผล
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การไต่สวนปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่มีม ูลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้บังคับบัญ ชาของผู้ ถูก
กล่าวหาทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเมื่อผู้บังคับบัญชา
ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหานั้น
หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลาหกเดือนหรือจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับ แต่วันที่ แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่พ้นกำหนดหกเดือนแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังมิได้
มีคําวินิจฉัย ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏิบัติงานต่อไปในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ถูก กล่าวหาเป็ นผู้บ ริห ารท้อ งถิ ่นหรื อสมาชิก สภาท้ องถิ่ น ให้ถือว่าผู้ว ่าราชการจัง หวั ด เป็ น
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น และมีอำนาจสั่งการตามวรรคสองได้ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัด
อำนาจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะดำเนินการตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้นความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการ
ตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือ
ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการมาตรา 91 เมื่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมีมติวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดที่
เกี่ยวข้อ งกัน ให้ดำเนินการดังต่อ ไปนี้ (1) ถ้ามีม ูล ความผิดทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคําวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด
ภายในสามสิบวัน เพื่อให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีต่อไป (2) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ส่ง รายงาน สํานวนการไต่ส วนเอกสารหลักฐาน และคําวินิจฉัยไปยังผู้บังคับ บัญชาหรือ
ผู้ม ีอ ำนาจแต่ง ตั้ง ถอดถอนภายในสามสิบ วันเพื่อให้ดำเนิ นการทางวินั ยต่อ ไป มาตรา 92 เมื่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสํานวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดตามวันเวลาที่กำหนดหากผู้ถูกกล่าวหาไม่ ไป
รายงานตัวตามกำหนด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามมาตรา 39 ต่อไป

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์ (2556) ได้ศึกษาแนวโน้มของคอร์รับชันในประเทศไทย (The Trend
of Corruption in Thailand) สรุปประเทศไทยยังมีปัญหาการทุจริตคอรัปชันอยู่มาก และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ทำให้สถาบันการเงินของไทยถูกลดความเชื่อถือในสายตาชาวโลก การทำธุรกรรมทางการเงิน
ในระดับนานาชาติจะยากขึ้นเพราะไม่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศด้วย
พระมหาจรูญศักดิ์ ชูยงค์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการ
บริหารจัดการของเทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า
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1) ระดับความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปัจจัยความพร้อมของระบบงาน ปัจจัยค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยความ
เหมาะสมด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยความชัดเจนของยุทธศาสตร์และปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
ข้าราชการมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหารจัดการของ
เทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถอธิบายรวมกันได้ร้อยละ 65.5
3) ข้อเสนอแนะแนวทางการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นที่สำคัญ คือ ควรกำหนดยุทธศาสตร์ด้าน
ธรรมาภิบาลให้ชัดเจน ควรส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น
ณชรต อิ่มณะรัญ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สัญลักษณ์เพื่อการรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชันทางสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์พบว่า สัญลักษณ์เพื่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชันทางสื่อ
วีดีทัศน์ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ (1) สัญลักษณ์ภาพและภาษา ประกอบด้วย (ก) สัญลักษณ์
เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาทุจริตคอรัปชัน ได้แก่ สัญลักษณ์เกี่ยวกับความ ซับซ้อนและความไร้ระเบียบ
ของสังคม (ข) สัญลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน ประกอบด้วย สัญลักษณ์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการโกงกิน และสัญลักษณ์ภาษาท่าทางการแสดงออกเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าพฤติกรรม
การทุจริตคอรัปชัน (2) องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ของงาน รณรงค์การทุจริตคอรัปชันที่กระตุ้น
ให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาคอรัปชัน
พรเทพ จันทรนิภ (2559) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ในภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย พบว่า สาเหตุของการทุจริต คอร์รัปชันใน
ภาครัฐมาจากกฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติงานมีช่องว่าง ขาดผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี การใช้
อำนาจของนักการเมือง ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการมีหลายขั้นตอน กระบวนการ คัดเลือก
บุคลากรเข้าสู่ระบบเน้นด้ านความรู้ไม่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระบบอุปถัมภ์ใน หน่วยงาน
ราชการ ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประชาชน
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชัน เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ
จากข้อค้นพบดังกล่าวรูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดีใน
สังคมไทย ควรมีหลักการคือ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทสำคัญ ในการ
ปลูก ฝัง จิตสำนึก ด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรมสั่ง สอนเด็ก และเยาวชนให้ม ีคุณธรรมจริยธรรม
ความ ซื่อสัตย์ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผู้บริหารประเทศและผู้บริหาร
องค์กรต้อง ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้คนในสังคมต้องเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อโดย
ให้การ เคารพยกย่องคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งสื่อมวลชนต้องยกย่องชมเชยผู้ทปี่ ระพฤติดี กำหนดเกณฑ์
มาตรฐานระดับสูงในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบ และองค์กรต้องสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกด้าน
คุณธรรมให้กับบุคลากร จัดอบรมสัมมนามีกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

37

ณภัทร เตโช และคณะ (2559: ออนไลน์) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตในส่วนราชการไทย พบว่ามีความรุนแรง ถึงแม้ว่าจะมีการตรากฎหมาย เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหลายฉบับ แต่ก็ยังมีข้าราชการจำนวนมากมีพฤติกรรมการใช้อำนาจไปในทาง
ทุจริต จะต้องเร่งกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับองค์ก าร
และระดับบุคคลขึ้น
งานวิจัยต่างประเทศ
บลูเ มล (Blumel, 2000) ได้ท ำการศึกษาวิจัยเรื่องความช่วยเหลือระหว่างประเทศความ
ร่วมมือกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ (ประเทศเคนยา) งานวิจัยนี้
พบว่า หลัก ธรรมาภิบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อความร่วมมือ ต่องานความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศของนักสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างนัก
สังคมสงเคราะห์เหล่านี้ในประเทศเคนยา (Kenya) ก็คือความสามารถของนักสังคมสงเคราะห์ในการ
เข้าถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และรวมไปถึงการปรับตัวเข้าหากันเพื่อที่จะสร้างความ
ร่วมมือ เป็นกลุ่มย่อ ย ๆ เพื่อ ที่จ ะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน ข้อมูล
ข่าวสาร ) สุดนักสังคมสงเคราะห์จากความร่วมมือกันระหว่างประเทศที )มีจำนวนมากในประเทศ
เคนยา ยังก่อให้เกิดการสร้างสภาพสังคมใหม่ ๆ โดยการนำกิจกรรมและความมีส่วนร่วมต่าง ๆ เข้ามา
เป็นปัจจัยในการเชื่อมต่อ
คราค (Clarke, 2001) ได้ท ำการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้ห ลักธรรมาภิบาลในการกระจาย
อำนาจการปกครองระบอบประชาธิป ไตยในประเทศกาน่า พบว่า ในประเทศที่ ด้อยพัฒ นาการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู้ท้องถิ่นโดยประชาชนมี
ส่วนร่วมมากขึ้น ทำให้เกิดกลยุทธ์การพัฒนาที่เป็นจริงเป็นจัง มีการปรับตัวในการปฏิบัติต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกับท้องถิ่นจนถือเป็นกุญแจสำคัญการใช้หลักธรรมาภิ
บาล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่จากการที่ยังคงมีการถือพรรคถือ
พวกพ้อง
คิมเมท (Kimmet, 2005) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระบอบ
การเมื อ งการปกครองในอาเซี ย น 4 ประเทศ งานวิ จ ั ย นี ้ พ บว่ า ในประเทศที ่ พ ัฒ นาแล้วหลัก
ธรรมาภิบาลได้ถูกนำไปใช้ในเชิงของกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่าการนำเนื้อหาสาระ ไปประยุกต์ใช้
ในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประเทศนี้
ได้แก่ ฟิล ิป ปินส์ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพิจ ารณาเป็นประเทศ และเปรียบเทียบกับ
กรณีศึกษา โดยศึกษาว่า ประเทศเหล่านี้ มีการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการมี
ส่วนร่วมของหลักธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งในปี 2004 ซึ่งพบว่าหลักธรรมาภิบาล ได้ถูกนำไปใช้
อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็นสำคัญในการปฏิรูปรูปแบบการปกครอง นอกจากนีประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท ี่ได้ ก ล่าวมานี้ ยัง ได้เ รียนรู้ในการนำหลัก ธรรมาภิบ าลเพื่อพัฒ นาการเมื อ ง
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การปกครอง โดยเน้นการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้พัฒนาบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะ
ที่บ้านเมืองมีความไม่แน่นอนและเศรษฐกิจคับขัน เพื่อเป็นรูปแบบและเป็นแนวทางในการบริหาร
ประเทศใหม่ ๆ เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลช่วยสนับสนุนการเมือง การปกครอง ซึ่งแนวคิดของหลัก
ธรรมาภิบาลที่มาจากชาติตะวันตก ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบการบริหารใหม่ ๆ และก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางประชาธิปไตย ซึ่งนั่น คือ หนึ่งในจุดประสงค์สำคัญของหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาหามาตรการป้องกันการ
ทุจริตในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ

1.1 ศึกษาวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ
1.2 ศึกษาสภาพการป้องกันและเปรียบเทียบ
รูปแบบการจัดงานประจำปีของจังหวัดตรัง ใน
การป้องกันการทุจริต ในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ
1.3 ศึก ษาแนวทางป้อ งกันและข้อ เสนอแนะ
เชิงนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริตในการ
ทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

ศึกษารวบรวมข้อมูล
- สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงาน
ประจำปี ข องหน่ ว ยงานรั ฐ ประกอบด้ ว ย
ดำเนินการสัม ภาษณ์ก ับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดำเนินโครงการ จำนวน 3 จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง
60 คน
- แบบสอบถามให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน
ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่ค้าขายหรือประชาชนที่
ไปเข้าร่วมงานหรือไปร่วมกิจกรรมงาน จำนวน
3 จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง 300 คน

1. แผนปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
2. แผนการปฏิ ร ู ป ประเทศ ด้ า นป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการประทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. แผนแม่บ ทภายใต้บ ุท ธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริต
ในการทุจริตการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงาน
รัฐ ผู้วิจัยดำเนินโครงการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Multi Methods) ซึ่งการใช้วิจัยแบบ
ผสมผสานเป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการคือ
1. เพื่อศึกษาวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ 2. เพื่อศึกษาสภาพการ
ป้องกันและเปรียบเทียบรูป แบบของการจัดงานประจำปีของจังหวัดตรัง และจัง หวัดใกล้เ คียง
การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ 3. เพื่อศึกษาแนวทางป้องกัน และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
การนำเสนอระเบียบวิธีวิจ ัย ประกอบด้วย ระเบียบวิธีก ารวิจ ัย พื้นที่ท ี่ใช้ในการวิ จั ย
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกสัมภาษณ์ ขอบเขตการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลที่สำคัญ
ดังนี้
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่องการศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ โดยศึกษาในจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ด้วยระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งการวิจัยแบบผสมผสานเป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสอบถาม
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview)
การสัมภาษณ์นี้จะหาผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informants)
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ
3. ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ไปเข้าร่วมงานหรือไปร่วมกิจกรรมงาน
ประจำปี
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่จัดงานประจำปี
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
การวิจัยในครั้ง นี้ ใช้วิธีก ารวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
วิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ไปเข้าร่วมงานหรือไปร่วมกิจกรรมงาน
ประจำปี
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยจำแนกประชากรของแต่ละกลุ่มเพื่อกำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงใช้สูตรการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ยามาเน่ (Yamane,
1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ทำการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาของแต่ละกลุ่ม ผลการ
คำนวณได้กลุ่มตัวอย่าง 300 คน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จำแนกประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มประชากร
จำนวนประชากร
จังหวัดตรัง
643,116 คน
กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ไปเข้าร่วมงาน
หรือไปร่วมกิจกรรมงานประจำปี
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1,560,000 คน
กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ไปเข้าร่วมงาน
หรือไปร่วมกิจกรรมงานประจำปี
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จังหวัดสงขลา
1,430,000 คน
กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ไปเข้าร่วมงาน
หรือไปร่วมกิจกรรมงานประจำปี
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

กลุ่มตัวอย่าง
100 คน*

100 คน*

100 คน*
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กลุ่มประชากร
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
* ค่าความเชื่อมั่น ±10%

จำนวนประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

เชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยใช้เทคนิคการสัม ภาษณ์เ ชิงลึก ดำเนินการโดยคัดเลือ กผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานประจำปี จำนวน 60 คน โดยทำการคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้หรือ
สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบริห ารจัดการหรือมีส ่วนเกี่ยวข้องกับ งานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ จากประชากรทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ไปเข้าร่วมงานหรือไปร่วมกิจกรรมงานประจำปี
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่จัดงานประจำปี
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ จำนวน
3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างจำนวน
69 คน โดยกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์
จังหวัด
หน่วยงาน
จังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรั ง / องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตรั ง /
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง / วัฒนธรรมจังหวัด
ตรัง / คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง / บริษัทโต
โยต้า / บริษัทตั้งใจ / ร้านเฟอร์นิเจอร์ / ร้านข้าวหลาม /
วัดแจ้ง / วัดหัวถนน / วัดพระงาม / วัดคลองน้ำเจ็ด / วัด
นิคมประทีป / กรรมการประกวดงานลากพระ / แขวงทาง
หลวงตรัง / สำนัก งานจังหวัด / พัฒ นาสัง คมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง / ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด /
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง / สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
ตรัง / ผู้ว่าราชการจัง หวัดตรัง / สรรพากรพื้นที่ตรัง /
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง / ที่ทำการปกครอง
จังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก
จังหวัด
สำนั ก งาน ป.ป.ช. ประจำจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช /
นครศรีธรรมราช สำนั ก งานตรวจเงิ นแผ่ น ดิ นจัง หวั ด นครศรีธ รรมราช /
สรรพากรพื้นที่จ ัง หวัดนครศรีธรรมราช / ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช / นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
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จำนวน
27 คน

22 คน
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จังหวัด

จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน
/ เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช / สำนั ก งาน
พระพุ ท ธศาสนาจัง หวั ด นครศรีธ รรมราช / วั ฒ นธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช / บริษัททุ่งสงยงเจริญ / ร้านแสง
ไทย / กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ / วัดชัยชุมพล / บริษัท ISUZU
ร้านโกปี้ และร้านค้าในสถานที่จัดงาน
ปลั ด จั ง หวั ด สงขลา / เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด สงขลา /
นายกเทศมนตรีนครสงขลา / สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสงขลา / สรรพากรพื้นที่จังหวัดสงขลา / นายอำเภอ
เมืองสงขลา / สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา /
วั ฒ นธรรมจัง หวั ดสงขลา / สำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
จังหวัดสงขลา / วัดน้ำกระจาย / วัดสระเกษ / วัดตีนเมรุศรี
สุดาราม และร้านค้าในสถานที่จัดงาน
รวม

จำนวน

20 คน

69 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ส่วนแรกเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ แบบสอบถาม 1) เพื่อศึกษาวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ 2) เพื่อศึกษาสภาพการป้องกันและเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดงานประจำปีของ
จัง หวัดตรัง และจั งหวัดใกล้เคียง การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
3) เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ โดยมีขั้นตอนของการทดสอบแบบสอบถาม ดังนี้
1.1 ศึก ษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับ การทุจ ริตคอร์รัปชัน หลัก ธรรมาภิบาล
จากนั้นผู้วิจัยนำไปให้ผู้ทรงวุฒิตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ตรวจสอบและให้การเสนอแนะ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา (Content Validity) (Polit & Beck, 2008) โดยการประเมิน
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity index: CVI) มีค่าเท่ากับ 0.92 และนำไปตรวจสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามของกลุ่ม ประชากร ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
(Cronbach, 1970) มีค่าเท่ากับ 0.947
1.2 กระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ตามแนวคิดของ Krejcie & Morgan
(1970)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ส่วนที่สองเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก (Indepth Interview) แบบมีโครงสร้าง ซึ่งจะใช้กับประชากรทัง้ 3 กลุ่ม คัดเลือกตัวแทนในแต่
ละกลุ่ม โดยใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
2.1 หลักนิติธรรม
2.2 หลักคุณธรรม
2.3 หลักความโปร่งใส
2.4 หลักการมีส่วนร่วม
2.5 หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
2.6 หลักความคุ้มค่า
ผู้วิจัยนำไปให้ผู้ทรงวุฒิตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ตรวจสอบและให้การเสนอแนะ เพื่อเป็น
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity
index: CVI) มีค่าเท่ากับ 0.88 และนำไปตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามของ
กลุ่มประชากร ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.985
ตารางที่ 3.3 จำแนกประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ
วิธีดำเนินการ/กลุม่ ตัวอย่าง
จำนวน
พื้นที่
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ดำเนินการสัมภาษณ์กับ 3 จังหวัด 3 จังหวัด
ผู้ท ี่เกี่ยวข้องกับดำเนินโครงการในจัง หวัดตรัง จัง หวัด
นครศรีธรรมราช และจัง หวัดสงขลา โดยแต่ล ะจังหวัด
ประกอบด้วย
1. ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่ไปร่วมงานหรือไป
ร่วมกิจกรรมโครงการ
2. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่
จัดโครงการ
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวม

รวม
60 คน

60 คน

การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยการกำหนดคุณลักษระของประชากรที่ต้องการไว้ ก่อนการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างนั้น จะได้รับการชี้แจงถึงเป้าหมาย ความสำคัญ และการนำผลของการใช้ข้อมูลไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ ตลอดจนเงื่อนไขการเก็บรักษาข้อมู ล เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมคณะผู้วิจัยจะทำการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้น กรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่ยินยอมให้ข้อมูล คณะผู้วิจัยจะพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันถัดไป
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เกณฑ์การวิเคราะห์ประเมินค่าแบบสอบถามใช้มาตรวัด 5 ระดับ เป็นมาตรวัดอัตราส่วน
(ratio scale) ผู้ตอบระบุค่าคะแนนตัวเลขที่สอดคล้องกับความหมายของตัวเลขลงในช่องที่กำหนด
โดยกำหนดให้การประเมินค่าคะแนนและการแปลผลค่าเฉลี่ยมีความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ขาดการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ขาดการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ขาดการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ขาดการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ขาดการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ในระดับที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลเชิงสถิติดังนี้
1. ใช้ค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ในการวิเคราะห์ข ้อมู ล
คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้เพื่อพรรณนาคุณลักษณะเกี่ยวกับ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลำเนา นอกจากนั้นยังใช้ในการวิเคราะห์ข้อคำถามเกี่ยวกับ
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐตามหลักธรรมาภิบาล
2. ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
ร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และค่าการกระจายของข้อมูลของข้อคำถามที่เกี่ยวกับ
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐตามหลักธรรมาภิบาล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลเชิงสถิติ ดังนี้
การศึก ษาวิจัยครั้งนี้มีก ารเก็บ รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ แปลความหมาย จัดประเภทของข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอการวิเคราะห์โดยมีการจัดประเภทของ
เนื้อหาเดียวกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน เนื้อ หาสำคัญที่เป็นหลักฐาน ประกอบด้วย คำสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ ประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัยและสิ่งที่ค้ นพบ
นอกเหนือกรอบแนวคิดการวิจัย
หลักการสำคัญในการวิเ คราะห์เชิง คุณภาพ คณะผู้วิจัยให้ความสำคัญต่อความเที่ยงตรง
(validity) และความเชื่อ มั่น (reliability) ของข้อมูล ซึ่ง ต้องผ่านการตรวจสอบและกระทำอย่าง
เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ (Silverman, 2010) ด้วยวิธีการพิจารณาจากการให้รายละเอียดในการ
วิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปที่มาจากข้อมูลย่อย การใช้วิธีที่หลากหลายเพื่อ
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ตรวจสอบความถูก ต้อ งของข้อ มูล และการนำเสนอในรูป แบบของตาราง ซึ่ง ผู้วิจ ัยเริ่ม ตั ้ ง แต่
ความสำคัญของปัญหา การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ การนำเสนอระเบียบวิธีการวิจัยที่ความชัดเจนในแต่ละขั้นตอน พร้อมอธิบาย
ประกอบหลัก การทางวิชาการ นอกจากนั้น ผู้วิจ ัยยัง นำหลัก การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation) เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ตามหลักการ
ที่ Denzin (2009) เสนอว่า มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 4 ประเภท ได้แก่ 1) การตรวจสอบ
ข้อมูล แบบสามเส้าด้านข้อ มูล (Data Triangulation) 2) การตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้าด้ า น
ผู้สำรวจ (Investigator Triangulation) 3) การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory
Triangulation) และ 4) การตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า ด้ า นระเบี ย บวิ ธ ี (Methodological
Triangulation) โดยผู้วิจัยประยุกต์การตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า 2 วิธี คือ 1) การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้และนำมาเปรียบเทียบ จากมิติของเวลาที่
เก็บ รวบรวมแตกต่างกัน สถานที่แตกต่างกัน และผู้ให้ข้อมูล ที่แตกต่างกัน ซึ่ง ผู้วิจัยดำเนินการ
ออกแบบให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ในเวลาที่ต่างกัน 2) การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าด้านระเบียบวิธี เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน
ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษา
เอกสาร นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้มีการสรุปความเข้าใจของผู้วิจัยให้แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์รับทราบ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นไปตามทัศนะของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ สำหรับประเด็นความเชื่อมั่น หมายถึง
ความคงเส้นคงวาของข้อมูล ซึ่งไม่ว่าจะวัด เมื่อใด โดยใคร ผลที่ได้จะมีความเหมือนกัน ผู้วิจัยใช้การ
ตรวจสอบโดยการสรุปประเด็น การสัมภาษณ์ ได้ทำการตรวจสอบทุกครั้งที่มีสัมภาษณ์ จึงนำมาสรุป
และเขียนรายงาน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ” ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็น ต่อหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการ
จัดการ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงผล มีดังนี้
𝑆𝐷 หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
𝑛 หมายถึง จำนวนตัวอย่าง
𝑥̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Average)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ส่วนที่ 2 สรุปความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ส่วนที่ 3 มาตรการการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

ตอนที่ 1 การประเมินความคิดเห็นต่อ หลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ
จังหวัดตรัง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (ตรัง)
ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 100)
จำนวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
28
28.00
หญิง
72
72.00
อายุ
ระหว่าง 18 – 30 ปี
26
26.00
ระหว่าง 31 – 39 ปี
33
33.00
ระหว่าง 40 – 49 ปี
34
34.00
ระหว่าง 50 – 59 ปี
6
6.00
60 ปี ขึ้นไป
1
1.00
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
12
12.00
ปริญญาตรี
69
69.00
ปริญญาโท
19
19.00
ปริญญาเอก
อาชีพหลัก
ข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน/พนักงานของรัฐ
35
35.00
ธุรกิจส่วนตัว
16
16.00
นักเรียน/นักศึกษา
17
17.00
อาชีพอิสระ
9
9.00
เกษตรกร
3
3.00
รับจ้างทั่วไป
9
9.00
ว่างงาน
4
4.00
พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน
6
6.00
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ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 100)
อื่น ๆ เช่น ข้าราชการบำนาญ
รายได้
ไม่มีรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
ภูมิลำเนาเดิม
กระบี่
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นนทบุรี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

จำนวน
1

ร้อยละ
1.00

13
9
14
14
16
7
9
18

13.00
9.00
14.00
14.00
16.00
7.00
9.00
18.00

2
84
4
1
1
1
1
3
2
1

2.00
84.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
1.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ ระหว่าง
40 – 49 ปี มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี เป็นข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน/พนักงานของรัฐ
มากที่สุด มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดตรัง แสดงดังแผนภูมิ
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จาแนกตามเพศ

ชาย
28.00%

72.00%

หญิง

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ (ตรัง)
จาแนกตามอายุ
ระหว่าง 18 – 30 ปี
ระหว่าง 31 – 39 ปี

34.00%
33.00%

ระหว่าง 40 – 49 ปี
6.00%

ระหว่าง 50 – 59 ปี

26.00%
1.00%

60 ปี ขึ้นไป

ภาพที่ 4.2 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ (ตรัง)
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จาแนกตามระดับการศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี
69.00%

ปริญญาตรี
19.00%
12.00%

ปริญญาโท

ภาพที่ 4.3 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา (ตรัง)
จาแนกตามระดับการศึกษา
ข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน/
พนักงานของรัฐ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
16.00%

อาชีพอิสระ
17.00%

เกษตรกร

35.00%

รับจ้างทั่วไป

9.00%

ว่างงาน

6.00% 9.00%
3.00%
1.00%
4.00%

พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน

อื่น ๆ เช่น ข้าราชการบํานาญ

ภาพที่ 4.4 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา (ตรัง)
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จาแนกตามระดับรายได้
ไม่มีรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท
14.00%
14.00%

5,001 – 10,000 บาท
16.00%

9.00%
7.00%
13.00%

9.00%
18.00%

10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท

20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป

ภาพที่ 4.5 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับรายได้ (ตรัง)
จาแนกตามระดับภูมิลาเนาเดิม
กระบี่
ตรัง
84.00%

นครศรีธรรมราช

นนทบุรี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
4.00%
2.00%
1.00%
3.00%
1.00%
1.00%
1.00% 1.00%
2.00%

สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 4.6 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามภูมิลำเนาเดิม (ตรัง)
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ส่วนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ
ตารางที่ 4.2 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักนิติธรรม (ตรัง)
ประเด็น (n = 100)

̅
𝒙

𝑺𝑫

ร้อยละ

แปลผล

1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ดำเนินงานโดย
ขาดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น ไม่เปิดให้มีการประมูล การจัดซื้อจัด
จ้าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่
ประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ขาดการกำหนด
รูปแบบและขั้นตอนการจัดงานที่ได้รับความยินยอม
และเกิดการยอมรับของสังคม
3. กฎหมายที่ก ำหนดบทลงโทษต่อการกระทำทุ จ ริ ต
ไม่ถูก ใช้โดยผู้ที่รักษากฎหมายและไม่ยึดถือต่อการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านในหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น ข้ า ราชการ
พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น
4. กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อการกระทำทุจริตใน
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความ
ตระหนักให้หวาดกลัวในการกระทำผิดและการทุจริต

3.43

0.96

68.60

ขาดใน
ระดับมาก

3.45

0.82

69.00

ขาดใน
ระดับมาก

3.55

0.90

71.00

ขาดใน
ระดับมาก

3.50

1.03

70.00

ขาดใน
ระดับมาก

รวม

3.48

0.77 69.60

ขาดใน
ระดับมาก

จากตารางที่ 4.2 แสดงระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปี ขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 69.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อการกระทำ
ทุจริต ไม่ถูกใช้โดยผู้ที่รักษากฎหมายและไม่ยึดถือต่อการปฏิบ ัติงานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น
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ข้า ราชการ พนักงาน ผู้ ที่ส ังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.55
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.00
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็นอันดับ ที่สอง คือ กฎหมายที่กำหนด
บทลงโทษต่อการกระทำทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความตระหนักให้
หวาดกลัวในการกระทำผิดและการทุจริต โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.03 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 70.00
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ขาดการกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการจัดงานที่ได้รับความยินยอมและเกิดการ
ยอมรับของสังคม โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 69.00
4. ประเด็นที่ก ลุ่ม ตัวอย่างมีร ะดับ ความคิดเห็นต่ำที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข อง
หน่วยงานรัฐ ดำเนินงานโดยขาดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น
ไม่เปิดให้ม ีการประมูล การจัดซื้อจัดจ้า ง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข ้อมูล การจัดงานแก่
ประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 68.60
ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักนิติธรรมมาปฏิบัติ
3. กฎหมายที่กําหนดบทลงโทษต่อการกระทําทุจริตในการจัดงานประจําปี
ของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความตระหนักให้หวาดกลัวในการกระทําผิดและ
การทุจริต

71.00

4. กฎหมายที่กําหนดบทลงโทษต่อการกระทําทุจริต ไม่ถูกใช้โดยผู้ที่รักษา
กฎหมายและไม่ยึดถือต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้าราชการ
พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ขาดการกําหนดรูปแบบและขั้นตอน
การจัดงานที่ได้รับความยินยอมและเกิดการยอมรับของสังคม
1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ดําเนินงานโดยขาดระเบียบ ขั้นตอน
ปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ไม่เปิดให้มีการประมูล การจัดซื้อ
จัดจ้าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่ประชาชนอย่างเป็น
ขั้นตอน

66.00

70.00

69.00

68.60

68.00

70.00

72.00

ภาพที่ 4.7 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักนิติธรรม (ตรัง)
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ตารางที่ 4.3 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักคุณธรรม (ตรัง)
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
1. ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด งานประจำปี ข อง 3.55
หน่วยงานรัฐ ไม่คำนึงถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดี
งาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง ก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการ 3.54
กระจายรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขาย
สินค้าในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้คำนึง ถึง 3.63
คุณธรรมจริยธรรม ก่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เห็น
แก่ประโยชน์ของพวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์
4. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มีการ 3.88
ทุจริตในการจัดงาน เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่า
เข้าห้องน้ำ เก็บแผงเช่าขายของในราคาไม่ยุต ิธรรม
เป็นต้น
รวม

3.65

𝑺𝑫

ร้อยละ

แปลผล

0.86

71.00

ขาดใน
ระดับมาก

0.93

70.80

ขาดใน
ระดับมาก

0.92

72.60

ขาดใน
ระดับมาก

0.96

77.60

ขาดใน
ระดับมาก

0.77 73.00

ขาดใน
ระดับมาก

จากตารางที่ 4.3 แสดงระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 73.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มี
การทุจริตในการจัดงาน เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่าเข้าห้องน้ำ เก็บแผงเช่าขายของในราคา
ไม่ยุติธรรม เป็นต้น โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 77.60
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ก่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เห็นแก่ประโยชน์ของ
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พวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.60
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สาม คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่คำนึงถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สำนึกในหน้าที่
ของตนเอง ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.86 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.00
4. ประเด็นที่ก ลุ่ม ตัวอย่างมีร ะดับ ความคิดเห็นต่ำที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข อง
หน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขายสินค้าในท้องถิ่น
มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 70.80
ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักคุณธรรมมาปฏิบัติ
4. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มีการทุจริตในการจัดงาน
เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่าเข้าห้องน้ํา เก็บแผงเช่าขายของในราคาไม่
ยุติธรรม เป็นต้น
3. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม
ก่อ เกิ ดการทุจ ริต คอร์ รัป ชัน เห็น แก่ป ระโยชน์ ของพวกพ้ อง และระบบ
อุปถัมภ์

77.60

72.60

1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่คํานึงถึงการ
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึกในหน้าที่ของตนเอง ก่อให้เ กิดการทุจริต
คอร์รัปชัน

71.00

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขายสินค้าในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

70.80

65.00

70.00

75.00

80.00

ภาพที่ 4.8 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักคุณธรรม (ตรัง)
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ตารางที่ 4.4 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักความโปร่งใส (ตรัง)
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริต 3.65
จากความไม่ ซ ื ่ อ สั ต ย์ ข องเจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิง าน
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
2. การทุ จ ริ ต การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรั ฐ 3.68
เกิ ด จากระบบการตรวจสอบภายในและภายนอก
ที่ขาดประสิทธิภาพ การกำกับดูแลของผู้บริหารที่ไม่
เพียงพอ
3. การทุจ ริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ 3.80
เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้
อำนาจของนั ก การเมื อ ง และระบบอุ ป ถั ม ภ์ ข อง
หน่วยงานรัฐ
4. การทุจ ริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ 3.64
ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลสนับสนุนให้เกิ ดการ
คอร์รัปชันหรือทุจริตในทางปฏิบัติ
5. ในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ม ีก าร 3.73
รายงานสรุป และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
รวม

3.70

𝑺𝑫

ร้อยละ

แปลผล

0.88

73.00

ขาดใน
ระดับมาก

0.86

73.60

ขาดใน
ระดับมาก

0.90

76.00

ขาดใน
ระดับมาก

0.94

72.80

ขาดใน
ระดับมาก

0.93

74.60

ขาดใน
ระดับมาก
ขาดใน
0.73 74.00
ระดับมาก

จากตารางที่ 4.4 แสดงระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 74.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้อำนาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์
ของหน่วยรัฐ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 76.00

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ ในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการรายงานสรุป และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยขาดในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 74.60
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สาม คือ การทุจริตการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกที่ขาดประสิทธิภาพ
การกำกับ ดูแลของผู้บริหารที่ไ ม่เพียงพอ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.86 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 73.60
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สี่คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริตจากความไม่ซื่อสัตย์ข องเจ้า หน้า ที่ผ ู้ป ฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 73.00
5. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ การทุจริตในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชันหรือทุจริตในทาง
ปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 72.80
ค่า ร้ อยละแสดงการขาดการนาหลักความโปร่งใสมาปฏิบัติ
3. การทุจริตในการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากช่องโหว่ของ
กฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้อํานาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์
ของหน่วยงานรัฐ

76.00

5. ในการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการรายงานสรุป และเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ

74.60

2. การทุจ ริ ต การจั ด งานประจํ า ปี ของหน่ ว ยงานรั ฐ เกิ ด จากระบบการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกที่ ขาดประสิ ท ธิภ าพ การกํา กั บดู แ ลของ
ผู้บริหารที่ไม่เพียงพอ
1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริตจากความไม่ซื่อสัตย์
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

4. การทุจริตในการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ประชาชนหรือกลุ่มผู้มี
อิทธิพลสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชันหรือทุจริตในทางปฏิบัติ

68.00

73.60

73.00

72.80

71.00

74.00

77.00

ภาพที่ 4.9 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักความโปร่งใส (ตรัง)
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.5 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักการมีส่วนร่วม (ตรัง)
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
1. การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรัฐ หน่ ว ยงาน 3.60
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็น
จริง ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการจัดงานประจำปี
แก่ประชาชนได้
2. การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรัฐ หน่ ว ยงาน 3.53
ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกำหนดการวางแผนงานโครงการ และวิธีการ
ปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม
3. การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรั ฐ หน่ ว ยงาน 3.62
ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และไม่นำข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น และประเด็นที่ป ระชาชนเป็นห่วงไป
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
4. ช่ อ งทางสื่ อ สาธารณะหรือ สื่ อสั ง คมออนไลน์ไม่มี 3.47
บทบาทต่อ การมีส ่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
รวม

3.56

𝑺𝑫

ร้อยละ

แปลผล

0.93

72.00

ขาดใน
ระดับมาก

0.99

70.60

ขาดใน
ระดับมาก

0.85

72.40

ขาดใน
ระดับมาก

0.97

69.40

ขาดใน
ระดับมาก

0.73 71.20

ขาดใน
ระดับมาก

จากตารางที่ 4.5 แสดงระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปีของหน่วยงาน
รัฐยัง ขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูง ที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข องหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และไม่
นำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 72.40

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เ กี่ย วข้องกับการจัดงานไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและ
ทันสมัย เกี่ย วกับ การจั ดงานประจำปี แก่ป ระชาชนได้ โดยขาดในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.60
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.00
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการ
วางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 70.60
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ ช่องทางสื่อสาธารณะหรือสื่อ
สังคมออนไลน์ ไม่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตการจัดงานประจำปีข อง
หน่วยงานรัฐ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 69.40
ค่า ร้ อยละแสดงการขาดการนาหลักการมี ส่วนร่วมมาปฏิบัติ
3. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องไม่เ ปิดโอกาส
ให้ แ สดงความคิ ด เห็ น ทั้ ง เป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ และไม่ นํ า
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินงาน

72.40

1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มูล ที่ เ ป็น จริ ง ถู ก ต้อ งและทั น สมั ย เกี่ย วกั บการจัด งาน
ประจําปีแก่ประชาชนได้

72.00

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องไม่เ ปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดการวางแผนงานโครงการ และ
วิธีการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม

4. ช่องทางสื่อสาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ

66.40

70.60

69.40

68.60

70.80

73.00

ภาพที่ 4.10 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักการมีส่วนร่วม (ตรัง)

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.6 หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (ตรัง)
ประเด็น (n = 100)
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีก ารจัดงาน
ประจำปีท ี่ไม่ส ามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้
ตั้งแต่เริ่มจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะ
ไม่มีส่วนในการร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน
3. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้ ห น่ ว ยงาน
ที ่ เ กี ่ย วข้อ งกั บ การจั ด งานประจำปี มีส ่ ว นในการ
ตรวจสอบการทุจริตการจัดงาน
4. ระบบและกลไกของรั ฐ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทางการเงิ น
เช่น สรรพากร สำนัก งานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ไ ด้
เข้ามาตรวจสอบการทุจริตการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง
รวม

̅
𝒙

𝑺𝑫

ร้อยละ

แปลผล

3.64

0.85

72.80

ขาดใน
ระดับมาก

3.56

0.88

71.20

3.63

0.88

3.52

0.92

3.59

0.75 71.80

ขาดใน
ระดับมาก
72.60
ขาดใน
ระดับมาก
70.40

ขาดใน
ระดับมาก

ขาดใน
ระดับมาก

จากตารางที่ 4.6 แสดงระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้ า นหลั กความรับ ผิ ดชอบตรวจสอบได้ โดยภาพรวมพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงาน
ประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีการ
จัดงานประจำปีที่ไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ ตั้งแต่เริ่มจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน
โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 72.80
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ หน่วยงานภาครัฐไม่ได้
เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประจำปี มีส่วนในการตรวจสอบการทุจริตการ
จัดงาน โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 72.60

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะไม่มีส่วนในการร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน โดยขาดในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.20
4. ประเด็น ที ่ ก ลุ ่ ม ตัว อย่า งมีร ะดับ ความคิ ด เห็ นต่ ำ ที ่ส ุ ด คื อ ระบบและกลไกของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น สรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบการทุจริต
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.92 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 70.40
ค่ าร้ อ ยละแสดงการขาดการนาหลัก ความรั บผิดชอบตรวจสอบมาปฏิ บัติ
1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ มีการจัดงานประจําปีที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานได้ ตั้งแต่เริ่มจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน

72.80

3. หน่วยงานภาครัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ที่เ กี่ยวข้องกับการจัดงาน
ประจําปี มีส่วนในการตรวจสอบการทุจริตการจัดงาน

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะไม่มีส่วนในการร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงาน

4. ระบบและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น สรรพากร สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เ ข้ามาตรวจสอบการทุจริตการจัดงานประจําปีของ
หน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง

68.00

72.60

71.20

70.40

70.00

72.00

74.00

ภาพที่ 4.11 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ (ตรัง)

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.7 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักความคุม้ ค่า (ตรัง)
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการ 3.51
ใช้ ท รั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ ่ น อย่ า งคุ ้ ม ค่ า เช่ น
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น การจำหน่าย
อาหารของท้องถิ่น เป็นต้น
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณ 3.58
ของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น รูปแบบการแสดงกิจกรรมบน
เวที การใช้สาธารณูปโภคอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น
3. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีช่องโหว่ให้ผู้ที่ 3.70
มีส ่วนเกี่ยวข้อ งกระทำการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน และ
คำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว
4. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการบริหาร 3.66
จัดการงานประจำปีที่ดี และไม่คำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนสูงสุด
5. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความ 3.64
คุ้ม ค่าต่อ เศรษฐกิจ ของชุม ชน หรือส่ง เสริม ให้ ค น
ในท้องถิ่นมีรายได้
รวม

3.60

𝑺𝑫

ร้อยละ

แปลผล

0.93

70.20

ขาดใน
ระดับมาก

0.91

71.60

ขาดใน
ระดับมาก

0.97

74.00

ขาดใน
ระดับมาก

0.98

73.20

ขาดใน
ระดับมาก

0.93

72.80

ขาดใน
ระดับมาก

0.69 72.00

ขาดใน
ระดับมาก

จากตารางที่ 4.7 แสดงระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปีของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีช่อง
โหว่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน และคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว โดยขาดใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
74.00

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่มีการบริหารจัดการงานประจำปีที่ดี และไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุด
โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 73.20
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจของชุมชน หรือส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้
โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 72.80
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สี่ คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น รูป แบบการแสดงกิจกรรมบนเวที การใช้
สาธารณูปโภคอย่างสิน้ เปลือง เป็นต้น โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.91 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.60
5. ประเด็นที่ก ลุ่ม ตัวอย่างมีร ะดับ ความคิดเห็นต่ำที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข อง
หน่ ว ยงานรัฐ ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ท รัพ ยากรที ่ม ี อ ยู ่ใ นท้อ งถิ ่น อย่ า งคุ้ ม ค่ า เช่ น การแสดง
ศิล ปะวัฒ นธรรมของท้องถิ่น การจำหน่า ยอาหารของท้องถิ่น เป็นต้น โดยขาดในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 70.20

ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักความคุ้มค่า ปฏิบัติ
3. การจัดงานประจําปี ของหน่ว ยงานรัฐ มีช่องโหว่ให้ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ ง
กระทําการทุจริต คอร์รัปชัน และคํานึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว

74.00

4. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการบริหารจัดการงานประจําปี
ที่ดี และไม่คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุด

73.20

5. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชน หรือส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้

72.80

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น
รูปแบบการแสดงกิ จกรรมบนเวที การใช้ สาธารณูปโภคอย่า งสิ้ น เปลือ ง
เป็นต้น
1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้ อ งถิ่ น อย่ า งคุ้ ม ค่ า เช่ น การแสดงศิ ล ปะวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น
การจําหน่ายอาหารของท้องถิ่น เป็นต้น

66.00

71.60

70.20

69.00

72.00

75.00

ภาพที่ 4.12 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักความคุ้มค่า (ตรัง)
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.8 ระดับความคิดเห็นจำแนกรายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล (ตรัง)
ร้อยละ
แปลผล
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
หลักนิติธรรม
3.48
0.77
69.60
ขาดในระดับมาก
หลักคุณธรรม
3.65
0.77
73.00
ขาดในระดับมาก
หลักความโปร่งใส
3.70
0.73
74.00
ขาดในระดับมาก
หลักการมีส่วนร่วม
3.56
0.73
71.20
ขาดในระดับมาก
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 3.59
0.75
71.80
ขาดในระดับมาก
หลักความคุ้มค่า
3.60
0.69
72.00
ขาดในระดับมาก
รวม
3.60
0.59
72.00 ขาดในระดับมาก
จากตารางที่ 4.8 แสดงระดั บ ความคิ ด เห็ น ในภาพรวมของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจำแนกตาม
รายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปี ขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบ ัติ
โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 72.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับ สูงที่สุด คือ หลักความโปร่งใส โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 74.00
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สอง คือ หลักคุณธรรม โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 73.00
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สาม คือ หลักความคุ้มค่า โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.00
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สี่ คือ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยขาดในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.80
5. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ ในอันดับที่ห้า คือ หลักการมีส่วนร่วม โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.20
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6. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับต่ำที่สุด คือ หลักนิติธรรม โดยขาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.48
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 69.60
ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
จาแนกตามประเด็น

หลักความโปร่งใส

74.00

หลักคุณธรรม

73.00

หลักความคุ้มค่า

72.00

หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้

71.80

หลักการมีส่วนร่วม

71.20

หลักนิติธรรม

69.60

65.00

67.50

70.00

72.50

75.00

ภาพที่ 4.13 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกรายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล
(ตรัง)
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
• เปิดโอกาสในการแข่งขันอย่างเปิดเผย เป็นธรรม ควรรวบรวมเอากิจกรรมหลาย ๆ อย่างมา
ไว้ในงาน รูปแบบกิจกรรมมาจากความต้องการของภาคประชาชน
• เพิ่มโทษให้เด็ดขาด เมื่อตรวจสอบพบว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกภาคส่วนของรัฐ
รวมไปถึงตัวบุคคลภายนอกที่ร่วมมือกันฉ้อโกงทุจริต ให้ได้รับโทษสูงสุดและยึดทรัพย์
• ข้าราชการกลุ่มบุคคลใดที่ยังให้การช่วยเหลือด้วยไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดิน สมควรได้รับโทษ
อย่างสูงสุดเช่นเดียวกัน
• ให้ห น่วยงานอื่น ๆ รวมถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล เริ่มต้นตั้งแต่ที่มา
ขั้นตอน และสรุปผลของทุกงานที่หน่วยงานรัฐจัดขึ้น
• ไม่อยากให้เก็บค่าจอดรถ / การเก็บเงินค่าจอดรถโดยไม่มีสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ เก็บแพงเกินไปทำ
ให้คนที่เข้ามาเที่ยวงานลดน้อยลง ทำให้แม่ค้าขาดรายได้
• การจัดงานของรัฐ ประชาชนไม่ทราบผลการดำเนินงานว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
• การจัดงานต้องเกิดจากการยินยอมและการยอมรับจากสังคม
• สินค้าควรเป็นสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้าพื้นเมืองให้มาก จำหน่ายของกินประเภทเดียวกัน ควร
มีสินค้าที่แปลกใหม่
• กำหนดวัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจน เพื่อก่อเกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ ส่งเสริม ให้มีความ
หลากหลายของอาชีพในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประชาชนให้มากที่สุด
• ควรปฏิวัติการจัดงานประจำปีให้มแี นวคิดใหม่ สร้างสรรค์ และหน่วยตรวจสอบควรตรวจสอบ
หลังจากงานเสร็จไม่เกิน 1 เดือน
• คำถามส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่รู้ ที่ตอบไปจะเป็นคำตอบจากความรู้สึก ขาดข้อมูล
ข่าวสาร
• ชอบการวิจัยแบบนี้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น
• ต้องจัดงานแบบสุจริตโปร่งใส ไม่มีช่องโหว่ของการทุจริต
• ถ้าแก้ไขปัญหาทุจริตไม่ได้ก็สมควรยกเลิกการจัดงานไปเลย
• ระบบอุปถัมภ์ยากต่อการตรวจสอบ สื่อสาธารณะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพ้องกับนักการเมือง
ท้องถิ่น ซึ่งทำให้การนำเสนอข่าวในด้านการตรวจสอบไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• หน่วยงานรัฐไม่มีความโปร่งใส คุณธรรมในการจัดงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดเอื้อประโยชน์
ให้กับกลุ่มบางกลุ่ม อีกทั้งหน่วยงานรัฐไม่คำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของประชาชน
• อยากให้จัดงานบ่อย ๆ
• อยากให้ประชาชนได้ขายของเยอะ ๆ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อย ๆ
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• อยากให้มีการจัดงานที่สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
• อยากให้มีการจัดงานประจำปีที่สร้างความคุ้ม ค่าต่อเศรษฐกิจ ของชุม ชน ให้คนในพื้นที่มี
รายได้
• อยากให้หน่วยงานของรัฐได้เพิ่มช่องทางสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ให้มากกว่าเดิม
• อยากให้หน่วยงานของรัฐได้ม ีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของพื้นถิ่น การจำหน่ายอาหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้น
• อยากให้หน่วยงานของรัฐช่วยกระจายรายได้ และส่งเสริมรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
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จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 4.9 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (นครศรีธรรมราช)
ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 100)
จำนวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
43
43.00
หญิง
57
57.00
อายุ
ระหว่าง 18 – 30 ปี
50
50.00
ระหว่าง 31 – 39 ปี
8
8.00
ระหว่าง 40 – 49 ปี
26
26.00
ระหว่าง 50 – 59 ปี
10
10.00
60 ปีขึ้นไป
6
6.00
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
75
75.00
ปริญญาตรี
23
23.00
ปริญญาโท
2
2.00
ปริญญาเอก
อาชีพหลัก
ข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน/พนักงานของรัฐ
5
5.00
ธุรกิจส่วนตัว
9
9.00
นักเรียน/นักศึกษา
19
19.00
อาชีพอิสระ
21
21.00
เกษตรกร
23
23.00
รับจ้างทั่วไป
20
20.00
ว่างงาน
3
3.00
พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน
อื่น ๆ
รายได้
ไม่มีรายได้
11
11.00
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ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 100)
ไม่เกิน 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
ภูมิลำเนาเดิม
กระบี่
นครศรีธรรมราช

จำนวน
22
39
20
4
3
1

ร้อยละ
22.00
39.00
20.00
4.00
3.00
1.00

1
99

1.00
99.00

จากตารางที่ 4.9 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ ระหว่าง
18 – 30 ปี มีการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นเกษตรกร มากที่สุด มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท
และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงดังแผนภูมิ

จาแนกตามเพศ

ชาย

43.00%

57.00%

หญิง

ภาพที่ 4.14 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ (นครศรีธรรมราช)
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จาแนกตามอายุ
ระหว่าง 18 – 30 ปี
8.00%

26.00%

ระหว่าง 31 – 39 ปี

ระหว่าง 40 – 49 ปี

10.00%
50.00%

ระหว่าง 50 – 59 ปี
6.00%

60 ปีขึ้นไป

ภาพที่ 4.15 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ (นครศรีธรรมราช)
จาแนกตามระดับการศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี

75.00%

ปริญญาตรี

23.00%

ปริญญาโท
2.00%

ภาพที่ 4.16 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา (นครศรีธรรมราช)
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จาแนกตามระดับการศึกษา
ข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน/
พนักงานของรัฐ
ธุรกิจส่วนตัว
21.00%

นักเรียน/นักศึกษา
23.00%

อาชีพอิสระ
19.00%
20.00%

เกษตรกร

9.00%

รับจ้างทั่วไป
5.00%

3.00%

ว่างงาน

ภาพที่ 4.17 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา (นครศรีธรรมราช)
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จาแนกตามระดับรายได้
ไม่มีรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท
39.00%

5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท

22.00%

20.00%

15,001 – 20,000 บาท

11.00%

25,001 – 30,000 บาท
1.00% 3.00%

4.00%

30,001 บาท ขึ้นไป

ภาพที่ 4.18 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับรายได้ (นครศรีธรรมราช)

จาแนกตามภูมิลาเนาเดิม

กระบี่

99.00%

นครศรีธรรมราช

1.00%

ภาพที่ 4.19 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามภูมิลำเนาเดิม (นครศรีธรรมราช)
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ส่วนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ
ตารางที่ 4.10 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักนิติธรรม (นครศรีธรรมราช)
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ดำเนินงานโดย 3.36 1.08
ขาดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น ไม่เปิดให้มีการประมูล การจัดซื้อจัด
จ้าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่
ประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ขาดการกำหนด 3.20 1.02
รูปแบบและขั้นตอนการจัดงานที่ได้รับความยินยอม
และเกิดการยอมรับของสังคม
3. กฎหมายที่ก ำหนดบทลงโทษต่อการกระทำทุ จ ริ ต 3.12 1.17
ไม่ถูก ใช้โดยผู้ที่รักษากฎหมายและไม่ยึดถือต่อการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านในหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น ข้ า ราชการ
พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น
4. กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อการกระทำทุจริตใน 3.26 1.24
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความ
ตระหนักให้หวาดกลัวในการกระทำผิดและการทุจริต
รวม

3.24

ร้อยละ

แปลผล

67.20 ขาดในระดับ
ปานกลาง

64.00 ขาดในระดับ
ปานกลาง

62.40 ขาดในระดับ
ปานกลาง

65.20 ขาดในระดับ

0.89 64.80

ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.10 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลัก ธรรมาภิบ าลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 64.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปีของหน่วยงาน
รัฐยัง ขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูง ที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข องหน่วยงานรัฐ
ดำเนินงานโดยขาดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ไม่เปิดให้มีการ
ประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่ประชาชนอย่างเป็น
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ขั้นตอน โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 67.20
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็นอันดับ ที่สอง คือ กฎหมายที่กำหนด
บทลงโทษต่อการกระทำทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความตระหนักให้
หวาดกลัวในการกระทำผิดและการทุจริต โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.24 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.20
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ขาดการกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการจัดงานที่ได้รับความยินยอมและเกิดการ
ยอมรับของสังคม โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อ
การกระทำทุจริต ไม่ถูกใช้โดยผู้ที่รักษากฎหมายและไม่ยึดถือต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 62.40
ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักนิติธรรมมาปฏิบัติ
1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ดําเนินงานโดยขาดระเบียบ ขั้นตอน
ปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ไม่เปิดให้มีการประมูล การจัดซื้อ
จัดจ้าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่ประชาชนอย่างเป็น
ขั้นตอน

67.20

4. กฎหมายที่กําหนดบทลงโทษต่อการกระทําทุจริตในการจัดงานประจําปี
ของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความตระหนักให้หวาดกลัวในการกระทําผิดและ
การทุจริต

65.20

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ขาดการกําหนดรูปแบบและขั้น ตอน
การจัดงานที่ได้รับความยินยอมและเกิดการยอมรับของสังคม
3. กฎหมายที่กําหนดบทลงโทษต่อการกระทําทุจริต ไม่ถูกใช้โดยผู้ที่รักษา
กฎหมายและไม่ยึดถือต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้าราชการ
พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น

64.00

62.40

60.00

63.00

66.00

69.00

ภาพที่ 4.20 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักนิติธรรม (นครศรีธรรมราช)
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ตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักคุณธรรม (นครศรีธรรมราช)
ร้อยละ
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
1. ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด งานประจำปี ข อง 3.07 1.17 61.40
หน่วยงานรัฐ ไม่คำนึงถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดี
งาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง ก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการ 3.17 1.17 63.40
กระจายรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขาย
สินค้าในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้คำนึง ถึง 3.21 1.04 64.20
คุณธรรมจริยธรรม ก่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เห็น
แก่ประโยชน์ของพวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์
4. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มีการ 3.55 1.30 71.00
ทุจริตในการจัดงาน เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่า
เข้าห้องน้ำ เก็บแผงเช่าขายของในราคาไม่ยุต ิธรรม
เป็นต้น
รวม

3.25

0.95 65.00

แปลผล

ขาดในระดับ
ปานกลาง

ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง

ขาดในระดับ
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.11 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มี
การทุจริตในการจัดงาน เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่าเข้าห้องน้ำ เก็บแผงเช่าขายของในราคา
ไม่ยุติธรรม เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.00
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ก่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เห็นแก่ประโยชน์ของ
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พวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์ โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.04 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.20
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขายสินค้าในท้องถิ่น
มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.40
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สดุ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่คำนึงถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง
ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.17 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.40
ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักคุณธรรมมาปฏิบัติ
4. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มีการทุจริตในการจัดงาน
เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่าเข้าห้องน้ํา เก็บแผงเช่าขายของในราคาไม่
ยุติธรรม เป็นต้น
3. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม
ก่อ เกิ ดการทุจ ริต คอร์ รัป ชัน เห็น แก่ป ระโยชน์ ของพวกพ้ อง และระบบ
อุปถัมภ์

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขายสินค้าในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่คํานึงถึงการ
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึกในหน้าที่ของตนเอง ก่อให้เ กิดการทุจริต
คอร์รัปชัน

50.00

71.00

64.20

63.40

61.40

60.00

70.00

80.00

ภาพที่ 4.21 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักคุณธรรม (นครศรีธรรมราช)
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ตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักความโปร่งใส (นครศรีธรรมราช)
ร้อยละ
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริต 3.01 1.25 60.20
จากความไม่ ซ ื ่ อ สั ต ย์ ข องเจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิง าน
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
2. การทุ จ ริ ต การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรั ฐ 3.23 1.12 64.60
เกิ ด จากระบบการตรวจสอบภายในและภายนอก
ที่ขาดประสิทธิภาพ การกำกับดูแลของผู้บริหารที่ไม่
เพียงพอ
3. การทุจ ริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ 3.49 1.10 69.80
เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้
อำนาจของนั ก การเมื อ ง และระบบอุ ป ถั ม ภ์ ข อง
หน่วยงานรัฐ
4. การทุจ ริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ 3.32 1.21 66.40
ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีอิท ธิพลสนับสนุนให้เกิด การ
คอร์รัปชันหรือทุจริตในทางปฏิบัติ
5. ในการจัดงานประจำปีข องหน่ว ยงานรั ฐ ไม่ม ีก าร 3.28 1.21 65.60
รายงานสรุป และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
รวม

3.27

0.96

แปลผล

ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง

ขาดในระดับ
ปานกลาง

ขาดในระดับ
ปานกลาง

ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
65.40
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.12 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลัก ธรรมาภิบ าลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการ
นำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.96 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.40
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้อำนาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์
ของหน่วยรัฐ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 69.80

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การทุจริตในการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชันหรือทุจริต
ในทางปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 คิดเป็นร้อย
ละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 66.40
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ ในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการรายงานสรุป และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยขาดในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.60
4. ประเด็นที่ก ลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สี่คือ การทุจริตการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกที่ขาดประสิทธิภาพ
การกำกับดูแลของผู้บริหารที่ไม่เพียงพอ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.12 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.60
5. ประเด็นที่ก ลุ่ม ตัวอย่างมีร ะดับ ความคิดเห็นต่ำที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข อง
หน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริตจากความไม่ซื่อสัตย์ข องเจ้า หน้า ที่ผ ู้ป ฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.20
ค่า ร้ อยละแสดงการขาดการนาหลักความโปร่งใสมาปฏิบัติ
3. การทุจริตในการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากช่องโหว่ของ
กฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้อํานาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์
ของหน่วยงานรัฐ

69.80

4. การทุจริตในการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ประชาชนหรือกลุ่มผู้มี
อิทธิพลสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชันหรือทุจริตในทางปฏิบัติ

66.40

5. ในการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการรายงานสรุป และเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ

65.60

2. การทุจ ริ ต การจั ด งานประจํ า ปี ของหน่ ว ยงานรั ฐ เกิ ด จากระบบการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกที่ ขาดประสิ ท ธิภ าพ การกํา กั บดู แ ลของ
ผู้บริหารที่ไม่เพียงพอ
1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริตจากความไม่ซื่อสัตย์
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

55.00

64.60

60.20

60.00

65.00

70.00

ภาพที่ 4.22 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักความโปร่งใส (นครศรีธรรมราช)
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.13 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักการมีส่วนร่วม (นครศรีธรรมราช)
ร้อยละ
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
1. การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรัฐ หน่ ว ยงาน 3.15 1.04 63.00
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็น
จริง ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการจัดงานประจำปี
แก่ประชาชนได้
2. การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรัฐ หน่ ว ยงาน 3.16 1.13 63.20
ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกำหนดการวางแผนงานโครงการ และวิธีการ
ปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม
3. การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรั ฐ หน่ ว ยงาน 3.02 1.15 60.40
ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และไม่นำข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น และประเด็นที่ป ระชาชนเป็นห่วงไป
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
4. ช่ อ งทางสื่ อ สาธารณะหรือ สื่ อสั ง คมออนไลน์ไม่มี 3.00 1.02 60.00
บทบาทต่อ การมีส ่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
รวม

3.08

0.87 61.60

แปลผล

ขาดในระดับ
ปานกลาง

ขาดในระดับ
ปานกลาง

ขาดในระดับ
ปานกลาง

ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.13 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการ
นำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.87 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปีของหน่วยงาน
รัฐยัง ขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูง ที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข องหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการวางแผนงาน
โครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.08
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เ กี่ย วข้องกับการจัดงานไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและ
ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีแก่ประชาชนได้ โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.00
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และไม่นำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินงาน โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.40
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ ช่องทางสื่อสาธารณะหรือสื่อ
สังคมออนไลน์ไม่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.00
ค่า ร้ อยละแสดงการขาดการนาหลักการมี ส่วนร่วมมาปฏิบัติ
2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องไม่เ ปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดการวางแผนงานโครงการ และ
วิธีการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม

63.20

1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มูล ที่ เ ป็น จริ ง ถู ก ต้อ งและทั น สมั ย เกี่ย วกั บการจัด งาน
ประจําปีแก่ประชาชนได้

3. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องไม่เ ปิดโอกาส
ให้ แ สดงความคิ ด เห็ น ทั้ ง เป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ และไม่ นํ า
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินงาน
4. ช่องทางสื่อสาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ

58.00

63.00

60.40

60.00

60.00

62.00

64.00

ภาพที่ 4.23 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักการมีส่วนร่วม (นครศรีธรรมราช)

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.14 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (นครศรีธรรมราช)
ร้อยละ
แปลผล
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีก ารจัดงาน 3.24 1.15 64.80 ขาดในระดับ
ปานกลาง
ประจำปีท ี่ไม่ส ามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้
ตั้งแต่เริ่มจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะ 3.08 1.13 61.60 ขาดในระดับ
ปานกลาง
ไม่มีส่วนในการร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน
3. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้ ห น่ ว ยงาน 3.15 1.13 63.00 ขาดในระดับ
ปานกลาง
ที ่ เ กี ่ย วข้อ งกั บ การจั ด งานประจำปี มีส ่ ว นในการ
ตรวจสอบการทุจริตการจัดงาน
4. ระบบและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น 3.25 1.23 65.00 ขาดในระดับ
ปานกลาง
สรรพากร สำนัก งานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เ ข้ามา
ตรวจสอบการทุ จ ริ ต การจั ด งานประจำปี ข อง
หน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง
รวม

3.18

0.88 63.60

ขาดในระดับ
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.14 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยภาพรวมพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงาน
ประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ ระบบและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องทางการเงิน
เช่น สรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบการทุจริตการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.23 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.00
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ มีการจัดงานประจำปีที่ไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ ตั้งแต่เริ่มจัดงานจน
เสร็จสิ้นการจัดงาน โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.80

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ หน่วยงานภาครัฐไม่ได้
เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประจำปี มีส่วนในการตรวจสอบการทุจริตการ
จัดงาน โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.00
4. ประเด็นที่ก ลุ่ม ตัวอย่างมีร ะดับ ความคิดเห็นต่ำที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข อง
หน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะไม่ม ีส ่วนในการร่วมตรวจสอบการดำเนิน งาน โดยขาดในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
61.60
ค่ าร้ อ ยละแสดงการขาดการนาหลัก ความรั บผิดชอบตรวจสอบมาปฏิ บัติ
4. ระบบและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น สรรพากร สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เ ข้ามาตรวจสอบการทุจริตการจัดงานประจําปีของ
หน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง

65.00

1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ มีการจัดงานประจําปีที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานได้ ตั้งแต่เริ่มจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน

64.80

3. หน่วยงานภาครัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ที่เ กี่ยวข้องกับการจัดงาน
ประจําปี มีส่วนในการตรวจสอบการทุจริตการจัดงาน

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะไม่มีส่วนในการร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงาน

57.00

63.00

61.60

60.00

63.00

66.00

ภาพที่ 4.24 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
(นครศรีธรรมราช)

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.15 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักความคุ้มค่า (นครศรีธรรมราช)
ร้อยละ
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการ 3.01 1.14 60.20
ใช้ ท รั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ ่ น อย่ า งคุ ้ ม ค่ า เช่ น
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น การจำหน่าย
อาหารของท้องถิ่น เป็นต้น
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณ 3.29 1.17 65.80
ของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น รูปแบบการแสดงกิจกรรมบน
เวที การใช้สาธารณูปโภคอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น
3. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีช่องโหว่ให้ผู้ที่ 3.28 1.17 65.60
มีส ่วนเกี่ยวข้อ งกระทำการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน และ
คำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว
4. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการบริหาร 3.25 1.11 65.00
จัดการงานประจำปีที่ดี และไม่คำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนสูงสุด
5. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความ 3.26 1.08 65.20
คุ้ม ค่าต่อ เศรษฐกิจ ของชุม ชน หรือส่ง เสริม ให้ ค น
ในท้องถิ่นมีรายได้
รวม

3.20

0.83 64.00

แปลผล

ขาดในระดับ
ปานกลาง

ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.15 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการ
นำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.83 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปีของหน่วยงาน
รัฐยัง ขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูง ที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข องหน่วยงานรัฐ
ใช้งบประมาณของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น รูปแบบการแสดงกิจกรรมบนเวที การใช้สาธารณูปโภคอย่าง
สิ้นเปลือง เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.80

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ มีช่องโหว่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน และคำนึงแต่ประโยชน์
ส่วนตัว โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.60
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจของชุมชน หรือส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้
โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 65.20
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สี่ คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่มีการบริหารจัดการงานประจำปีที่ดี และไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุด
โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 65.00
5. ประเด็นที่ก ลุ่ม ตัวอย่างมีร ะดับ ความคิดเห็นต่ำที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข อง
หน่ ว ยงานรัฐ ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ท รัพ ยากรที ่ม ี อ ยู ่ใ นท้อ งถิ ่น อย่ า งคุ้ ม ค่ า เช่ น การแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น การจำหน่ายอาหารของท้องถิ่น เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.20

ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักความคุ้มค่า ปฏิบัติ
2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น
รูปแบบการแสดงกิ จกรรมบนเวที การใช้ สาธารณูปโภคอย่า งสิ้ น เปลือ ง
เป็นต้น

65.80

3. การจัดงานประจําปี ของหน่ว ยงานรัฐ มีช่องโหว่ให้ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ ง
กระทําการทุจริต คอร์รัปชัน และคํานึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว

65.60

5. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชน หรือส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้

65.20

4. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการบริหารจัดการงานประจําปีที่
ดี และไม่คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุด

65.00

1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้ อ งถิ่ น อย่ า งคุ้ ม ค่ า เช่ น การแสดงศิ ล ปะวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น
การจําหน่ายอาหารของท้องถิ่น เป็นต้น

53.00

60.20

58.00

63.00

68.00

ภาพที่ 4.25 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักความคุ้มค่า (นครศรีธรรมราช)
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ตารางที่ 4.16 ระดับความคิดเห็นจำแนกรายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล (นครศรีธรรมราช)
ร้อยละ
แปลผล
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
หลักนิติธรรม
3.24
0.89
64.80 ขาดในระดับปานกลาง
หลักคุณธรรม
3.25
0.95
65.00 ขาดในระดับปานกลาง
หลักความโปร่งใส
3.27
0.96
65.40 ขาดในระดับปานกลาง
หลักการมีส่วนร่วม
3.08
0.87
61.60 ขาดในระดับปานกลาง
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 3.18
0.88
63.60 ขาดในระดับปานกลาง
หลักความคุ้มค่า
3.20
0.83
64.00 ขาดในระดับปานกลาง
รวม
3.20
0.79
64.00 ขาดในระดับปานกลาง
จากตารางที่ 4.16 แสดงระดับความคิดเห็น ในภาพรวมของกลุ่ม ตัวอย่างจำแนกตามราย
ประเด็นของหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็นต่อการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบ ัติ
โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 64.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลัก ธรรมาภิบ าลมาปฏิบัติในระดับสูงที่ส ุด คือ หลักความโปร่งใส โดยขาดในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.40
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สอง คือ หลักคุณธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.00
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่ สาม คือ หลักนิติธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.80
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่ สี่ คือ หลักความคุ้มค่า โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00
5. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่ ห้า คือ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยขาดในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
63.60
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6. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบ ัติในระดับ ต่ำที่สุด คือ หลักการมีส่วนร่วม โดยขาดในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60
ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
จาแนกตามประเด็น
หลักความโปร่งใส

65.40

หลักคุณธรรม

65.00

หลักนิติธรรม

64.80

หลักความคุ้มค่า

64.00

หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้

63.60

หลักการมีส่วนร่วม

61.60

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

ภาพที่ 4.26 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกรายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล
(นครศรีธรรมราช)
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
• ให้มีการกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก
• ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริต
ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากขึ้น
• ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและร่วมการประชุม ในการจัดงานและรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนภายนอก และรับรู้ทุกขั้นตอน ควรเอาบุคคลภายนอกร่วมงาน
• ควรจะให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนโดยเท่าเทีย มกัน ไม่เข้าข้างพวกพ้องของตนเป็นอันดับ
แรก
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จังหวัดสงขลา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 4.17 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (สงขลา)
ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 100)
จำนวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
30
30.00
หญิง
70
70.00
อายุ
ระหว่าง 18 – 30 ปี
56
56.00
ระหว่าง 31 – 39 ปี
23
23.00
ระหว่าง 40 – 49 ปี
12
12.00
ระหว่าง 50 – 59 ปี
9
9.00
60 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
24
24.00
ปริญญาตรี
70
70.00
ปริญญาโท
6
6.00
ปริญญาเอก
อาชีพหลัก
ข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน/พนักงานของรัฐ
20
20.00
ธุรกิจส่วนตัว
21
21.00
นักเรียน/นักศึกษา
33
33.00
อาชีพอิสระ
7
7.00
เกษตรกร
2
2.00
รับจ้างทั่วไป
12
12.00
ว่างงาน
4
4.00
พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน
1
1.00
อื่น ๆ
รายได้
ไม่มีรายได้
21
21.00

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 100)
ไม่เกิน 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
ภูมิลำเนาเดิม
กระบี่
จันทบุรี
ตรัง
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
สงขลา
สตูล

จำนวน
11
17
16
24
7
4

ร้อยละ
11.00
17.00
16.00
24.00
7.00
4.00

1
1
5
1
5
3
1
1
6
72
4

1.00
1.00
5.00
1.00
5.00
3.00
1.00
1.00
6.00
72.00
4.00

จากตารางที่ 4.17 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง
18 – 30 ปี มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด มีรายได้ 15,001 –
20,000 บาท และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดสงขลา แสดงดังแผนภูมิ

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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จาแนกตามเพศ

ชาย
30.00%

70.00%

หญิง

ภาพที่ 4.27 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ (สงขลา)
จาแนกตามอายุ
ระหว่าง 18 – 30 ปี
23.00%

ระหว่าง 31 – 39 ปี
12.00%

56.00%

9.00%

ระหว่าง 40 – 49 ปี

ระหว่าง 50 – 59 ปี

ภาพที่ 4.28 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ (สงขลา)
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จาแนกตามระดับการศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี

70.00%

ปริญญาตรี
6.00%

ปริญญาโท

24.00%

ภาพที่ 4.29 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา (สงขลา)
จาแนกตามระดับการศึกษา
ข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน/
พนักงานของรัฐ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
21.00%
33.00%

เกษตรกร

20.00%
7.00%

รับจ้างทั่วไป

12.00%
1.00%
4.00%

อาชีพอิสระ

2.00%

ว่างงาน
พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน

ภาพที่ 4.30 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา (สงขลา)
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จาแนกตามระดับรายได้
ไม่มีรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท
17.00%
11.00%

5,001 – 10,000 บาท
16.00%

10,001 – 15,000 บาท
21.00%
24.00%

15,001 – 20,000 บาท

7.00%

20,001 – 25,000 บาท
4.00%

30,001 บาท ขึ้นไป

ภาพที่ 4.31 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับรายได้ (สงขลา)
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จาแนกตามระดับภูมิลาเนาเดิม
กระบี่

จันทบุรี
ตรัง
นครราชสีมา
72.00%

นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
4.00%

1.00%
1.00%
5.00%
1.00%
1.00%
5.00%
6.00% 1.00% 3.00%

ปัตตานี

พังงา
พัทลุง
สงขลา
สตูล

ภาพที่ 4.32 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามภูมิลำเนาเดิม (สงขลา)
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ส่วนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ
ตารางที่ 4.18 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักนิติธรรม (สงขลา)
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ดำเนินงานโดย 2.99
ขาดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น ไม่เปิดให้มีการประมูล การจัดซื้อจัด
จ้าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่
ประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ขาดการกำหนด 2.85
รูปแบบและขั้นตอนการจัดงานที่ได้รับความยินยอม
และเกิดการยอมรับของสังคม
3. กฎหมายที่ก ำหนดบทลงโทษต่อการกระทำทุ จ ริ ต 2.83
ไม่ถูก ใช้โดยผู้ที่รักษากฎหมายและไม่ยึดถือต่อการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านในหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น ข้ า ราชการ
พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น
4. กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อการกระทำทุจริตใน 2.92
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความ
ตระหนักให้หวาดกลัวในการกระทำผิดและการทุจริต
รวม

2.90

𝑺𝑫

ร้อยละ

แปลผล

1.00

59.80 ขาดในระดับ
ปานกลาง

0.95

57.00 ขาดในระดับ
ปานกลาง

0.99

56.60 ขาดในระดับ
ปานกลาง

1.18

58.40 ขาดในระดับ
ปานกลาง

0.83 58.00

ขาดในระดับ
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.18 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยัง ขาดหลัก นิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูง ที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ดำเนินงานโดยขาดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ไม่เปิดให้มีการ
ประมูล การจัดซื้อจัดจ้ าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่ประชาชนอย่างเป็น
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ขั้นตอน โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 59.80
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็นอันดับ ที่สอง คือ กฎหมายที่กำหนด
บทลงโทษต่อการกระทำทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความตระหนักให้
หวาดกลัวในการกระทำผิดและการทุจริต โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.92 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.18 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.40
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ขาดการกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการจัดงานที่ได้รับความยินยอมและเกิดการ
ยอมรับของสังคม โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 57.00
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อ
การกระทำทุจริต ไม่ถูกใช้โดยผู้ที่รักษากฎหมายและไม่ยึดถือต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
2.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 56.60
ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักนิติธรรมมาปฏิบัติ
1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ดําเนินงานโดยขาดระเบียบ ขั้นตอน
ปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ไม่เปิดให้มีการประมูล การจัดซื้อ
จัดจ้าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่ประชาชนอย่างเป็น
ขั้นตอน

59.80

4. กฎหมายที่กําหนดบทลงโทษต่อการกระทําทุจริตในการจัดงานประจําปี
ของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความตระหนักให้หวาดกลัวในการกระทําผิดและ
การทุจริต
2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ขาดการกําหนดรูปแบบและขั้น ตอน
การจัดงานที่ได้รับความยินยอมและเกิดการยอมรับของสังคม
3. กฎหมายที่กําหนดบทลงโทษต่อการกระทําทุจริต ไม่ถูกใช้โดยผู้ที่รักษา
กฎหมายและไม่ยึดถือต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้าราชการ
พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น

54.00

58.40

57.00

56.60

56.00

58.00

60.00

ภาพที่ 4.33 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักนิติธรรม (สงขลา)

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.19 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักคุณธรรม (สงขลา)
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
1. ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด งานประจำปี ข อง 2.85
หน่วยงานรัฐ ไม่คำนึงถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดี
งาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง ก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการ 2.86
กระจายรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขาย
สินค้าในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้คำนึง ถึง 2.92
คุณธรรมจริยธรรม ก่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เห็น
แก่ประโยชน์ของพวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์
4. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มีการ 2.94
ทุจริตในการจัดงาน เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่า
เข้าห้องน้ำ เก็บแผงเช่าขายของในราคาไม่ยุต ิธรรม
เป็นต้น
รวม

2.89

𝑺𝑫

ร้อยละ

แปลผล

1.00

57.00 ขาดในระดับ
ปานกลาง

1.01

57.20 ขาดในระดับ
ปานกลาง

1.08

58.40 ขาดในระดับ
ปานกลาง

1.07

58.80 ขาดในระดับ
ปานกลาง

0.83 57.80

ขาดในระดับ
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.19 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลัก ธรรมาภิบ าลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 57.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มี
การทุจริตในการจัดงาน เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่าเข้าห้องน้ำ เก็บแผงเช่าขายของในราคา
ไม่ยุติธรรม เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.80
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ก่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เห็นแก่ประโยชน์ของ

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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พวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.08 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.40
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขายสินค้าในท้องถิ่น
มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 57.20
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สดุ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่คำนึงถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง
ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.00 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 57.00
ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักคุณธรรมมาปฏิบัติ
4. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มีการทุจริตในการจัดงาน
เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่าเข้าห้องน้ํา เก็บแผงเช่าขายของในราคาไม่
ยุติธรรม เป็นต้น

58.80

3. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม
ก่อ เกิ ดการทุจ ริต คอร์ รัป ชัน เห็น แก่ป ระโยชน์ ของพวกพ้ อง และระบบ
อุปถัมภ์

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขายสินค้าในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่คํานึงถึงการ
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึกในหน้าที่ของตนเอง ก่อให้เ กิดการทุจริต
คอร์รัปชัน

56.00

58.40

57.20

57.00

57.00

58.00

59.00

ภาพที่ 4.34 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักคุณธรรม (สงขลา)

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.20 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักความโปร่งใส (สงขลา)
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริต 2.92 1.06
จากความไม่ ซ ื ่ อ สั ต ย์ ข องเจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิง าน
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
2. การทุ จ ริ ต การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรั ฐ 3.01 1.08
เกิ ด จากระบบการตรวจสอบภายในและภายนอก
ที่ขาดประสิทธิภาพ การกำกับดูแลของผู้บริหารที่ไม่
เพียงพอ
3. การทุจ ริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ 3.05 1.11
เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้
อำนาจของนั ก การเมื อ ง และระบบอุ ป ถั ม ภ์ ข อง
หน่วยงานรัฐ
4. การทุจ ริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ 2.77 1.11
ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีอิท ธิพลสนับสนุนให้เกิด การ
คอร์รัปชันหรือทุจริตในทางปฏิบัติ
5. ในการจัดงานประจำปีข องหน่ว ยงานรั ฐ ไม่ม ีก าร 3.04 0.91
รายงานสรุป และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
รวม

2.96

0.85

ร้อยละ

แปลผล

58.40 ขาดในระดับ
ปานกลาง

60.20 ขาดในระดับ
ปานกลาง

61.00 ขาดในระดับ
ปานกลาง

55.40 ขาดในระดับ
ปานกลาง

60.80 ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
59.20
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.20 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลัก ธรรมาภิบ าลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการ
นำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.85 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 59.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้อำนาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์
ของหน่วยรัฐ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.00

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ ในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการรายงานสรุป และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยขาดในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.80
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สาม คือ การทุจริตการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกที่ขาดประสิทธิภาพ
การกำกับดูแลของผู้บริหารที่ไม่เพียงพอ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.01 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.08 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.20
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สี่คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริตจากความไม่ซื่อสัตย์ข องเจ้า หน้า ที่ผ ู้ป ฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.40
5. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ การทุจริตในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชันหรือทุจริตในทาง
ปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 55.40
ค่า ร้ อยละแสดงการขาดการนาหลักความโปร่งใสมาปฏิบัติ
3. การทุจริตในการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากช่องโหว่ของ
กฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้อํานาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์
ของหน่วยงานรัฐ

61.00

5. ในการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการรายงานสรุป และเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ

60.80

2. การทุจ ริ ต การจั ด งานประจํ า ปี ของหน่ ว ยงานรั ฐ เกิ ด จากระบบการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกที่ ขาดประสิ ท ธิภ าพ การกํา กั บดู แ ลของ
ผู้บริหารที่ไม่เพียงพอ

60.20

1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริตจากความไม่ซื่อสัตย์
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

4. การทุจริตในการจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ประชาชนหรือกลุ่มผู้มี
อิทธิพลสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชันหรือทุจริตในทางปฏิบัติ

50.00

58.40

55.40

54.00

58.00

62.00

ภาพที่ 4.35 แผนภูมิระดับความพึงพอใจในภาพรวมจำแนกตามหลักความโปร่งใส (สงขลา)
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.21 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักการมีส่วนร่วม (สงขลา)
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
1. การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรัฐ หน่ ว ยงาน 3.26 0.89
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็น
จริง ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการจัดงานประจำปี
แก่ประชาชนได้
2. การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรัฐ หน่ ว ยงาน 3.18 0.91
ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกำหนดการวางแผนงานโครงการ และวิธีการ
ปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม
3. การจั ด งานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรั ฐ หน่ ว ยงาน 2.95 1.07
ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และไม่นำข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น และประเด็นที่ป ระชาชนเป็นห่วงไป
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
4. ช่ อ งทางสื่ อ สาธารณะหรือ สื่ อสั ง คมออนไลน์ไม่มี 2.93 1.01
บทบาทต่อ การมีส ่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
รวม

3.08

ร้อยละ

แปลผล

65.20 ขาดในระดับ
ปานกลาง

63.60 ขาดในระดับ
ปานกลาง

59.00 ขาดในระดับ
ปานกลาง

58.60 ขาดในระดับ

0.72 61.60

ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.21 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการ
นำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.72 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปีของหน่วยงาน
รัฐยัง ขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูง ที่ส ุด คือ การจัดงานประจำปีข องหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการ
จัดงานประจำปีแก่ประชาชนได้ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.89 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.20

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการ
วางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบ ัติงาน อย่า งเป็นรูป ธรรม โดยขาดในระดับ ปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.60
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และไม่นำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินงาน โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 59.00
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ ช่องทางสื่อสาธารณะหรือสื่อ
สังคมออนไลน์ไม่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.60
ค่า ร้ อยละแสดงการขาดการนาหลักการมี ส่วนร่วมมาปฏิบัติ
1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มูล ที่ เ ป็น จริ ง ถู ก ต้อ งและทั น สมั ย เกี่ย วกั บการจัด งาน
ประจําปีแก่ประชาชนได้

65.20

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องไม่เ ปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดการวางแผนงานโครงการ และ
วิธีการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม

3. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องไม่เ ปิดโอกาส
ให้ แ สดงความคิ ด เห็ น ทั้ ง เป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ และไม่ นํ า
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินงาน
4. ช่องทางสื่อสาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ

53.00

63.60

59.00

58.60

58.00

63.00

68.00

ภาพที่ 4.36 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักการมีส่วนร่วม (สงขลา)

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.22 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (สงขลา)
ร้อยละ
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีก ารจัดงาน 2.96 0.92 59.20
ประจำปีท ี่ไม่ส ามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้
ตั้งแต่เริ่มจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะ 2.85 0.98 57.00
ไม่มีส่วนในการร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน
3. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้ ห น่ ว ยงาน 2.77 0.99 55.40
ที ่ เ กี ่ย วข้อ งกั บ การจั ด งานประจำปี มีส ่ ว นในการ
ตรวจสอบการทุจริตการจัดงาน
4. ระบบและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น 2.78 0.91 55.60
สรรพากร สำนัก งานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เ ข้ามา
ตรวจสอบการทุ จ ริ ต การจั ด งานประจำปี ข อง
หน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง
รวม

2.84

0.77 56.80

แปลผล

ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง
ขาดในระดับ
ปานกลาง

ขาดในระดับ
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.22 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยภาพรวมพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงาน
ประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.77 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 56.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปี ของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีการ
จัดงานประจำปีที่ไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ ตั้งแต่เริ่มจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน
โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 59.20
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะไม่ม ีส ่วนในการร่วมตรวจสอบการดำเนิน งาน โดยขาดในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
57.00
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3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่ส าม คือ ระบบและกลไกของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น สรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบการ
ทุจริตการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.78
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 55.60
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สดุ คือ หน่วยงานภาครัฐไม่ได้เปิดโอกาส
ให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องกับการจัดงานประจำปี มีส่วนในการตรวจสอบการทุจริตการจัด งาน
โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 55.40
ค่ าร้ อ ยละแสดงการขาดการนาหลัก ความรั บผิดชอบตรวจสอบมาปฏิ บัติ
1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ มีการจัดงานประจําปีที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานได้ ตั้งแต่เริ่มจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน

59.20

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะไม่มีส่วนในการร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงาน

4. ระบบและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น สรรพากร สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เ ข้ามาตรวจสอบการทุจริตการจัดงานประจําปีของ
หน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง

3. หน่วยงานภาครัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ที่เ กี่ยวข้องกับการจัดงาน
ประจําปี มีส่วนในการตรวจสอบการทุจริตการจัดงาน

51.00

57.00

55.60

55.40

54.00

57.00

60.00

ภาพที่ 4.37 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ (สงขลา)
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ตารางที่ 4.23 ระดับความคิดเห็นในด้านหลักความคุ้มค่า (สงขลา)
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการ 2.72
ใช้ ท รั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ ่ น อย่ า งคุ ้ ม ค่ า เช่ น
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น การจำหน่าย
อาหารของท้องถิ่น เป็นต้น
2. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณ 2.96
ของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น รูปแบบการแสดงกิจกรรมบน
เวที การใช้สาธารณูปโภคอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น
3. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีช่องโหว่ให้ผู้ที่ 3.28
มีส ่วนเกี่ยวข้อ งกระทำการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน และ
คำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว
4. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการบริหาร 3.17
จัดการงานประจำปีที่ดี และไม่คำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนสูงสุด
5. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความ 2.96
คุ้ม ค่าต่อ เศรษฐกิจ ของชุม ชน หรือส่ง เสริม ให้ ค น
ในท้องถิ่นมีรายได้
รวม

2.93

𝑺𝑫

ร้อยละ

แปลผล

0.96

54.40 ขาดในระดับ
ปานกลาง

1.06

59.20 ขาดในระดับ
ปานกลาง

0.89

65.60 ขาดในระดับ
ปานกลาง

0.90

63.40 ขาดในระดับ
ปานกลาง

0.91

59.20 ขาดในระดับ
ปานกลาง

0.68 58.60

ขาดในระดับ
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.23 แสดงระดับ ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการ
นำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.68 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปีของหน่วยงาน
รัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีช่อง
โหว่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน และคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว โดยขาดใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 65.60
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2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่มีการบริหารจัดการงานประจำปีที่ดี และไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุด
โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 63.40
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจของชุมชน หรือส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ /
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่นั้น ใช้งบประมาณของรัฐไม่คุ้มค่า
เช่น รูปแบบการแสดงกิจกรรมบนเวที การใช้สาธารณูปโภคอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยขาดใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 และ 1.06 ตามลำดับ คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 59.20
4. ประเด็นที่ก ลุ่ม ตัวอย่างมีร ะดับ ความคิดเห็นต่ำที่ส ุ ด คือ การจัดงานประจำปีข อง
หน่ ว ยงานรัฐ ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ท รัพ ยากรที ่ม ี อ ยู ่ใ นท้อ งถิ ่น อย่ า งคุ้ ม ค่ า เช่ น การแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น การจำหน่ายอาหารของท้องถิ่น เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 2.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 54.40
ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักความคุ้มค่า ปฏิบัติ
3. การจัดงานประจําปี ของหน่ว ยงานรัฐ มีช่องโหว่ให้ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ ง
กระทําการทุจริต คอร์รัปชัน และคํานึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว

65.60

4. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการบริหารจัดการงานประจําปีที่
ดี และไม่คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุด

63.40

5. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชน หรือส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้

59.20

2. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น
รูปแบบการแสดงกิ จกรรมบนเวที การใช้ สาธารณูปโภคอย่า งสิ้ น เปลือ ง
เป็นต้น

59.20

1. การจัดงานประจําปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้ อ งถิ่ น อย่ า งคุ้ ม ค่ า เช่ น การแสดงศิ ล ปะวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น
การจําหน่ายอาหารของท้องถิ่น เป็นต้น

54.40

50.00

56.00

62.00

68.00

ภาพที่ 4.38 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกตามหลักความคุ้มค่า (สงขลา)
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ตารางที่ 4.24 ระดับความคิดเห็นจำแนกรายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล (สงขลา)
ร้อยละ
แปลผล
ประเด็น (n = 100)
̅
𝒙
𝑺𝑫
หลักนิติธรรม
2.90
0.83
58.00 ขาดในระดับปานกลาง
หลักคุณธรรม
2.89
0.83
57.80 ขาดในระดับปานกลาง
หลักความโปร่งใส
2.96
0.85
59.20 ขาดในระดับปานกลาง
หลักการมีส่วนร่วม
3.08
0.72
61.60 ขาดในระดับปานกลาง
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 2.84
0.77
56.80 ขาดในระดับปานกลาง
หลักความคุ้มค่า
2.93
0.68
58.60 ขาดในระดับปานกลาง
รวม
2.93
0.65
58.60 ขาดในระดับปานกลาง
จากตารางที่ 4.24 แสดงระดับความคิดเห็น ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามราย
ประเด็นของหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็นต่อการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบ ัติ
โดยขาดในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 58.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลัก ธรรมาภิบ าลมาปฏิบัติในระดับสูงที่สุด คือ หลักการมีส่วนร่วม โดยขาดในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60
2. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลัก ธรรมาภิบ าลมาปฏิบ ัติในอันดับ ที่สอง คือ หลักความโปร่งใส โดยขาดในระดับ ปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 2.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 59.20
3. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สาม คือ หลักความคุ้มค่า โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.60
4. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สี่ คือ หลักนิติธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.90
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.00
5. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่ ห้า คือ หลักคุณธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 57.80
6. ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับต่ำที่สุด คือ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยขาดในระดับ

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
56.80

ค่า ร้อยละแสดงการขาดการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
จาแนกตามประเด็น
หลักการมีส่วนร่วม

61.60

หลักความโปร่งใส

59.20

หลักความคุ้มค่า

58.60

หลักนิติธรรม

58.00

หลักคุณธรรม

57.80

หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้

56.80

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

ภาพที่ 4.39 แผนภูมิระดับความคิดเห็นในภาพรวมจำแนกรายประเด็นของหลักธรรมาภิบาล
(สงขลา)

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
• ในการจัดงานประจำปี ยังมีการจัดให้มีการเล่นพนันบางอย่างอยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ดำเนินการตรวจสอบ
• จัดงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ก็ดีแล้ว
• พ่อค้าแม่ค้ารายใหม่ไม่ค่อยได้รับข่าวสารในการจัดงาน จะมีแต่แม่ค้าหรือร้านประจำที่มาขาย
ของทุก ๆ ปี
• การเก็บเงินประชาชนในการจอดรถในพื้นที่สาธารณะนั้นไม่ควรมีอย่างยิ่ง ควรมีผู้ตรวจสอบ
เพราะบางคนที่ถูกเก็บเงินไปเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์ หรือชาวบ้านมาหากิน
• มีการคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการจำนวนมาก ต้องการให้ตรวจสอบ
• อยากให้มีการจัดการเรื่องการเก็บค่าจอดรถในงานต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำปี

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตารางที่ 4.25 ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายจังหวัด

ตรัง

ประเด็น
̅
𝒙

𝑺𝑫

ร้อยละ

หลักนิติธรรม

3.48

0.77

69.60

หลักคุณธรรม

3.65

0.77

73.00

หลักความโปร่งใส

3.70

0.73

74.00

หลักการมีส่วนร่วม

3.56

0.73

71.20

หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้

3.59

0.75

71.80

หลักความคุ้มค่า

3.60

0.69

72.00

3.60

0.59

72.00

รวม

นครศรีธรรมราช
แปลผล
ขาดในระดับ

มาก
ขาดในระดับ

มาก
ขาดในระดับ

มาก
ขาดในระดับ

มาก
ขาดในระดับ
มาก
ขาดในระดับ

มาก
ขาดในระดับ

มาก

̅
𝒙

𝑺𝑫

ร้อยละ

3.24

0.89

64.80

3.25

0.95

65.00

3.27

0.96

65.40

3.08

0.87

61.60

3.18

0.88

63.60

3.20

0.83

64.00

3.20

0.79

64.00

สงขลา
แปลผล
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง

̅
𝒙

𝑺𝑫

ร้อยละ

2.90

0.83

58.00

2.89

0.83

57.80

2.96

0.85

59.20

3.08

0.72

61.60

2.84

0.77

56.80

2.93

0.68

58.60

2.93

0.65

58.60

แปลผล
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง
ขาดในระดับ

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.25 กลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัดมีระดับความคิดเห็นในภาพรวม เมื่อนำมา
เปรียบเทียบกัน พบว่า จังหวัดตรัง หน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับสูงทีส่ ดุ
โดยขาดในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 72.00 รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขาดในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00 และ
จังหวัดสงขลา ขาดในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.60
ค่าเฉลี่ยแสดงการขาดการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
จาแนกตามรายจังหวัด
หลักนิติธรรม

3.24

3.48

2.90

หลักคุณธรรม

3.25

3.65

2.89

หลักความโปร่งใส

3.27

3.70

2.96

หลักการมีส่วนร่วม

3.56

3.08
3.08

หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้

3.59

3.18

2.84

หลักความคุ้มค่า

3.20

3.60

2.93
2.00

2.50

ตรัง

3.00

นครศรีธรรมราช

3.50

4.00

สงขลา

ภาพที่ 4.40 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นจำแนกตามรายจังหวัด
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ค่าร้อยละแสดงการขาดการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
จาแนกตามรายจังหวัด

80.00

74.00
72.00

71.80

73.00

71.20

69.60

70.00
64.00

65.40

63.60

65.00

64.80

61.60 61.60

60.00

58.60

59.20
56.80

57.80

58.00

50.00

40.00

ตรัง

นครศรีธรรมราช

สงขลา

ภาพที่ 4.41 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของระดับความคิดเห็นจำแนกตามรายจังหวัด
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา (Content Analysis) โดยกำหนดจากกลุ่มคำที่สัมภาษณ์
จากกลุ่มคำที่กำหนด ได้แก่ วิธีการขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการป้องกัน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มาตรการการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
วิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

งานประจำปี (งานกาชาด)
วิธีการและขั้นตอนการจัดงานกาชาด ผู้ดูแลโครงการจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบของงาน โดย
รูปแบบการจัดงานจะมี 3 ส่วน คือ
1. งานกาชาด การจับฉลากกาชาด
งานประจำปีและงานกาชาดจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน มีการแยกประเภทงาน
งานกาชาดจะประกอบด้วย การจับ ฉลากกาชาด การขายสลากกาชาด โดยเหล่ากาชาดจะเป็น
ผู้ดำเนินการ ในส่วนของการจับฉลากกาชาด เหล่ากาชาดจะเป็นผู้รับผิดชอบ มีการประชุมจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ กำหนดรูปแบบของงาน ไม่ม ีก ารตั้ง งบประมาณ ภาพรวมของจัง หวัดในการ
ดำเนินการ ส่วนใหญ่ยืนยันว่า ไม่มีการทุจริต
2. การจัดเวทีการแสดง การจัดนิทรรศการ
การจัดเวทีการแสดง การจัดนิทรรศการ จะเป็นส่วนของหน่วยงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
จะให้แต่ละอำเภอมาจัดนิทรรศการเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ อีกทั้งหน่วยงานราชการใน
จังหวัดจะจัดตั้งงบประมาณประจำปีตามแผนงานเพื่อนำกิจกรรมมาร่วมในงานประจำปี
3. ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลที่เข้ามาใช้พื้นที่ของส่วนราชการ
เอกชนจะดำเนินการให้เช่าพื้นที่การออกร้านจำหน่ายสินค้า ในการจัดงานจะมี “เอกชน
ผู้ประมูลงาน ผู้รับเหมา ผู้เชี่ยวชาญ” (การเรียกชื่อขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องใช้คำนั้น) เข้ามาจัดสรรพื้นที่
ให้กับร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไปและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่าย
สินค้าจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ 1. คาราวานสินค้าที่มากับผู้ประมูล 2. ร้านค้าที่อยู่ในท้องถิ่น
จะพบว่า การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐไม่มีการดำเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ดำเนินการโดยวิธีการการประมูลตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์ส ินขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่ง เป็นการ
ดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่อไปในทางทุจริต โดยในหมวด 2 การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ 8 ภายใต้
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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การบังคับข้อ 6 ให้ผู้ประมูลได้ไปทำสัญญาเช่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้เช่าดำเนินการ
โดยวิธีการประมูล อีกทั้งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีประโยชน์
ตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ก ำหนด เว้นแต่ก รณีม ีเ หตุจ ำเป็นให้
คณะกรรมการพิจ ารณาอนุม ัติโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะรายไป (ในระหว่างการ
ศึกษาวิจัย ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์) และข้อบังคับข้อ 15 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์
จากทรัพยสินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดหา
ประโยชน์เ ป็นประธาน กรรมการ ผู้แทนองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นที่จ ัดหาประโยชน์ ผู้แทน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์กับการกําหนดอัตราค่าเช่า
มีจํานวนตามความเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) กําหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการจะให้เช่าอสังหาริมทรัพ ย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไว้โดยคํานึงถึงสภาพและทําเลของอสังหาริมทรัพย์นั้น
2) กําหนดหลักเกณฑ์การเช่าและการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาการให้เช่าและต่ออายุสัญญาเช่าและอัตราค่าเช่า ภายหลังการต่ออายุสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้กําหนดไว้ล่วงหน้า ก่อนเช่า และการต่ออายุ
สัญญาเช่าทุกครั้ง
3) กําหนดค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า และการ
เปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
ประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์กําหนด เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะรายไป
ข้อเท็จจริงที่พบ
ภาพรวมของการจัด งานประจำปีใ นส่ ว นของหน่ว ยงานรั ฐ งานกาชาด มี ร ู ป แบบการ
ดำเนินงานที่ไม่มีงบประมาณกลางที่ตั้งจากหน่วยงานรัฐในการดำเนินการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐงานกาชาดจะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารในจังหวัดและรูปแบบการดำเนินงานจะ
กำหนดโดยผู้บริหารของจังหวัด การจัดงานประจำปีจะนำเอาปัญหาจากการทำแบบสำรวจประเมิน
การจัดงานประจำปีจากประชาชนในปีที่ผ่านมา มาปรับแก้ไขเพื่อให้ประชาชนพอใจ เช่น ไม่เก็บค่าที่
จอดรถในที่สาธารณะบริเวณจัดงาน ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า การจัดงานประจำปีเป็นสิ่งที่ดี
ประชาชนมีความสุข มีความพอใจในการเข้าร่วมงาน
ประเด็นที่ 1 การจัดงานกาชาดจะกำหนดรูป แบบโดยเหล่ากาชาด มีการดำเนินงานโดย
แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลจากภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติตามระเบียบและยึดถือพันธกิจ ของ
เหล่ากาชาด โดยบูรณาการจากหลายหน่วยงาน
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ประเด็นที่ 2 จะมี “เอกชน” เข้ามาติดต่อกับผู้มีอำนาจในการจัดงานและเข้ามาจัดสรรพื้นที่
รวมทั้งกิจกรรมที่ต่างจากการจัดงานของภาครัฐ และรับผิดชอบในพื้นที่การจัดงานในส่วนของการ
จัดตั้งร้านขายสินค้าและเรียกเก็บค่าจัดวางสินค้ากับ ผู้ขายสินค้า ในราคาที่ไม่เท่ากัน หน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดงาน ไม่แสดงถึงการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานรัฐกับ “เอกชน” เป็นการกล่าวอ้าง
ถึงของบุคคลว่า มีการรับเงินเพื่อให้ใ ช้พื้นที่เช่าขายสินค้า แต่ในจำนวนเงินนั้นไม่มีใครกล่าวถึงว่า
จำนวนมากเพียงใด
ประเด็นที่ 3 “เอกชน” จะประกาศให้ผู้ต้องการขายสินค้า ติดต่อในป้ายประกาศเพื่อเช่า
พื้นที่ พื้นที่ในการเช่าขายสินค้าจะมีขนาดไม่เท่ากัน และราคาของพื้นที่จะไม่เท่ากัน โดยจะมีบุคคลมา
เก็บเงินค่าเช่าของแต่ละคืนหรือเหมาจ่าย ส่วนใหญ่ผู้ขายยินยอมที่จะจ่ายค่าเช่าในราคาสูง เพื่อแลก
กับการขายของภายในงาน ที่มีโอกาสขายสินค้าได้หรือในราคาที่สูงขึ้น
ประเด็นที่พบจากการสัมภาษณ์งานกาชาด ดังนี้
จังหวัดตรัง
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ชาวบ้านบอกว่าไม่มีที่ขายข้าวหลาม ก็ต้องไปจัดหาที่มา ชาวบ้านต้อง
ไปเสียค่าที่แพงแล้วไม่มีที่จอดรถ รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคทั้งหมด เอามาแก้ไข ก็เลยสั่งบอก
ให้แขวงไปดูแล ห้ามมีการเก็บเด็ดขาด ตรงข้ามถนนทุกคนจอดได้หมด อย่างปีที่แล้วในส่วนของที่
หลวง พื้นที่ของหลวงทั้งหมดจอดรถได้ฟรีหมดเลย แต่ที่เอกชนของเขาไม่เกี่ยว และไม่มีปัญหาตรงนี้”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “อย่างรางวัล ก. ข. ง. ท่านก็จะไปดูเอง ท่านมีเครือข่ายด้านไหน เขาก็
จะไปซื้อได้ในราคาที่ถูกและดี คือรางวัลใบนึง 20 บาทของที่ได้ถูกที่สุด ไม่น้อยกว่า 20 บาท ประมาณ
นั้น”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “มีการประชุมและการจัดสรรล็อคไม่ให้เข้ามาในเขตทาง ผู้ที่อยู่ชิดเขต
ทาง ก็ทำคล่อมเข้ามา ได้รับรายงานก็ออกไปตักเตือน วางของขายบนทางไม่ได้ ได้มีการแก้ไขให้ไปสุด
ขอบเขตทาง”
“ต้องไปถามทางผู้ค้าว่า ได้รับทราบจากมติจังหวัดหรือเปล่า ว่ากระบวนการเหล่านี้ที่ประชุม
ประชุมเสร็จมีหนังสือแจ้งไหม ให้ผู้ค้า ในประเด็นที่ว่าควรจะมีมาตรการการจัดตั้งตัวแทนของผู้ค้ามา
รับทราบในที่ประชุมของคณะกรรมการจัดงาน”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 “ในงานของฉลองรัฐ งานกาชาดใช้เงินของสภากาชาดไทย มีระเบียบมี
ขั้นตอน ผมเป็นที่ปรึกษา มันมีระเบียบต้องขออนุมัติอะไรต่าง ๆ ก็มีกรอบในการทำ อะไรทำได้ อะไร
ทำไม่ได้ มีระเบียบสภากาชาดไทยเขียนไว้ชัดเจน ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจากส่วนกลาง เราก็ทำไม่ได้
ส่วนในเรื่องงานฉลองรัฐ เราไม่ได้ใช้งบประมาณ แต่อาจจะใช้ทรัพยากรของหน่วย”
“แต่เผอิญการจัดงานโดยลำพังของกาชาดเอง ก็จัดไม่ได้โดยลำพังหรอก เพราะว่าเขาได้แค่
เรื่องของจะซื้อของมาเป็นรางวัล รับบริจาคเพื่อเป็นองค์กรการกุศล เราก็ต้องไปช่วยเขา ทีนี้การไป
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ช่วยเขาเราเป็นราชการอยู่แล้ว เงินราชการมาทำมันต้องมีระเบียบ หลายเรื่องมันก็ไม่มีระเบี ยบ
เพียงแต่เราก็ต้องให้เอกชนที่เขาอาสาจะมาช่วย เพื่อมาหาเต็นท์ให้ หาไฟให้ เพราะโดยลำพังเนี่ย
ยกตัวอย่าง ถ้าเราตั้งงบประมาณงบประมาณไม่ผ่านด้วยซ้ำไป”
“หนึ่งเราไม่ได้ใช้งบประมาณ แต่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรถิ่น เจ้าของเรื่องของอัตลักษณ์ประจำถิ่น”
“เรามีเวทีกลาง เวทีศิลปวัฒนธรรม เราก็ต้องจัดอะไรบ้าง ไม่ม ีค่าตอบแทน แต่เ รามีค่า
สินน้ำใจที่เราได้รับจากเอกชน เราต้องพึ่งเอกชนเพราะเราไม่มีงบประมาณที่เขาจะมาช่วยเราเรื่อง
เหล่านี้ แต่ว่าในขอบเขตตรงนี้ไม่ใช่เป็นตัวเงิน เป็นตัวที่เราขอความร่วมมือว่าจะมีอะไรบ้าง เรื่องเวที
เรื่องเต็นท์ เพราะผมมองว่าแค่นี้ก็พอแล้วมันก็ไปได้ งานมันก็เดิน”
“แน่นอน ภาคเอกชนที่เข้ามาดูแลก็ต้องแบ่งพื้นที่ไป เพราะมันมีเรื่องของความบันเทิงอื่นที่
จะสร้างกระตุ้นให้คนเข้ามา มันก็ต้องมีมา แต่องค์ประกอบก็จะต้องเป็นเรื่องของเอกชน ที่เราจะต้อง
แบ่งพื้นที่ไป ประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องชี้แจงหน่วยตรวจสอบ ก็คือว่าเอาที่หลวงมา งานกาชาด
ส่วนกลางของสภากาชาดไทย เพราะอันนี้มันเป็นองค์กรการกุศลกาชาดไปจัดที่ไหน ไปจัดที่เอกชนได้
ไหม ไม่ได้ จะต้องมีค่าเช่า แต่ที่หลวงเราต้องยอมรับร่วมกัน แม้แต่ที่สาธารณะประโยชน์พลเมืองใช้
ร่วมกัน ยังมีโอกาสให้จัดกิจการอื่นได้เลย มันไม่ได้หมายความว่าทุจริต แต่ถ้าตีความตามกฎหมาย
ในเรื่องรายได้ที่จัดเก็บผลประโยชน์จากที่ดินของรัฐ แน่นอนเป็นรายได้แผ่นดิน แน่นอนถามว่างาน
ฉลองรัฐจะได้ไหม ไม่ได้ อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา ไม่ว่าทุกหน่วยที่ตรวจสอบจะพูดถึงประเด็น
นี้ทั้งหมด”
จังหวัดสงขลา
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “แต่งานเค้าจะจ้างผู้รับจ้าง เราก็ไม่รู้นะ จะมีผู้รับจ้างทำในลักษณะที่
ใหญ่ ๆ จังหวัดเป็นผู้ว่าจ้าง ก็คงมีการตั้งงบประมาณหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะ เค้าจะมีเต็นท์ใหญ่ไว้ตกั
ของรางวัล”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ส่วนใหญ่หน่วยงานก็จะดำเนินการตามขั้นตอน ไม่กล้าทุจริต เพราะ
หน่วยงานตรวจสอบมีเยอะ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “ปัจจุบันการทุจริตพบได้น้อย นับว่าไม่ค่อยมี”
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ในส่วนของการจัดงานมีอยู่ 2 ส่วน คือ การจัดงานกาชาดร่วมกับ
จังหวัดและอีกส่วนของการมีผู้ประกอบการข้างนอก แล้วแต่จังหวัด เหมือนงานกาชาดจัดประจำทุก
ปี”
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ในการจัดงานกาชาดอาจมีประเด็นเรื่องการจับของรางวัล บางเรื่องที่
ดีก็ทำไป บางเรื่องไม่ดีก็ปรับ ในเรื่องของการขายสลากกาชาด ขายแล้วเค้าก็บ่นกันว่าขายแล้วไม่ได้
กินหมดไม่ยอมขาย ผมว่าจะรับซื้อกันได้สักเท่าไร ก็ทำเท่านั้นจะได้ไม่มีการคืน จะได้ไม่มีการบ่นว่ายัก
ไว้ เช่น 50,000 ก็เหลือ 30,000 แล้วก็ไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์ เมื่อก่อนการหักเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 10
ร้อยละ 5 เงินที่ได้มา ในเมื่อได้มาแล้วกาชาดต้องจ่ายเข้าไปหมด จะทำอะไรเราก็ต้องหาเอาเงินมา
ทำ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “เราต้องบริหารจัดการให้มันกลมกลืนไม่ให้น่าเกลียด ว่ามีคนมาหา
ผลประโยชน์กับของหลวงอย่างนั้นแหละ ไม่ว่าจะเป็นอีเว้นท์ก็ต้องแยกให้ดี สมมุติว่าเค้ามาทำแล้ว
ผลตอบแทนของเค้าคืออะไร กางเต็นท์ให้ส่วนรวม จัดงานกาชาดให้ จะจัดเวทีใหญ่ให้ มันก็ต้องภาษา
กฎหมาย”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 “แต่พอมายุคหลัง ยุคนายก X เค้าให้ประมูลทั้งหมด ให้ประมูลไปหมด
เลย เค้าคิดว่าถ้าไม่ได้ประมูลไป เนื้อที่ที่ให้ชาวบ้านมาขายฟรี เค้าไม่ได้ไร แต่ถ้าให้ประมูลไปทางโน้น
รับเงินกับผู้รับเหมา เค้าจะได้กันไปหมด คือรู้สึกว่าทางหน่วยงาน X จริง ๆ แล้ว แค่เส้นเหลืองไปข้าง
โน่น ของหน่วยงาน X ทั้งหมด เส้นเหลืองมาข้างนี้เป็นของหน่วยงาน X แบ่งครึ่งกัน ถ้าให้คนขายเฉย
ทางหน่วยงาน X ไม่ได้ผลประโยชน์อะไร แต่ถ้าให้ประมูลไปทั้งหมด รู้สึกว่าจะสองล้านเจ็ด หรือว่า
ประมาณนั้นแหละ เค้าทำเป็นพันนั้น เค้าจะให้ผู้รับเหมาเป็นใหญ่”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 “สองล้านเจ็ดจะเข้าไปหน่วยงาน X ทางหน่วยงาน X ผมก็ไม่รู้ว่าของ
เค้าเท่าไร”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 “ร้านค้าสมัยก่อน ๆ แรกทั้งเต็มไปหมดบนถนนให้รถวิ่งได้ รถผ่านได้
หลัง ๆ เค้าไม่เน้นข้างใน เค้าเน้นเฉพาะโซนกลางถนนอย่างเดียว เค้ามาตั้งโดมใหญ่แล้วเค้าก็เก็บเงิน
รู้สึกว่า 5 เมตร ตกที่ 50,000-70,000 และแต่เนื้อที่ของแต่ละล็อก ตรงไหนเนื้อที่สวยเค้าก็เก็บไป
มาก”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 “คนรับเหมาเป็นคนชุมพร หรือสุราษฎร์ สายนักการเมือง แต่ผลประโยชน์
ไปตกอยู่กับใครไม่รู้”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 “ขายดี ถ้าไม่เสียค่าที่ ผมว่าได้กำไร ถ้าเสียค่าที่คนขายก็ไม่ได้อะไร
ขายราคาปกติ เหมือนผมขายกาแฟแก้ว 10 บาท ผมก็ขายแก้ว 10 บาท ไปอย่างนั้นแหละ ลูกค้าที่มา
ซื้อเป็นลูกค้าประจำ พวกที่มางานจะรู้จักผมหมด”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 9 “สถานที่จอดรถ ผู้รับเหมาเหมาไปแล้วจะไปขายให้พวกที่จอดรถหลาว
คันละ 20, 40 ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ ปีที่ผ่านมา คนที่ย้ายไปแกสั่งห้ามเก็บค่าจอดรถ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 10 “เค้าจะบริการชาวบ้าน มันมีปัญหาว่าเก็บแล้วเงินไปเข้าผู้รับเหมา
ทั้งหมด ที่จอดรถแต่ละปีที่ขายไปไม่ต่ำกว่าสองล้าน สมมุติผมจะเอาเนื้อที่ตรงนี้ 50 เมตร ผมต้องจ่าย
ตังค์ให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาบอกว่า ในสถานที่ X ทุกตารางนิ้วเค้าเก็บได้หมด ค่าไฟ ค่าน้ำ เค้าเก็บได้
หมด เค้าเหมาไปแล้ว”
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 11 “ชาวบ้านคนที่เดือดร้อน คนที่ขายประจำ ถ้าเค้าไม่ได้ขายก็ไม่ได้ขาย
ได้ เพราะเค้าว่าเค้าประมูลมาแล้ว ผมที่ยังอยู่ได้ ตอนนั้นเพราะนักข่าวคนหนึ่งเค้ามาช่วยดำเนินการ
ให้อยู่ ไปร้องเรียน เค้ามาอ้างว่าเค้าจะเอาที่ที่ผมขายไปจอดรถ ผมรู้จักกับนักข่าว นักข่าวไปคุยให้ X
บอกว่าแกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร ก็ได้ยกเลิกกันไป ชาวบ้านเดือดร้อนไหมเดือดร้อน ยุคนี้มนั เป็นธุรกิจ
เมื่อก่อนมาหน่วยงานราชการ มีอำเภอมาออกร้าน ปัจจุบันมีก็นิดเดียว เอาที่ไปขายของหมด หนังตะลุง
มโนราห์ก็ไม่มี มีแต่นักร้อง”
ผู ้ ใ ห้ ส ั ม ภาษณ์ค นที ่ 12 “เหล่ ากาชาดจั ง หวั ด เราก็ ท ำงานภายใต้ ข้ อ บัง คับ ระเบียบที่
สภากาชาดไทยเป็นผู้กำหนด เกณฑ์ให้ปฏิบัติแนวทาง มีคู่มือ มีระเบียบ มีทุกอย่างให้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น
ตั้งแต่งานธุรการ งานดำเนินการกิจการ งานจัดทำรูปแบบบัญชี ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภากาชาดไทยทั้งหมด ที่จัดงานก็คือ เพื่อจะหารายได้เข้ามาเป็นค่าใช้จ่าย
ของเหล่ากาชาด ซึ่งเหล่ากาชาดจะไม่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเหมือนส่วนราชการอื่น ๆ ปีนี้
การจัดงานของเราจะมีขออนุญาตสภากาชาดไทยแล้ว ก็ก ระบวนการของการจัดซื้อของรางวัล
การจำหน่าย ก็จะเป็นไปตามระเบียบรูปแบบที่กำหนดทุกอย่าง แม้จะซื้อของรางวัลก็จะต้องซื้อตาม
ระเบียบพัสดุ ซึ่งมีระเบียบที่ใช้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ที่เป็นของรางวัล การจัด
งานสภาก็จะบอกว่าเรามีวิธีการจัดงานให้ได้มาซึ่งรายได้ มีการจัดงานแบบไหนบ้าง ก็มีจำหน่ายสลาก
กาชาด ซึ่งจัดอยู่เป็นประจำทุกปี แล้วก็ตักนาวากาชาด ทางเหล่ากาชาดนครจะใช้ 2 อย่าง แต่ 4 – 5 ปี
ที่ผ่านมาก็จะจัดอย่างเดียว คือ สลากกาชาดที่จำหน่าย”
“ตามรูปแบบการใช้ จ่าย ตามระเบียบกิจการ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเหล่า
มีค่าใช้จ ่ายในการบริจาคด้านสาธารณกุศล การรับ รองพิธีการ ค่าใช้จ ่ายของสำนัก งาน ใน 100
เปอร์เซ็นต์ ที่ได้มา เขาก็จะให้จ่ายเป็นพันธกิจ 65 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นอีก สาธารณกุศล 10
พิธีการ 10 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 15 นะคะ รวมแล้วเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ หมายถึงว่าเราได้มาเท่าไหร่เรา
ก็จะได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเราจ่ายไม่หมด มันก็จะตกไปเป็นเงินสะสมในปีถัดไป แล้วการใช้เงิน
สะสมก็ไม่มีอำนาจในการใช้และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากาชาดไทย ซึ่งรูปแบบการใช้เงิน
รัดกุมชัดเจนมาก แทบจะมากกว่าส่วนราชการด้วยซ้ำ”
วิเคราะห์ประเด็น จากการสัมภาษณ์พบว่า วิธีการและขั้นตอนการทุจริตจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกของการจัดงานประจำปีและการจัดงานกาชาด ไม่พบการทุจริต ส่วนที่สองจะพบได้จาก
ภาพรวมของการจัดงานที่ให้เอกชนใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้าเช่า ไม่มีรูปแบบและหลักฐานที่
ชัดเจนและไม่สามารถแสดงถึงการได้รับอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ของเจ้าของโครงการ (ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เท่านั้น) รวมทั้งการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้มีอำนาจเพื่อแลกกับการได้รับเหมาเป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดงาน การเรียกเก็บค่าเช่าที่กระทำจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ และยินยอม
ให้ปฏิบัติในกลุ่มของผู้ได้ผ ลประโยชน์ร่วม อีกทั้งการให้เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ขายสินค้าเป็นเสมือน
ธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมา โดยได้กล่าวอ้างว่า เป็นสิ่งที่เกินกว่าที่หน่วยราชการจะดำเนินการได้
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แม้ว่าผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่จะยอมรับได้ในการจ่ายค่าเช่า แต่ถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน
และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการบริหารระดับจังหวัด และส่งผลต่อภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของ
ประเทศได้

การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

120

ตารางที่ 4.26 ศึกษาสภาพการป้องกันและเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดงานประจำปี งานกาชาดของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
จังหวัด
ตรัง

สงขลา

หลักนิติธรรม
ดำเนินการตาม
ระเบียบ

หลักคุณธรรม

หลักความโปร่งใส



ทุกคนดำเนินงาน
โดยยึดหลัก
คุณธรรม
มีความโปร่งใส



ดำเนินการตาม

กฎระเบียบ
ยึดระเบียบเป็นหลัก
ในการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่มีหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ทำงาน



หลักการมีส่วนร่วม

มีการแต่งตั้ง
 มีการบูรณาการกัน
คณะกรรมการในการ
เช่น ภาครัฐ
ดำเนินงาน
ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมทั้ง
ภาคเอกชนภาค
ประชาชน

หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
 มีการจัดทำรายงาน 
สรุปโครงการมี
หลักฐานทางการเงิน
มีภาพถ่าย และ
ได้รับการตรวจสอบ
ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

หลักความคุ้มค่า

ประชาชนได้เข้า

ร่วมกิจกรรมภายใน
งาน มีความสุขที่ได้
ร่วมงาน ชาวบ้านได้
แสดงสินค้าของ
ตนเอง มีการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ถือว่ามี
ความคุ้มค่า
(สำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ไม่ได้
คำนึงถึงรูปตัวเงิน)
มีการประกาศ ติด
 ก่อนจัดงานจะ
 ผู้รับผิดชอบคือ
 วัดความคุ้มค่าจาก 
ป้ายประมูล และ
ประสานทุกภาคส่วน
ผู้ดำเนินโครงการอยู่
ความสุขของ
ประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการ
แล้ว ก่อนหรือหลัง
ประชาชน
โครงการให้คน
ทำงานร่วมกันใน
โครงการมีการ
ภายนอกทราบ
รูปแบบ
ตรวจสอบ
มีสำนักงานตรวจเงิน
คณะกรรมการ
ผลกระทบที่จะ
แผ่นดินมาตรวจสอบ

จังหวัด

หลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม

นครศรี
ธรรมราช

ดำเนินตามระเบียบ 
กฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

ดำเนินงานด้วย
หลักคุณธรรม
มีการดำเนินงาน
โดยคณะกรรมการ
มีส่วนร่วมในการ
ทำงาน



ไม่มีรายงาน
ประกาศ แล้วผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ

ข้อสรุป

การจัดงาน
มีการดำเนินการ
ตามระเบียบ

ทุกคนยึดหลัก
คุณธรรมในการ
ดำเนินงาน



มีการแต่งตั้ง
 มีส่วนร่วมกันในทุก
คณะกรรมการ
ภาคส่วน
ดำเนินงาน แต่ยังไม่
ชัดเจนของจังหวัดใน
การประกาศของ
จังหวัดผ่านช่องทาง
เรื่องการประมูลพื้นที่
จัดงานให้ประชาชน
ทราบ



หลักความโปร่งใส

หลักการมีส่วนร่วม

 หลายภาคส่วนเข้า
มาร่วมจัดกิจกรรม
ภายในงาน

หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
เกิดขึ้นผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น
 มีคณะทำงานสรุป 
โครงการเพื่อหา
จุดอ่อนสำหรับการ
แก้ไขในปีต่อ ๆ ไป

 มีการสรุปโครงการ

หลักความคุ้มค่า

สำหรับภาครัฐ

ความคุ้มค่าคือได้
ปฏิบัติตาม
เป้าประสงค์ คือ
การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานงาน
ประเพณีที่
ประชาชนรอคอยให้
จัดในทุก ๆ ปี
 ประชาชนได้รับ

ความคุ้มค่า
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ตารางที่ 4.27 สภาพการป้องกันและเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดงานประจำปี งานกาชาดของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ (เอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่จัดงาน)
จังหวัด
ตรัง

สงขลา

นครศรี
ธรรมราช

ข้อสรุป

ไม่มีหลักฐานเชิง
 ไม่มีความชัดเจนของ  การดำเนินการไม่  การจัดงานไม่
ประจักษ์ในหลักนิติ
การคำนึงถึงประโยชน์
มีความโปร่งใส
แสดงออกถึงการมี
ธรรม
ของประชาชน
ส่วนร่วมในพืน้ ที่ของ
ส่วนรวม
ประชาชน
ไม่มีหลักฐานเชิง
 ไม่มีความชัดเจนของ  การดำเนินการไม่  การจัดงานไม่
ประจักษ์ในหลักนิติ
การคำนึงถึงประโยชน์
มีความโปร่งใส
แสดงออกถึงการมี
ธรรม
ของประชาชน
ส่วนร่วมในพืน้ ที่ของ
ส่วนรวม
ประชาชน
ไม่มีหลักฐานเชิง
 ไม่มีความชัดเจนของ  การดำเนินการไม่  การจัดงานไม่
ประจักษ์ในหลักนิติ
การคำนึงถึงประโยชน์
มีความโปร่งใส
แสดงออกถึงการมี
ธรรม
ของประชาชน
ส่วนร่วมในพืน้ ที่ของ
ส่วนรวม
ประชาชน

หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
 ไม่มีหลักฐานของการ 
แสดงถึงรายรับของ
รายได้ที่ได้รับจากการ
เก็บเช่าพื้นที่
 ไม่มีหลักฐานของการ 
แสดงถึงรายรับของ
รายได้ที่ได้รับจากการ
เก็บเช่าพื้นที่
 ไม่มีหลักฐานของการ 
แสดงถึงรายรับของ
รายได้ที่ได้รับจากการ
เก็บเช่าพื้นที่

ไม่พบหลักฐานเชิง
ประจักษ์

 ไม่พบหลักฐานเชิง
ประจักษ์

หลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม

 ไม่พบหลักฐานเชิง
ประจักษ์

หลักความโปร่งใส

 ไม่พบหลักฐาน
เชิงประจักษ์

หลักการมีส่วนร่วม

 ไม่พบหลักฐานเชิง
ประจักษ์

หลักความคุ้มค่า
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมภายในงาน
มีความสุขได้เข้า
ร่วมงาน
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมภายในงาน
มีความสุขได้เข้า
ร่วมงาน
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมภายในงาน
มีความสุขได้เข้า
ร่วมงาน

 ไม่พบหลักฐานเชิง
ประจักษ์
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ประเด็นที่พบจากการสัมภาษณ์งานกาชาด การป้องกัน และเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดงาน
ประจำปี งานกาชาดของจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ดังนี้

จังหวัดตรัง
หลักนิติธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ปฏิบัติการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เริ่มจากการเขียนโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง แต่ในบางครั้งไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบได้ จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ปฏิบัติตามระเบียบคู่มือของกาชาด ถ้าไม่เข้าใจก็จะสอบถามไปยัง
สำนักงานใหญ่ เพื่อให้มั่นใจก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “ปีที่ผ่านมาเขาไม่ให้ บางทีเขาจะมาช่วยสนับสนุน เป็นค่าแสดงของ
โรงมโนราห์หนังตะลุง ใช้เยอะใช้หนักนะคืนนึงเป็นหมื่นกว่าบาท แล้วก็ต้องทำโรงให้เขาอีก”
หลักคุณธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและผู้บริหาร”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ทุกคนดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม มีความโปร่งใส”
หลักความโปร่งใส
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ก่อนจะทำโครงการจะต้องมีการทำประชาคมจากชาวบ้าน จากนั้นจึง
จะบรรจุลงไปในแผน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “เราบริจาคได้ ส่วนราชการก็เอามา ปีนี้ผมก็เอา ตู้เย็นกับพัดลมไปให้
ผมบอกเลยว่างานกาชาดทุกจังหวัดต้องมีวันรวมน้ำใจ ทุก จังหวัดต้องมีวันนี้ขึ้นมา รายได้ที่ได้ X
สามารถเอามาใช้ได้ ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ บางรายได้เข้ามาพูดว่าไม่อยากจัดเลยนะ จัดไม่ได้
เพราะว่าเงินจะเข้ากาชาด คือทุกขั้นตอนจะมีพวกกรรมการอยู่ ต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการ
ก่อน มีร ายรับรายจ่ายอะไรต้องทำตามระเบียบทุกอย่าง แล้วการจัดงานของเราเมื่อปีท ี่ผ่านมา
พอเสร็จจะมีการประชุมประเมินว่ามีอะไรบกพร่องตรงไหนบ้าง แล้วก็แก้ไข แล้วทุกคืนจะต้องสรุป
มีขึ้นบอร์ด วันนี้ได้เท่าไหร่ ต้องโปร่งใส คือมันจะมีขายรางวัลกาชาดกับสลากกาชาด แล้วสมมุติว่าจะ
มีของเหลือ สมมติเหลือมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่ง จะเอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ จะต้องมีประมูล มีกรรมการ
/ แต่ละคืนจะมีทะเบียนชัดเจนว่าตู้เย็นออกกี่ตู้ ต้องมีนัมเบอร์ ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “ใส่รางวัลไป เทรางวัลลงไป จะมีตลับนะ บางจังหวัดจะใช้สีขาวแดง
หมดเลย บางจังหวัดก็มีหลากสี ก็โยนลงไปในสระแล้วก็ตักเอา ถ้ารางวัลใหญ่จะมีกระดาษเขียนว่า
ตู้เย็นและลงชื่อนายกเหล่ากาชาดอย่างนี้ ถ้าได้ตู้เย็นนะ นี่คือวิธีการของงานกาชาด / เขาต้องมีบัญชี
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ชัดเจน ตู้เย็นเท่าไหร่ ทีวีเท่าไหร่มีชัดเจน / เทลงหลายรอบมาก อย่างรอบแรกที่เทลง ปีที่ผ่านมานะ
ผมก็รับเชิญขึ้นไปเอารางวัลใส่ด้วย คนโน้นใส่ คนนี้ใส่ แล้วก็คน ๆ แล้วเอาไปเท ปีแรกขายสลากกัน
หมด แล้วคนก็ยืนเฝ้านะ X ก็ให้คนไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์เขารอเอาบัตรสลาก ขายจนสลากหมด เพราะว่า
เขาเห็นรางวัลออกจริง การใส่รางวัลใหญ่ X เอาตลับมาแล้ว เอาใส่ในตลับ แล้วจะเชิญประชาชนมา
เปิดดูว่าเอาใส่จริงหรือเปล่าจริงไหม แล้วค่อยเอาไปใส่ เอาคนที่มาร่วมงานเปิดดูเลย โอเค ตู้เย็น โอเค
ทีวี ผสมปนกัน โอเครวม”
หลักการมีส่วนร่วม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “หลากหลายหน่วยงานมาทำงานร่วมกัน มีการบูรณาการกัน เช่น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในชุมชน ไปร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น โอทอป โดยผ่านการ
คัดเลือกจากทุกตำบล”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ส่วนคาราวานเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มาสนับสนุน
งาน คืองานนี้จังหวัดไม่มีงบประมาณ ไม่ได้ใช้งบหลวงแม้แต่บาทเดียว แต่ว่าไม่จัดต้องถูกด่า เพราะ
เป็นงานประจำปี เป็นงานกาชาด ของตรังมีงานนี้งานเดียวที่ยิ่งใหญ่ จังหวัดจัดเองนะ แต่ว่าในส่วน
ของงานชักพระ หน่วยงาน X เขาจัด แล้วหน่วยงาน X ก็เอางบของหน่วยงาน X แต่งานนี้ไม่เคยมี
งบประมาณ ต้องหาวิธีจัดให้ได้ ไม่จัดถูกด่าอยู่ไม่ได้”
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
ผู้ให้ส ัม ภาษณ์คนที่ 1 “มีห น่วยงานภายในตรวจสอบ รวมถึง สตง. และภาคประชาชน
อย่างน้อยโครงการละ 2 คน ที่จะร่วมตรวจสอบในทุก ๆ โครงการ”
หลักความคุ้มค่า
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน มีความสุขที่ได้ร่วมงาน
ชาวบ้านได้แสดงสินค้าของตนเอง มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ถือว่ามีความคุ้มค่า (สำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้คำนึงถึงรูปตัวเงิน)”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ดำเนินโครงการและประชาชนได้รับผลประโยชน์ถือว่ามีความคุ้มค่า”

จังหวัดสงขลา
หลักนิติธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “คณะกรรมการดำเนินงานตามระเบียบที่กำหนด โดยศึกษาระเบียบ
ก่อนการทำโครงการ”
หลักคุณธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ทุกอย่างอยู่ที่จิตสำนึก”
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและผู้บริหาร ควรมีหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทำงาน”
หลักความโปร่งใส
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “มีการประกาศ ติดป้ายประมูล และประชาสัมพันธ์โครงการ ให้คน
ภายนอกทราบ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “มีการประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น เปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เสรี”
หลักการมีส่วนร่วม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ก่อนจัดงานจะดึงทุกภาคส่วนมาพูดคุยทำงานร่วมกันในรูปแบบ
คณะกรรมการ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช่เพียงแต่ข้าราชการ
ควรดึงเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน”
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบคือ ผู้ดำเนินโครงการอยู่แล้ว ก่อนหรือหลัง
โครงการควรมีการตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น”
หลักความคุ้มค่า
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “วัดความคุ้มค่าจากความสุขของประชาชน”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ทุกโครงการมีความคุ้มค่า แต่จะมาวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ เพราะความ
คุ้มค่า คือ ประชาชนมีความสุข ได้มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี หน่วยงานต่าง ๆ ได้มาเจอกัน”

จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักนิติธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ดำเนินตามระเบียบ กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “กฎระเบียบดีอยู่แล้ว”
หลักคุณธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ดำเนินงานด้วยหลักคุณธรรม มีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ
มีส่วนร่วมในการทำงาน”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ในนามผู้จัดการก็ดำเนินงานตามหลักคุณธรรม”
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หลักความโปร่งใส
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ควรมีรายงาน ประกาศ แล้วผ่านช่องทางต่าง ๆ”
หลักการมีส่วนร่วม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “หลาย ๆ ภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน”
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “มีคณะทำงานสรุปโครงการ เพื่อหาจุดอ่อนสำหรับการแก้ไขในปีต่อ ๆ
ไป”
หลักความคุ้มค่า
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “สำหรับภาครัฐ ความคุ้มค่าคือ ได้ปฏิบัติตามเป้าประสงค์ คือ การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานงานประเพณีที่ประชาชนรอคอยให้จัดในทุก ๆ ปี”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ถ้าพูดถึงหลักความคุ้มค่า ถือว่าไม่คุ้มค่าเลย เพราะค่าใช้จ่ายรวม ๆ
ในการออกบูธประมาณล้านกว่าบาท แต่รายรับกลับไม่คุ้มค่า แต่เพื่อภาพลักษณ์ของบริษัทและเป็น
กิจกรรมที่เข้าร่วมมาเป็นระยะเวลานาน ก็จะต้องเข้าร่วมกันไป”
วิเคราะห์ประเด็น พบว่า การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานกาชาด ทั้ง 3 จังหวัด ดังนี้
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการงานกาชาด
และผู้ม ีส ่วนได้เ สียของการเข้าร่วมงานกาชาดทั้ง 3 จัง หวัด ประกอบด้วย จัง หวัดตรัง จัง หวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา จะมีวิธีการจัดงานกาชาดเหมือนกันและมีผู้ประมูลงานหรือ
เอกชนเข้ามาจัดสรรพื้นที่ เป็นขั้นตอนของการทุจริต คือ การมีเอกชน ผู้ประมูล (ขึ้นอยู่กับการเรียก
ของแต่ละจังหวัด) เข้ามาติดต่อหรือรู้จักกับผู้มีอำนาจ เข้ามาติดต่อเพื่อขอจัดสรรพื้นที่ในการได้รับ
สัมปทานในการจัดงาน หากผู้มีอำนาจรับข้อตกลงในการเข้ามาจัดสรรพื้นที่ก็จะมีการรับผลประโยชน์
ในราคาของการตกลงไม่เป็นที่ชัดเจนจากการสัมภาษณ์ (ส่วนใหญ่เป็นการกล่าวอ้างถึง) การจัดงานจะ
เป็นรูปแบบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ การจัดงานของภาครัฐทั้งการจับสลากกาชาดและการจัดงานออกร้าน
ของหน่วยงาน เวทีการแสดง และนิทรรศการ และส่วนที่ 2 คือ การจำหน่ายสินค้าภายในงานของ
ร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งที่มาจะมาจากการมีเอกชน ผู้ประมูล เป็นผู้จัดสรรพื้นที่ให้เช่าและเก็บค่าเช่าในราคา
แพง และรูปแบบการจัดงานแบบนี้เป็นเสมือนธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมือนกันทั้ง 3 จังหวัด กลุ่มเอกชน
หรือผู้ประมูล จะจัดโซนพื้นที่เพื่อเข้ารับงานของจังหวัดผ่านผู้ที่มีอิทธิพลหรือเครือข่าย และจากการ
เก็บค่าเช่าระหว่างช่วงเวลาการจัดงานก็จะมีรายได้มาก ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า จำนวนเงินที่ได้รับจาก
การเก็บค่าเช่าเป็นจำนวนเงินมากน้อย แต่ก็สามารถเป็นแรงจูงใจให้เอกชนหรือผู้ประมูลดำเนินการ
ในการเข้ามาจัดสรรพื้นที่เป็นประจำทุกปี และการจัดงานอื่น ๆ ของจังหวัด
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดงานประจำปีกับหลักธรรมาภิบาล (งานกาชาด)
หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐมีการปฏิบัติตามระเบียบ มีการดำเนินการที่ถูกต้อง
ในส่วนของการจัดงานที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ และในส่วนของผู้รับเหมา อาศัยตาม
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูล ซึ่งไม่
มีการดำเนินการในส่วนนี้อาจนำไปสู่การทุจริตได้ (จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจัก ษ์ที่
เกิดขึ้นจริง)
หลักคุณธรรม ส่วนใหญ่เชื่อมั่นกับการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับสูง และเชื่อว่าการ
ดำเนินงานต้องยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
หลักความโปร่งใส การดำเนินงานของงานกาชาด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
มีความชัดเจนในการกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกาชาดและรางวัลกาชาด ระบบการทำงานมีความ
ถูกต้อง มีระบบเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ และเมื่อดำเนินเสร็จแล้วจะมีการประชุมเพื่อสรุป กา ร
ดำเนินงาน
หลักการมีส่วนร่วม การดำเนินงานจะมีหน่วยงานหลายส่วนเข้ามาบูรณาการการจัดงาน
ร่วมกัน โดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่การมีส่วนร่วมนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดงานไม่ได้มีแค่ ส่วน
ของภาครัฐเท่านั้น แต่จะมีส่วนของเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานด้วย นั่นคื อส่วนของผู้
รับจ้างหรือผู้ประมูลงาน (ในการสัมภาษณ์นี้ใช้คำว่า ผู้เชี่ยวชาญ) เข้ามารับงานในส่วนของการขาย
ของในพื้นที่ที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดงาน การมีส่วนร่วมจึงไม่ได้เป็นการมีสว่ นร่วมของประชาชนแต่เป็น
ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ผลประโยชน์จากการจัดงาน
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การดำเนินการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐมีการรับ
การตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐคือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แต่ช่องว่างของการตรวจสอบ
คือ การแสดงเพียงหลักฐานหลักของการจัดงานที่เห็นเชิงประจักษ์ แต่ในส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูล
ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในการจับจองเพื่อแบ่งส่วนให้กับผู้ขายสินค้าเช่าพื้นที่ ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามี
ที่มาอย่างไรและไม่สามารถกล่าวถึงความเป็นมา ประเด็นของการติดต่อ การทำสัญญา หรือการระบุ
ตัวตนของเอกชนหรือผู้ประมูลได้อย่างชัดเจน (จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
เกิดขึ้นจริง)
หลักความคุ้มค่าได้ การจัดงานมีความคุ้มค่า เพราะส่วนใหญ่เห็นถึงผลที่ได้รับเมื่อมาร่วมงาน
แล้วได้รับความสุข และได้รับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมสลากกาชาด การทำบุญ แม้ว่า
ส่วนหนึ่งของประชาชนผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้าภายในงาน แต่บางส่วนก็ไม่ได้รับทราบที่มาของ
การขายสินค้า และยินดีในการซื้อสินค้าที่นำมาขายในงาน
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งานประจำปี (งานลากพระ)
การจัดงานประจำปี งานลากพระ มีรูปแบบการจัดงาน 2 ส่วน คือ
1. การจัดงานลากพระ มีการดำเนินการโดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดรูปแบบของการ
จัดงาน มีกฎและกติกาการให้คะแนนของเรือพระ การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามารับทราบรูปแบบและ
กติกาของการเข้าร่วมการประกวดเรือพระ ในการเข้าร่วมประกวดเรือพระ พระสงฆ์ส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการจัดงานลากพระ เพราะอยากให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดที่มีมาอย่างยาวนาน
2. มีผู้ประมูลมาจัดสรรพื้นที่ขายสินค้า ไม่มีที่มาว่าผู้ประมูลเหล่านี้มาอย่างไร แต่ทุกครั้งการ
จัดงานประจำปีก็จะพบว่า มีผู้ประมูลมาจัดสรรพื้นที่สาธารณะเป็นโซนเพื่อให้ผู้ขายสินค้าเข้ามาเช่า
พื้นที่ขายสินค้า อีกทั้งมีกองคาราวานสินค้ามาพร้อมกับผู้ประมูลด้วย วิธีการที่ ผู้ขายสินค้าจะได้พื้นที่
คือต้องเข้ามาติดต่อกับชื่อบุคคลที่ประกาศในป้ายโฆษณา หลังจากนั้นก็จะมีผู้ประมูลมาจัดพื้นที่ให้อยู่
ในพื้นที่ที่กำหนดและผู้ขายสินค้ายอมรับในราคาที่ตกลงกัน การเก็บค่าเช่าก็จะเป็นรายวันหรือเหมา
จ่าย ในการเก็บราคาค่าเช่าพื้นที่จะมีราคาไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 พื้นที่ด้านหน้า เน้นให้กับคาราวานที่มากับผู้ประมูล ราคาสูงแต่ ผู้ขายสินค้า
ก็ยินยอมจ่าย เพราะขายสินค้าได้จำนวนมากเช่นกัน
2.2 พื้นที่ที่จัดให้กับผู้ขายสินค้ารายใหญ่ เช่น บริษัทรถยนต์ บริษัทรถมอเตอร์ไซค์
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคยขายสินค้าร่วมกันทุกครั้ง ก็จะได้พื้นที่เดิม
2.3 พื้นที่เล็ก ๆ สำหรับ ผู้ขายสินค้าในท้องถิ่น เช่น ขายอาหาร ขายน้ำ ขายของ
ขบเคี้ยว ผู้ขายสินค้าเหล่านี้ถ้าเป็นผู้ค้าเดิมก็สามารถต่อรองเรื่องพื้นที่และราคาได้ แต่ถ้าเป็น ผู้ค้า
หน้าใหม่ก็จะไม่สามารถต่อรองพื้นที่ได้ และราคาเช่าก็ค่อนข้างสูง
ข้อเท็จจริงที่พบ
การจัด งานประจำปี ของหน่ ว ยงานรัฐ งานลากพระ เกิ ด จากความศรัท ธาของวัดและ
ประชาชนที่ต้องการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนาน และมีความประสงค์เข้า
ร่วมงาน เพื่อ แสดงออกถึง ความงดงามของวัฒนธรรม การดำเนินการจัดงานก็จะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง เป็นที่รับรู้กันทั้งจังหวัด
ประเด็นที่ 1 การจัดงานลากพระจะมีการดำเนินโครงการในรูปแบบของการวางแผนโครงการ
กำหนดแผนงาน ตั้งคณะกรรมการให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องเข้ามาร่วม กำหนดรูปแบบของการทำงาน ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัด
อย่างยาวนาน
ประเด็นที่ 2 มีผู้ประมูลงาน (งานลากพระ ใช้คำเรียกคำนี้ เพื่อสื่อถึงผู้เข้ามารับเหมางาน)
ที่ปรากฎชื่อบุคคลในป้ายโฆษณางาน เพื่อเข้ามารับเหมาการจัดงานทั้งหมดและจัดสรรพื้นที่ เพื่อให้
ผู้ขายสินค้าได้เข้ามาเพื่อขายสินค้าในพื้นที่ โดยต้องจ่ายเงินเป็นรายวันหรือเหมาจ่ายในราคาที่ต่างกัน
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ประเด็นที่ 3 กลุ่มอิทธิพลจะเข้ามาดำเนินการทั้งจัดสรรพื้นที่ เรียกเก็บเงินค่าเช่า และคิดค่า
เช่าพื้นที่ในราคาสูง ผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่ยินยอมเพื่อให้สามารถขายสิ นค้าได้และมีรายได้เ พิ่ม ขึ้น
เนื่องจากงานลากพระจะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาทำบุญตามแรงศรัทธา
ของวัดที่เข้าร่วม และหลังจากทำบุญเสร็จก็จะมาซื้อสินค้าในพื้นที่ขายสินค้า
ประเด็นที่ 4 จากการสัมภาษณ์จะพบข้อมูลในส่วนของการกล่าวอ้างว่า ผู้ประมูลจะมี เงิน
จำนวนหนึ่งเพื่อให้แก่ผู้มีอำนาจในการเป็นผู้ได้รับเหมาการจัดงาน ในจำนวนเงินที่มีการมอบให้ นั้นไม่
สามารถระบุจำนวนเงินที่ชัดเจน
ประเด็นที่พบจากการสัมภาษณ์งานลากพระ ดังนี้

จังหวัดตรัง
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ตามปกติแล้ว เขาจะวางแผนเป็นปีนะครับ ตัวนี้ผมก็ไม่ทราบ คือ
ในช่วงเมษายนนี้ เขาจะประชุมแล้ว คือจะประชุมร่วมกับคณะสงฆ์ว่า ปีนี้จะมีรูปแบบยังไง โดยเฉพาะ
วัดที่จะเข้าร่วมนะครับ คือวัดที่แสดงความจำนงที่เข้าร่วม”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “แต่ทุกวันนี้มันมีมันแฝงพวกออแกไนซ์ พวกรั บเหมา / ไม่ว่าจังหวัด
ไหนก็ออแกไนซ์ทั้งนั้น ถ้าขับเคลื่อนเองลำบาก ก็คือใช้ออแกไนซ์ คุณจะใช้กี่ตารางเมตร คุณไปว่า
กันเอง ตารางเมตรละกี่พันกี่บาทให้ร้านค้า อีกส่วนหนึ่งเป็นมหรสพ แต่ทุกวันนี้มหรสพ พวกที่แสดง
ดนตรี เขาไม่ได้ให้ดูฟ รีเ หมือ นเมื่อก่อนนะ หนัง ทุก วันนี้ ก็ไม่ ม ีแล้วใช่ไหมครับ หนัง ก็ถูก ยกเลิก
พวกภาพยนตร์ก็ไม่มี”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “นาย X แกเหมางานด้วย แกเหมางานเสร็จแล้วคนที่จะมาวางขายของ
ก็ต้องเสียตังค์ให้แก แกก็เสียตังค์ให้กับเจ้าของงาน ถ้าเจ้าของงานเอาแพงก็ไปเก็บจากร้านแพง คนไป
ซื้อของก็ต้องแพง”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 “ทางหน่วยงาน X เป็นแค่ผู้จัดงาน แต่ว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการ
เช่าที่ พวกจอดรถพวกรับเหมา มันก็จ่ายเขาอยู่แล้ว ก็ไม่ทราบในจุดนี้ / เป็นตารางในที่ประชุม เป็น
สรุป ก็คือเงินที่เขาได้มา เงินของหน่วยงาน X ที่ตั้งงบไว้ ที่แน่ ๆ ก็คือรางวัลของเรือ ให้เรือ เรือก็
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เรือเล็กกับเรือใหญ่ เรือใหญ่จะ 120,000 เลยนะ เรือเล็กประมาณ 80,000
หรือ 100,000 นอกนั้นก็คือ รางวัล รองชนะเลิศ ก็ชมเชย ก็คือตามลำดับ เขาก็มีแจ้งหมด เรื่อง
ค่าใช้จ่าย ไม่ใช่จู่ ๆ ไม่ได้แจ้ง”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 “หน่วยงาน X จ่ายไป ก็คือค่าลากเรือของเขา อาจจะเป็นลำละถ้า
ระยะใกล้ คือระยะไกลก็จะเพิ่มขึ้นให้อีก ต้องลากมาจากที่ไกล ๆ อย่างนี้ อย่างเช่น วัด X ใกล้ ๆ เขา
เคยไปมาแล้ว ไกลมากเขาก็จะจ่ายค่าลากมา ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม แล้วแต่ทางวัดจะบริหาร แต่ถ้าเรื่อง
รางวัลมันเป็นแรงจูง ใจให้วัดจะต้องพัฒ นาว่า จะต้องทำให้ชนะ บางวัดลงทุนถึงกับจ้างข้างนอก
ออกแบบเลยนะ มาออกแบบว่าจะทำให้วิจ ิตรพิสดาร วัด X ผมบอกตามตรง ลงทุนไป 300,000
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เจ้าอาวาสพูดให้ฟัง ได้รางวัลมาก็ประมาณ 100,000 กว่าบาท แต่ว่าท่านได้เงินทำบุญมามากกว่านั้น
คือมันเป็นแรงจูงใจ แล้วก็ความสวยงามทำให้ประชาชนได้เห็น และเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ถ้ามันไม่มีศาสนา ศิลปะมันก็ไม่เกิดขึ้น”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 “ก็เหมือนปีที่แล้วปี 61 ไปถึงวันนั้นก็เจอคนมาเก็บค่าจอดรถพอดี
ก็อารมณ์เสียนิดนึง ถามเฟซบุ๊กว่าใครเป็นเจ้าของงานกันแน่ ทำไมมีคนมาเก็บค่าจอดรถ เขาก็เรียกไป
คุยแต่ก็ไม่ไป ไม่ใช่หน้าที่เรา มีคนเขาเดินไปสอบถามอะไรแบบนี้ เจ้าหน้าที่เขาขายของอะไร ก็ทำตาม
หน้าที่ / ลองไปสอบถามดูประมาณ 400 แผง จากทั้งหมด 700-800 มันได้ตัวเลขมาประมาณหลาย
ล้าน แต่พอรอบหลังคนขายของเขาก็ไม่ให้สัมภาษณ์ ก็ไปสอบถามดูว่าทำไม”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 “คือตรงที่จอดรถนะครับ มันจะแบ่งเป็น 2 ส่วนนะ ส่วนสาธารณะ
ทั่วไปและส่วนราชการ ส่วนราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการอยู่ในนั้น ส่วนราชการต้องทำให้ เกิด
ความโปร่งใส ตรงนั้นจอดรถได้กี่คัน แล้วก็เงินจะเข้าตรงไหน ใครเป็นผู้ได้”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 “มันก็มีคนส่งเสริมบ้าง แต่ไม่มีคนถาม เคยถามในที่ประชุมครั้งหนึ่ง
เขาก็บอกว่าที่เขามาจัดงาน มาจ่ายค่าไฟให้ จ่ายป้ายประชาสัมพันธ์ สงสัยตัวเลขก็เลยลองไปถามดู
บวกลบคูณหารมันก็ตกไปขึ้น 8 หลัก แต่ตัวเลขนั้นน่ะเราไม่รู้นะว่า มันไปที่ไหนอยู่กับใคร แต่ว่าอย่า
เก็บค่าเช่าแพง คนที่จัดงานก็เอาไปซักครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งไว้แต่ละวัดยังได้เลย”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 9 “นับตัวเลขดูก็ประมาณนั้น แต่อันนี้เราก็ไม่ได้คุยเป็นทางการอะไร
เพราะมันไม่มีหลักฐานอะไร เคยจดไว้ก็ครั้งเดียว พอจะไปถ่ายทีหลังก็มีผู้รับเหมา มันก็เก็บข้อมูลยาก
ถ้าไปเก็บข้อมูลถามบูธนี้ก็ได้ บูธที่ไปออกขายรถก็ได้ ลองดูเขาจ่ายไปเท่าไหร่ ว่ารู้จักแม่ค้าที่ไปขาย
ของบ้าง จ่ายไปเท่าไหร่ ไปสอบถามเขา 20,000 บ้าง 10,000 บ้างแล้วแต่ที่ / มันก็สงสัยแต่เขาก็ไม่
ตอบอะไรสักที”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 10 “มันก็มีชื่อของคนนั้นอยู่ ก็ที่ไวนิล ของปี 61 ยังมีอยู่เลย แต่พอปี 62
พอโดนท้วงติงก็ไม่มีชื่อ ลองไปหาดูในไวนิลก็มีชื่อ / ถ้าจะขายต้องไปติดต่อคนนี้ ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 11 “งานลากพระจริง ๆ หน่วยงาน X เขาจัดเฉพาะกิจกรรมลากพระบน
เวทีอ ย่างเดียว รายการอื่นที่ให้คนมาขายของมันต้องมีก ารประมูลอะไรก่อนจ้างให้ถูก ต้องตาม
กฎหมาย ตามระเบียบ ก็คือการเอาพื้นที่ของทางราชการไปหาประโยชน์จริง ๆ แล้วการใช้พื้นที่
ราชการไปหาประโยชน์ควรมีคณะกรรมการของหน่วยงาน X กรรมการต้องมีส่วนการตัดสินใจว่าเห็น
ด้วยไหม ตรงนี้ขายของจะทำเหมือนที่ให้ทำ TOR ทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่วิธีทำ ที่ทำมาตลอด
คือทำไม่ถูก แบบนี้เป็นทุกจังหวัด จริง ๆ ต้องรื้อระบบนี้ ต้องดูแลการจัดงานไม่ถูกต้อง สตง. ปปช.
ต้องมีการตรวจสอบ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 12 “ ต้องถามหน่วยงาน X ทำไมคุณไม่จัดให้ถูก ผมก็อยากให้เขาทำให้
ถูก ผมจะได้สบายใจทั้ง 2 งาน ทั้งงาน X ซึ่งเป็นงานใหญ่ ทั้งงาน X ก็จัดบ่อย เรารู้จักเขาก็แย่งงานกัน
แต่ไม่ได้บอกวิธีที่ถูกต้อง คือ ถ้าหลัก ๆ ก็จะเป็นอีกกลุม่ นึงทีม่ างานจังหวัด ก็กลุ่มนึงเราไม่รจู้ ักคนนอก
พื้นที่ คือ ถ้า X ได้ห มดก็ได้ห มดทุก เรื่อง งานลากพระที่ได้คือคนบ้านเรา เจ๊ X ทำธุร กิจ เรื่องนี้
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ

131

โดยเฉพาะ ไปที่อื่นด้วย แต่งานเขาไม่ใหญ่งานเล็ก ๆ ตรงไหนที่ว่าสายเขาถึงเขาก็ได้เจ๊ เจ๊ X ใหญ่สุดก็
งานลากพระ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 13 “ภาพรวมการจัดงานก็ออกมาระดับหนึ่งนะ แต่อยากจะให้ม ั นดู
ยิ่งใหญ่กว่านี้ จัดการเข้าพื้นที่ การเข้างานอะไรทำให้ดูสง่างาม การขายของ ไม่งั้นผลประโยชน์มันก็
ไม่ได้ตกกับวัด ก็สมควรจัดพื้นที่อะไรให้มันดูสง่างามหน่อย การจอดรถของคนไปร่วมงาน เราบอกว่า
เป็นงานบุญ แล้วงานบริการของหน่วยงาน X อย่าให้มีการมาแอบเก็บ เพราะมันเป็นงานบริก าร
งบบริการของหน่วยงาน X ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 14 “เหมือนในรายงานใช่ไหม มันมีรายชื่อผู้ประมูล เหมือนตั้งงบไว้
500,000 บาท ประมูลไป 400,000 กว่าบาท งบการแสดงบนเวที อันนี้อาตมาก็รู้จักคนในรายชื่อ
แต่เชิงลึกคนก็ไปสอบถามเอาเอง มันจะมีรายชื่อในรายงานนั้น”

จังหวัดสงขลา
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ค่าล็อคก็แพง เมตรนึงก็ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท”
ผู้ให้ส ัม ภาษณ์คนที่ 2 “คนเหมาเหมือนทุก ปี บางทีก ็ไม่ใช่คนเดิม ยายประมูล 5,000
ลูกประมูล 10,000 ก็ได้คนที่ประมูลเยอะกว่า ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “ วันงานเค้าเก็บกันเป็นล็อค ล็อคละเท่าไรไม่ทราบเหมือนกัน แต่คง
เป็น 400-500 บาท ต่อล็อคพื้นที่ 1 เมตร”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 “ค่าล็อคก็แพง เมตรนึงก็ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 “เค้าไปประมูลที่หน่วยงาน X ก็แล้วแต่ว่าใครสู้ได้ ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 “เค้าเก็บ ใช่ ไม่รู้พวกไหนเหมือนกัน สระบัวข้าง ๆ ตรงนั้น เราหาที่
จอดลำบากมาก เก็บตังค์หมดเลย เป็นที่สาธารณะควรจะให้จอดได้ไม่ใช่มาเก็บ ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 “จ่ายค่ะ รู้สึกว่าถ้าเป็นรถพ่วงแบบเรานี่ 300 ต่อ วัน แต่ขายดีมาก
ส่วนใหญ่ก็วันเดียวนั่นหละที่ว่าบูม ลากพระมีวันเดียว แต่ว่างานมีหลายวัน ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 “เห็นว่าโหด ข้างหน้า 5 – 6 หมื่น เพราะว่าเราขายของตรงนี้ แล้วก็
เจ้าของที่เค้ามา เค้าก็เล่าให้ฟังว่าขายไม่ดี ”

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “เก็บค่าที่แพงล็อคหนึ่ง 8,000 บาท วันต่อวัน งาน 10 วัน เจ้าของงาน
เป็นคนเก็บ เจ้าของงานเค้ามาเหมางาน คนนอกเค้ามาเหมา แม่ค้าบางคนก็ได้กำไร บางคนก็ขาดทุน”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ไม่ได้เกี่ยวกับงานราชการ คือว่าเค้ามาเหมาจัดงานในเขตหน่วยงาน
X”
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “เค้าคิดเป็นตารางเมตร ได้เงินมาก ค่าน้ำค่าไฟของเค้าทั้งเพ ใครมาก็
ต้องจ่าย แม่ค้าส่วนใหญ่มาจากที่อื่นเพ คาระวานเหมือนเอกชัย”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 “ทางหน่วยงาน X ไม่เกี่ยวข้องอะไร เค้ายกให้คนรับเหมาไปแล้ว แม่ค้า
นั้นเป็นของคนที่จัดงาน เค้าไปจัดงานที่ไหนเค้าก็ติดตามไปเลย คนในพื้นที่เค้าก็แบ่งให้ แต่จะปลาย
แถวไหมนั้นก็ค่อยว่ากัน คนในพื้นที่มีสู้ไม่ได้กับค่าที่แพง มาขายถึงมันไม่คุ้ม”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 “นอกเต็นท์ 200 บาท โต๊ะ 200 บาท ค่าไฟดวงละ 20 บาท แต่ถ้าเป็น
ล็อค (2 เมตร) อย่าพูดถึงเลยหลักหมื่นขึ้น ราคาไม่เท่ากันอีก ขึ้นอยู่กับโซน แม่ค้าขายดี”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 “คนเหมางานมาจากนครเป็นผู้หญิง แต่เหมือนคนไปเก็บเค้าจะดุ ๆ
นิดนึง เวลาเค้ามาลงเต็นท์มาจัดการล็อคเลย ถ้าเป็นแม่ค้าวิ่งตามสายค้าอยู่แล้ว เค้าจะจองไว้ให้แล้ว
มาถึงเค้าก็จะติดป้ายเอาไว้ แม่ค้าก็จะโทรไปจอง แต่หลัก ๆ เค้ามาเป็นคาระวานของเค้าอยู่แล้ว คนใน
ท้องถิ่นก็ไม่ค่อยได้ขาย”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 “อาจจะมีบ้างในเรื่อ งของการทุจริต เช่น ใช้ออแกไนซ์ในการจัดงาน
ได้ผู้รับเหมาเจ้าเดิม ๆ ทุกปี มีการพูดคุยแบ่งเปอร์เซ็นต์ แบ่งกำไรระหว่างผู้รับเหมาและหน่วยงานรัฐ
ผู้รับเหมาใช้วัสดุอุปกรณ์เดิม ๆ ที่มีอยู่แล้ว แต่ราคาค่าประมูลก็ยังเยอะเหมือนเดิม ไม่ต้องลงทุนอะไร
ใหม่ (เป็นแค่คำบอกกล่าว ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน) ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 “ไม่ทราบขั้นตอน อาจมีการทุจริตตั้งแต่ก่อนทำโครงการแล้ว แต่เรา
เองไม่มีใครเข้าไปดูแล เลยทำให้เขาทำการทุจริตจนเสร็จโครงการ แต่ถ้าถามว่าอยู่ขั้นตอนไหน พี่ว่า
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เงินจะตกหล่นได้ตรงนั้น”
“ระหว่างโครงการยังไงก็มี ถ้ามีการทุจริตตั้งแต่ต้น มันก็จนเสร็จโครงการแหละ แต่มันทำกัน
มานานแล้ว แล้วก็ไม่มีใครแก้ไขด้วย”
“ระหว่างดำเนินโครงการ คิดว่าน่าจะเป็นเรือ่ งการจ้างหรือการรับเหมาในการทำอะไรสักอย่าง
เพื่อเอาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมาก ๆ ถามว่าเชื่อไหมว่ามี เชื่อค่ะ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 9 “ค่าเช่าที่แพง มีการจ่ายเงินให้กับคนของราชการระดับใหญ่ รู้เท่านี้”
ผู้ให้ส ัม ภาษณ์คนที่ 10 “ส่วนใหญ่ก ็จ ะใช้คำว่าอะไรดี ใช้คำว่าฮั้วเหรอ เพราะเจ้างาน
ส่วนใหญ่ก็คนเดิม ๆ ได้ทุกปี แต่ค่าที่ไม่เคยลดสักปี ค่าที่เท่าเดิมตลอด จริง ๆ เขาน่าจะเห็นใจเราบ้าง
นะ เพราะเราเองก็ไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่ บางงานนะไปขายไม่ได้อะไรเลยกลับบ้านมือเปล่า ขาดทุน
ก็มีแต่ยอมรับว่าบางงานได้ ได้เยอะด้วย มันเลยถัว ๆ กันไป”
วิเคราะห์ประเด็น การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานลากพระ พบว่า วิธีการและ
ขั้นตอนการทุจริตของการจัดงานจะแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ พื้นที่ของการจัดงาน
เรือพระ พื้นที่ส่วนนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดงานและจัดสรรพื้นที่ให้วัดของแต่ละจังหวัดเข้า
มาจอด เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามและร่วมทำบุญกับวัดที่เข้าร่วมงาน วัดของแต่ละจังหวัด
เข้ามาร่วมกิจกรรมโดยการตกแต่งเรือพระให้มีความสวยงามและถูกต้องตามเกณฑ์การประกวด และ
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เรือพระที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล แม้ว่ารางวัลจะไม่ได้มีมูลค่าสูง เมื่อเทียบกับการลงทุนและ
ลงแรงของพระสงฆ์และชุมชน ประชาชนที่อยู่บริเวณวัดเข้าร่วมการตกแต่งเรือพระด้วยจิตใจ ศรัทธา
และกระทำด้วยจิตใจเป็นกุศล ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้มีการจัดงานลากเรือพระเพื่ อสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานดั้งเดิม การจัดงานลากพระ ส่วนนี้ไม่พบการทุจริต พื้นที่ส่วน
ที่สอง คือ พื้นที่ของผู้ขายสินค้า ซึ่งมาจากการที่ผู้ประมูลได้รับมาจากผู้จัดงาน จัดสรรพื้นที่เพื่อให้
ผู้ขายสินค้าเช่าขายสินค้า และนำการแสดงดนตรีที่มีชื่อเสี ยงมาจัดในงาน ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้
จ้างงาน ไม่มีหลักฐานที่มาของการติดต่อกับระหว่างผู้จัดงานและผู้ประมูลงาน อีกทั้งยังไม่มีหลักฐาน
เชิง ประจักษ์ในการตกลงทำสัญญาของการใช้พื้นที่ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เท่านั้น) แต่การรับ
ประโยชน์จากผู้ประมูลมีส่วนของการเก็บค่าเช่าพื้นที่ การเก็บค่าที่จอดรถ ในราคาที่สูง และจำนวน
เงินที่ได้รับไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ การกระทำในรูปแบบนี้ถือได้ว่า เป็นโอกาสที่เอื้อต่อ
การจะปกปิดการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน โอกาสที่จะแปลงสภาพของทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน โอกาสในการกระทำผิดที่เกิดจากจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในองค์กร หรือ
ระบบการตรวจสอบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันทีทนั ใด รวมทั้งการ
มีแรงจูงใจจากจำนวนเงินที่ได้รับและความชื่นชมศรัทธาของประชาชนที่เข้าร่วมงานลากพระ
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ตารางที่ 4.28 ศึกษาสภาพการป้องกันและเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดงานประจำปี งานลากพระของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
จังหวัด
ตรัง

สงขลา

หลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม

กฎระเบียบของ
 ไม่มีเนื้อหาที่
หน่วยงานเป็นแบบ
กล่าวถึงการมีหลัก
แผน ดำเนินงาน
คุณธรรม
ตามโครงการอย่าง
เคร่งครัด
ไม่มีข้อมูลเรื่อง
 ก็น่าจะให้
หลักนิติธรรม
ความสำคัญเรื่อง
ความจริงใจและ
ซื่อสัตย์

นครศรีธรรมราช ไม่มีข้อมูลเรื่อง
หลักนิติธรรม

หลักความโปร่งใส

หลักการมีส่วนร่วม

 มีกฎระเบียบความ  ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วน
โปร่งใส มีการ
ร่วม ทั้งภาครัฐ
ประชุมชี้แจงวิธีการ
ภาคเอกชน และ
ดำเนินงานก่อน
ประชาชน
เริ่มทำโครงการ
 อยากให้มีการ
 ชาวบ้าน หน่วยงาน
ประกาศให้พ่อค้า
ภาครัฐ ภาคเอกชน
แม่ค้า หรือร้านใน
พระ เข้ามามีส่วนร่วม
พื้นที่ได้ทราบ และ
ในการช่วยเหลือ
ชี้แจงค่าใช้จ่ายแบบ
สนับสนุนการทำ
ละเอียด
เรือพระ

 ไม่มีข้อมูลเรื่องหลัก  ไม่มีข้อมูลยืนยัน
คุณธรรม
ชัดเจนเรื่องความ
โปร่งใส

หลักควารับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า
ตรวจสอบได้
 มีหน่วยงานทั้ง  ถือว่าคุ้มค่า เป็นการ 
ภายในและ
สืบสานวัฒนธรรม
ภายนอกเข้าไป
ตรวจสอบ
 หน่วยงานที่
ตรวจสอบได้
ต้องเข้าไปดูแล
ในการทำงาน

 มีความคุ้มค่า

ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ได้สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ชุมชน
มีความรักกลมเกลียว
สามัคคีกัน ถือว่ามี
ความคุ้มค่าแล้ว
 ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจน  มีหน่วยงาน
 ดูตามวัตถุประสงค์

เรื่องการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบแต่ไม่
ของโครงการ
ตรงกับประเด็น
ถ้าดำเนินการตาม
เรื่องทุจริต
วัตถุประสงค์ก็ถือว่า
มีความคุ้มค่า

จังหวัด
ข้อสรุป

หลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม

หลักความโปร่งใส

การดำเนิน
 ไม่มีข้อเท็จจริงเรื่อง  การดำเนินการไม่มี
โครงการต้องแสดง
คุณธรรม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ให้เห็นถึงหลักนิติ
ความโปร่งใส
ธรรมที่ชัดเจน

หลักควารับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า
ตรวจสอบได้
 การร่วมกิจกรรมเรือ
 ไม่มีประเด็น
 ประชาชนยังเห็นถึง 
พระ มีความชัดเจน แต่
ของหลักความ
ความคุ้มค่าของการ
ในส่วนของพื้นที่ขาย
รับผิดชอบ
จัดงาน
สินค้าไม่มีข้อเท็จจริงว่า
ตรวจสอบได้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
หลักการมีส่วนร่วม
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ตารางที่ 4.29 สภาพการป้องกันและเปรียบเทียบรูป แบบของการจัดงานประจำปี งานลากพระของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ (เอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่จัดงาน)
จังหวัด

หลักนิติธรรม

ตรัง

ไม่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ใน
หลักนิติธรรม

สงขลา

ไม่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ใน
หลักนิติธรรม

นครศรีธรรมราช ไม่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ใน
หลักนิติธรรม
ข้อสรุป

ไม่พบหลักฐาน
เชิงประจักษ์

หลักคุณธรรม
 ไม่มีความชัดเจนของ
การคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชน
ส่วนรวม
 ไม่มีความชัดเจนของ
การคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชน
ส่วนรวม
 ไม่มีความชัดเจนของ
การคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชน
ส่วนรวม
 ไม่พบหลักฐานเชิง
ประจักษ์

หลักความโปร่งใส
 การดำเนินการ
ไม่มีความ
โปร่งใส
 การดำเนินการ
ไม่มีความ
โปร่งใส
 การดำเนินการ
ไม่มีความ
โปร่งใส
 ไม่พบหลักฐาน
เชิงประจักษ์

หลักการมีส่วนร่วม

 การจัดงานไม่
แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมในพื้นที่ของ
ประชาชน
 การจัดงานไม่
แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมในพื้นที่ของ
ประชาชน
 การจัดงานไม่
แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมในพื้นที่ของ
ประชาชน
 ไม่พบหลักฐานเชิง
ประจักษ์









หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
ไม่มีหลักฐานของการ
แสดงถึงรายรับของ
รายได้ที่ได้รับจากการ
เก็บเช่าพื้นที่
ไม่มีหลักฐานของการ
แสดงถึงรายรับของ
รายได้ที่ได้รับจากการ
เก็บเช่าพื้นที่
ไม่มีหลักฐานของการ
แสดงถึงรายรับของ
รายได้ที่ได้รับจากการ
เก็บเช่าพื้นที่
ไม่พบหลักฐานเชิง
ประจักษ์

หลักความคุ้มค่า
 ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมภายในงาน
มีความสุขได้ทำบุญ
กับวัด
 ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมภายในงาน
มีความสุขได้ทำบุญ
กับวัด
 ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมภายในงาน
มีความสุขได้ทำบุญ
กับวัด
 ไม่พบหลักฐานเชิง
ประจักษ์
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ประเด็นที่พบจากการสัมภาษณ์งานลากพระ ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

จังหวัดตรัง
หลักนิติธรรม
-ไม่มีผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนหลักความโปร่งใส
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ใช่ ถ้ามันมี ถ้าหาหลักฐานได้ ต้องมีคนไปสอบถามครั้งแรกก็ได้คำตอบ
มา แต่พอลับหลัง มีชายฉกรรจ์เดิน มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาทีนึงแล้วก็เงียบหายไป ปีที่แล้วก็ไม่ได้เป็น
ประเด็นอะไรขึ้นมาอีก”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “มีความเป็นไปได้ที่เจ้าของงบประมาณเป็นพวกเดียวกันกับผูร้ ับเหมา”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “ถ้าไปถามหน่วยงาน X ว่าทำไมคุณไม่จัดแบบนั้น รู้อยู่นี่ว่ามันไม่ถูก
แต่เขาจะปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยว ไม่มีเอกสารมันก็ปฏิเสธได้ แต่ความจริงมันก็เห็นอยู่ ผู้ที่ตรวจสอบก็ไม่
มีข้อมูลจริง ๆ พื้นที่ส่วนหนึ่ง”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 “เขาก็แย่งงานกัน แต่ไม่ได้บอกวิธีที่ถูกต้อง คือ ถ้าหลัก ๆ ก็จะเป็นอีก
กลุ่มนึงที่มางานจังหวัด กลุ่มนึงเราไม่รู้จัก คนนอกพื้นที่ คือถ้า X ได้หมดก็ได้หมดทุกเรื่อง”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 “เข้าไม่ถึง ผมอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยว่าเงินได้เท่าไหร่ ผมไม่รู้นะเรื่อง
การทำงาน แต่ของผมบอกได้เลยขนาดว่าอยู่วงในเรายังไม่รู้เลยว่างบใช้เ ท่าไหร่ ก็ร ูป แบบการ
ดำเนินงานไม่มี แต่ที่จริงรูปแบบการประเมินมันต้องขึ้นอยู่กับสภา สภาไม่ได้เล่นบทบาทนี้ มันไม่ใช่
ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบว่าการทุจริต แต่มันเป็นการประเมินติดตามเรื่องของการจัดงานใน
ภาพรวม คุณใช้งบไปแล้วในกี่โครงการคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็แค่นั้น”
หลักการมีส่วนร่วม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม เช่น เริ่มจากการกรอกแบบฟอร์มการเข้า
ร่วมโครงการ มีการนัดประชุมเป็นจำนวน 3 รอบ ประกอบด้วย 1. เตรียมการประมาณเดือนที่ 6
เพื่อชี้แจงให้ทราบเรือ่ งการจัดงาน รูปแบบการจัดงานเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง 2. ทำหนังสือ
เชิญประชุม เพื่อเข้าร่วมการส่งแข่งขันเรือพระ 3. เปิดรับสมัคร ทำการจับฉลาก ทำแผนผังสำหรับการ
จอดเรือพระ”
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “การสรุปงานในปีนั้น คืออีกปีหนึ่งถึงจะชี้แจง แต่ปกติก็ไม่ค่อยมีใคร
สอบถามอะไร มันไม่ได้คำตอบก็เลยไม่ถาม แต่มันก็มีข้อสงสัยบางเวลา มีการขายของ มีผลประโยชน์
เกิดขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ พอเห็นคนไปงานมีเก็บค่าจอดรถ สรุปแล้วใครเป็นเจ้าภาพจัดงาน / ถ้าจะไป
หาคำตอบจากหน่วยงาน X เขาก็ไม่มีคำตอบ”
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “เมื่อก่อนหลายปีที่แล้ว X แกเอาทุกชุมชนมาขายของ 50 เจ้าให้มา
ขายฟรี ๆ ให้ชุมชนของเทศบาลมาขาย ตอนนี้โซนที่เรือพระหน่วยงาน X เป็นของดูแล พื้นที่การวาง
จัดของไม่เท่ากัน ก็จะมีการกำหนดของเขาเอง คือเขาจัดการเองได้หมดในเรื่องของสถานที่ เราก็รู้
ทำไมจะไม่รู้ แต่หน่วยงาน X ดูแลเรื่องของสถานที่ แต่ว่าก็รู้กันอยู่แล้ว ทำหนังสือขอกันบ้าง ปีที่แล้วก็
ทำหนังสือเพิ่มขึ้นมานิดนึง อยู่ที่ว่าเขาตั้งใจจะแก้ปัญหาไหมก็เท่านั้นเอง”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “การแก้ปัญหาทุจริต มันก็ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนขอเข้าไป
ดูข้อมูลการจัดงานตรงนี้ เขาก็รายงานผล มุมมองจังหวัดก็ต้องรายงาน ต้องแจ้งสรุปยอดได้เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายเท่านั้นก็เหมือนงานการกุศลงานวัดก็ต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายก็น่าจะชี้แจงแบบนั้น”
หลักความคุ้มค่า
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ภาพรวมการจัดงานก็ออกมาระดับหนึ่ง แต่อยากจะให้มันดูยิ่งใหญ่
กว่านี้ จัดการเข้าพื้นที่ การเข้างานอะไรทำให้ดูสง่างาม การขายของ ไม่งั้นผลประโยชน์มันก็ไม่ได้ตก
กับวัด ก็สมควรจัดพื้นที่อะไรให้มันดูสง่างามหน่อย การจอดรถของคนไปร่วมงาน เราบอกว่ าเป็นงาน
บุญ แล้วงานบริการของหน่วยงาน X อย่าให้มีการมาแอบเก็บ เพราะมันเป็นงานบริการ งบบริการของ
หน่วยงาน X”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ถ้าดูในรูปแบบของตัวเงินก็ถือว่าไม่คุ้มค่า แต่บริษัทถือว่าการร่วม
ออกบูธมีความคุ้มค่า เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดสินค้าให้ประชาชนที่ร่วมงาน
ได้รับทราบมากขึ้น”
หลักคุณธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ก็เหมือนท้วงติงไปว่าเรือพระทำไมไม่มีเฉพาะเรือพระ มีคนเฝ้าไม่มี
ร้านขายของอะไรพวกนี้ ท้วงติงไปหลายทีก็เหมือนเดิม ในลานเรือพระทั้งหมดทำไมมีร้านค้าขายของ
ให้ออกไป เขาก็ยังเหมือนเดิมทุกปี นี่ก็เคยมีมาประท้วงครั้งหนึ่ง ไม่ได้ประท้วงหรอกก็แค่ยกมือว่าถาม
ว่าทำไม ตรงนั้นไม่เอาโซนขายของออก งานเรือพระก็ จะได้ขยายออกไป ก็พอมาปีนี้รุ่งขึ้นเขาก็จัด
เหมือนเดิม”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ผู้บริหารและพนักงานจะต้องมีคุณธรรมในการดำเนินงาน”

จังหวัดสงขลา
หลักนิติธรรม
-ไม่มีผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนหลักคุณธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “คนทำโครงการก็น่าจะต้องมีความซื่อสัตย์นะพี่ว่า เพราะถ้าซื่อสัตย์
ก็จะไม่มีการโกงกิน”
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หลักความโปร่งใส
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “อยากให้มีการประกาศให้พ่อค้าแม่ค้า หรือร้านในพื้นที่ได้ทราบ และ
ชี้แจงค่าใช้จ่ายแบบละเอียด”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “น่าจะมีการแจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายให้มากกว่านี้ เพราะเวลาสอบถามเรือ่ ง
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่บอกไม่หมด พอเช่าแล้วก็มีเพิ่มค่าอื่น ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “น่าจะติดประกาศให้ร้านค้าได้รู้ก่อนงาน”
หลักการมีส่วนร่วม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “คือว่ามันเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระ เกี่ยวกับทางพุทธศาสนา เราก็
น่าจะเข้าไปมีส่วนร่วม คืออันนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละจังหวัดด้วยแหละ เหมือนบางที่อาจจะวัฒนธรรม
เป็นคนจัดก็ได้ ถ้าวัฒนธรรมจัดเค้าก็เชิญสำนักพุทธแน่นอน แต่พอเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเค้าอาจจะไม่
ค่อยมองตรงนั้น”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พระ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำเรือพระ ทั้งแรงกายและงบประมาณที่ช่วยสนับสนุน”
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “น่าจะต้องให้หน่วยงานที่ตรวจสอบได้เข้าไปดูแลในการทำงาน”
หลักความคุ้มค่า
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “คิดว่าคุ้มค่าไหม ก็คุ้มค่านะ เพราะชาวบ้านได้เข้าร่วมในงานและ
โครงการกันเยอะมาก ๆ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “คุ้มค่า เพราะร้านค่าเท่าที่ถามทุกร้านก็บอกว่าได้กำไร เพียงแค่บางวัน
ก็ขายไม่ได้เลย แต่บางวันขายดีมาก”
จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักนิติธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “จริง ๆ น่าจะมีบทลงโทษสำหรับคนของทางการให้รุนแรงไปเลย
ถ้าทำการทุจริตแล้ว โดนไล่ออก ตัดเงินเดือน โดนแรง ๆ ไปเลย จะได้หลาบจำ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “กฎหมายใช่ไหม ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็จริง ๆ มันมีกำหนดไว้แล้ว
ใช่ไหม แค่ใครทำผิดก็ว่าไปตามผิด แต่นี่บางทีเราเห็นว่าเขาทำผิด แต่เขาก็ยังทำกันอยู่เรื่อย ๆ โดยที่
ไม่โดนอะไรเลย พี่ก็ไม่รู้ว่าต้องนิติธรรมยังไง”
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หลักคุณธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “อยากให้คนทำโครงการมีความซื่อสัตย์และเป็นกลางไม่เอาเปรียบทั้ง
คนขายและคนเที่ยวงาน”
หลักความโปร่งใส
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ความโปร่งใสเหรอ โปร่งใสแบบต้องประกาศให้ทุกคนรู้เรื่องโครงการ
เป็นอย่างไรใช่ไหม แต่งานลากพระที่นี่ไม่โปร่งใสนะ เมื่อก่อนเวลาประกาศก็จะมีป้ายประกาศว่าใคร
ได้คะแนนเท่าไหร่ ไม่ได้เพราะอะไร ได้เพราะอะไร พระเอาข้อมูลไปปรับปีต่อไปได้ แต่ช่วงหลัง ๆ
ไม่โปร่งใสเท่าไหร่ ไม่ประกาศผลแบบเดิม เฉย ๆ ประกาศผู้ชนะเลย”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ก็น่าจะมีการติดประกาศให้ในพื้นทีไ่ ด้ทราบเรื่องวันเวลาและค่าใช้จ่าย
สถานที่เท่าไหร่ อย่างน้อยไอ้เราคนทำมาหากินก็จะได้เตรียมเงินไว้ให้เขา เพราะบางทีเราเตรียมเงินไว้
แต่พอไปจ่ายเค้าบอกว่าค่าที่เพิ่ม ไม่ได้เก็บเท่าเดิม เราก็ลำบากต้องหาค่าเช่าเพิ่มจากเพื่อนอีก บางคน
ไปกู้เงินนอกระบบมาเพื่อจ่ายค่าเช่าที่เลยนะ”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “ก็มันงานประเพณีจะเอามาเป็นธุรกิจอะไร แล้วถามว่าพอเค้าเก็บที่
จอดรถแล้วเนี่ย ชาวบ้านเค้าก็บอกว่าใครคนเก็บก็ต้องเจ้าอาวาสเก็บ วัดก็ไม่รู้เรื่อง เค้าก็ไม่ได้แบ่งให้
วัด”
“เรือพระไม่ได้เก็บ ไม่ได้เก็บทั้งหมด ทุกวันนี้เรามองอะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องของธุรกิจเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยเสมอทั้งหมด”
หลักการมีส่วนร่วม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “ก็ให้พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการบ้าง”
“อยากให้มีการเสนอชื่อกรรมการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปเยอะ ๆ เราได้มีปากเสียงบ้าง
นี่แทบไม่ได้ขอสิทธิประโยชน์อะไรได้เลย รอแต่เค้าจะทำยังไงเราก็แค่ทำตาม”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ก็เห็นคนเข้าไปร่วมโครงการเยอะนะ ทั้งประชาชน หน่วยงาน X และ
หน่วยงาน X แต่ไม่รู้ว่ากี่คน และไปยังไง ใครบ้าง”
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “น่าจะมีการตรวจสอบ แต่อาจไม่ครบตลอดโครงการ เลยทุจริตได้”
หลักความคุ้มค่า
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 “คนไปเที่ยวงานมากก็ดีนะ คุ้มค่าทั้งคนเที่ยว ทั้งคนขาย แต่นั่นแหละ
คนขายส่วนใหญ่มาจากที่อื่น คนในพื้นที่น้อยมาก”
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 “ก็คุ้มค่านะคะ เพราะในงานมีของเยอะมาก ๆ หลากหมาย และที่
สำคัญคือ คนทุกคนรอคอยงานนี้กันหมดเลย”
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วิเคราะห์ประเด็น พบว่า การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานลากพระ ทัง้ 3 จังหวัด ดังนี้
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการงานลากพระ
และผู้มีส่วนได้เสียของการเข้าร่วมงานลากพระทั้ง 3 จัง หวัด ประกอบด้วย จัง หวัดตรัง จัง หวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา จะมีวิธีการจัดงานลากพระโดยให้วัดเข้าร่วมกิจกรรมและตกแต่ ง
เรือพระ ให้มีรูปแบบและความงดงามตามเกณฑ์ข้อกำหนดและประกอบพิธีการลากเรือพระจากพื้นที่
ต่าง ๆ มายัง พื้นที่จัดงาน เพื่อ ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและชื่นชมความงดงาม ซึ่ง สามจังหวัด
มีรูปแบบการดำเนินการเหมือนกันและรูปแบบของการดำเนินการอีกส่วน คือ มีผู้ประมูลงานหรือ
เอกชนเข้ามาจัดสรรพื้นที่ เป็นขั้นตอนของการทุจริต คือ มีผู้ประมูลงานเข้ามาติดต่อเพื่อขอจัดสรร
พื้นที่ในการแบ่งเช่าให้กับผู้ขายสินค้า ในราคาที่ไม่เท่ากันและราคาสูง เป็นการกระทำที่เป็น การทุจริต
คอร์รัปชันขนาดเล็กในจังหวัดแต่ก็ยังคงอยู่ ในสังคม มิใช่เพราะประชาชนยอมรับหรือทนได้กับการ
ทุจ ริตคอร์ร ัปชันเช่นนั้น แต่ไม่อ าจหลบหนีออกไปได้เพราะไม่เห็นทางออก ระบบการเมืองและ
กฎหมายไม่อาจทำหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดงานประจำปีกับหลักธรรมาภิบาล (งานลากพระ)
หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐ งานลากพระ ไม่มีการแสดงถึงการดำเนิน การ
ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ในส่วนของผู้รับเหมาที่เข้ามาจัดสรรพื้นที่ ขาดวิธีการที่มีการปฏิบัตติ าม
ระเบียบ โดยมีการดำเนินการที่ถูกต้องในส่วนของการจัดงานที่หน่วยงานภาครั ฐเป็นผู้รับผิดชอบ
สำหรับในส่วนของผู้รับเหมา อาศัยตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เ ช่าอสัง หาริม ทรัพย์ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูล ซึ่งไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้อาจนำไปสู่การทุจริตได้
(จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง)
หลักคุณ ธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐ งานลากพระ ยัง ไม่เ ห็นข้อเท็จจริงของการ
ดำเนินงานที่แสดงถึงการมีหลักคุณธรรมในการจัดงาน และเมื่อดำเนินการจัดงานยังคงไม่ มีการแสดง
ถึงหลักคุณธรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ
หลักความโปร่งใส การดำเนินงานของงานลากพระมีรูปแบบของการดำเนินงานโดยให้หลาย
ภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับ การจัดงาน แต่ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
หลักการมีส่วนร่วม การดำเนินงานมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในส่วนของเรือพระ
การจัดงานเป็นที่ยอมรับได้ของประชาชน แต่ในส่วนของการประมูลพื้นที่ ไม่มีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทั้งนี้มีการเก็บค่าเช่าที่ ค่าที่จอดรถ และยังคงซื้อสินค้าในราคาสูง
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หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การดำเนินการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานลากพระ
ไม่มีการแสดงหลักฐานที่ชัดเจน จากการประมูลพื้นที่ให้กับผู้รับเหมา อีกทั้งไม่ส ามารถตรวจสอบ
จำนวนเงินที่ได้รับจากการให้เช่าพื้นที่ (จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง)
หลักความคุ้มค่าได้ การจัดงานลากพระ ประชาชนมีความพึงพอใจและยังคงต้องการให้มี
งานประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจ มีความคุ้มค่ามาก
แต่ในส่วนของความคุ้มค่าของตัวเงิน ยังไม่สามารถวัดผลได้ จากการใช้ต้นทุนและจำนวนเงินที่ ได้รับ
จากการใช้พื้นที่ของรัฐในการจัดงาน
ประเด็นสัมภาษณ์ที่ได้รับจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ช่องว่างของกฎระเบียบ
การสัมภาษณ์พบว่า
“แม้เ ราเขียนกฎหมายป้องกันไว้ยังไง ดียัง ไงก็ตาม มันจะเริ่มพัฒนาด้วยตนเอง เหมือน
ระเบียบเก่า ๆเขียนไว้อย่างนี้ แต่คุณก็ยังทุจริตได้ พอตัวใหม่มาโดยธรรมชาติของมนุษย์ มันต้องหาวิธี
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประมูลในระบบ ทำไมมันยังทำได้อยู่เลย เพราะมันมีคนคุมระบบไง แล้วฐานข้อมูล
นี้เกิดขายข้อมูลกันได้”
“เหมือนกับเวลาทำ E-leadership ที่ภาครัฐใช้ตอนนี้ ถ้าทำกันโดยไม่มีการขายข้อมูล กั น
มันไม่มีการที่จะมาบล็อกหรือมาฮั้วกันได้ ได้ยินภาครัฐภาคธุรกิจบอกว่า ระบบนี้คือระบบฮั้วแบบ
ถูกกฎหมาย เมื่อก่อนวิธีการฮั้วที่เราใช้ระบบเก่าคือ เอาซองมายื่น มีโต๊ะ มานั่ง มี หน่วยงาน X มีการ
เอาปืนมาบังคับกันนะหรือมีการอุ้มตัวกัน แต่ตอนนี้นั่งคุยกัน เช่น บริษัทผมบริษัท หนึ่งแต่ผมมี
เครือข่าย 3 – 4 บริษัท ผมเอา 3 บริษัทนี้ไปเสนอราคา สมมุติผมได้บริษัท A บริษัท C เป็นคนทำงาน
แต่บริษัท A เป็นคนเซ็นชื่อ / ยิ่งตอนนี้สร้างปัญหาให้กับหน่วยราชการเยอะมาก เพราะว่าบางครั้งทำ
เหมือนโครงการอยู่ในจังหวัดตรัง หาคนที่บิดมาได้คือคนที่มาจากภาคกลาง คุณบิดมาแล้วคุณมาหา
บริษัทในพื้นที่เป็นคนทำ”
“งานเดือนสิบ เป็นงานที่มีการประมูล มี ค่าแผงแพงมากนะครับ และกระบวนการประมูล
มันใช้พื้นที่ของหน่วยงาน X แต่ว่าเงินที่ได้รับหรือการประมูลนั้น เราไม่เคยรับทราบว่ามีการประมูล
หรือมีการประกาศ แต่พอก่อนหน้านั้นมีระยะเวลาหนึ่งว่าใครเป็นผู้ประมูลได้ ใครจะติดต่อมาออกร้าน
ก็คือ ชื่อจะเหมือนเดิมกันทุกปี กระบวนการนั้นรัฐไม่เคยเปิดเผย ไม่เคยทำให้โปร่งใส ไม่เคยสักปีหนึ่ ง
ไม่เคยถูกทำให้โปร่งใสเลยสักปีหนึ่ง อันนี้คืองานเดือนสิบ”
“เรื่องร้านค้า จัดระเบียบที่แพงเกินจริง และค่าแผงแพงมาก จะเข้าไปขายแพงมาก อีกประเด็น
หนึ่งนอกจากค่าแผงที่แพงแล้ว เรื่องที่จอดรถแพงมาก มีการจัดเก็บเป็นพื้นที่ของรัฐ แต่บางครั้ง
เหมือนกับมีขั้นทำร้ายร่างกาย ถ้าไม่จ่ายคือขูดรถทำลายทรัพย์สินกัน แต่พอสุดท้ายแล้วเอาผิดใคร
ไม่ได้ อันนี้คือ ปัญ หาที่เ ราตั้ง คำถามมาตลอด ว่ากระบวนการมันถูก ต้องไหม ทีนี้ม า พาร์ท ที่ 2
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ก็เช่นเดียวกันจะเป็นของหน่วยงาน X แต่มีอีกงานหนึ่งของหน่วยงาน X แต่จะใช้พื้นที่ของ X ก็มี
ปัญหาเหมือนกัน ก็คือเราไม่เคยทราบกระบวนการทำงานเลย แล้วพื้นที่การจอดรถมีปัญหาทุกปี คือมี
การเก็บทั้ง ๆ ที่มันเป็นพื้นถนน ก็มีการจัดเก็บ อันนี้คือเราไม่เคยทราบ พอมีการร้องเรียนเกิดขึ้น
ส่วนใหญ่มันจะหายไป คนจะโพสต์ในโซเชียลมีเดีย แล้วจะหายไป ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีหน้าบ้าน
ของเอกชน อันนี้ที่เข้าไปสัมผัส เข้าไปลงสืบเสาะ แม่บ้านของเอกชน ชาวบ้าน แปลว่ามีคนเข้าไปเอา
พื้นที่ถนนที่อยู่หน้าบ้าน จะเก็บตังค์ คือเจ้าของบ้านเขาก็ ไม่ได้บอกว่านี่บ้านเขา แต่เขาไปจอดหน้า
บ้านเขา ขอจอดหน้าบ้านเขาเอง แต่พวกนี้ก็เข้าไปเก็บ สุดท้ายไปขูดรถเค้า เพราะว่าไม่ได้จ่าย อันนี้
คือปัญหาที่มันซ้อนกัน”
“ช่องว่างผมคิดว่ามันทำได้ คิดว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นของเขา คือคิดว่าพื้นที่ของหลวงเป็นพื้นที่
ในอำนาจของเขา ที่สามารถจะตัดสินใจทำอะไรก็ได้ ผมยังไม่พูดถึงเรื่องประโยชน์ที่เขาอาจจะได้รับ
บางทีเ ขาอาจจะเอาเข้าบัญ ชีของส่วนราชการที่เขามีอำนาจเซ็นคนเดียวก็ได้ โดยที่ส่วนตัวไม่ได้
ประโยชน์ แต่เขาทำในแบบที่เขาให้ส่วนรวม โดยที่ผิดระเบียบ แต่เขาไม่ได้แสวงหาประโยชน์ให้ตัวเขา
เอง อันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่ง แต่ว่ามันก็ผิดระเบียบอยู่ดี แต่ว่าถ้าเขาเอาเข้าบัญชีนั้นแล้วเป็นชื่อเขา
อย่างน้อยเขาได้ประโยชน์จากดอกเบี้ย แสวงหาประโยชน์อันนี้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว แน่นอนฟังดูได้
เลยว่าเขาได้ประโยชน์ ถึงแม้จะเป็นใส่สตางค์จากเงินดอกเบี้ยก็ตาม”
“ผมคิดว่าในแต่ละจังหวัดหรือแต่ละกลุ่มจังหวัด มันจะมีกลุ่มเครือข่ายผลประโยชน์ ในเรื่อง
ของการประมูลงานแบบนี้อยู่ เพราะเราจะสังเกตเห็นได้ว่า ในจังหวัดบริเวณใกล้เคียงกัน หรือแม้แต่
การจัดงาน ชื่อเดิมส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับป้าย แค่เปลี่ยนคำ สงขลาก็เหมือนกันจะเป็นเจ๊ แต่ละจังหวัด
หรือนครก็จะเป็นลุง หรือว่าจ่า คือเป็นผู้มีอิทธิพลเดิมที่เป็นเครือข่ายผลประโยชน์อยู่เดิม ที่สนิทกับ
กลุ่มเครือข่าย ที่ไม่ใช่ตัวผู้นำจังหวัดเอง หรือเขามีอำนาจอยู่เดิม จะเป็นข้าราชการคนที่คอยชงเรื่อง
คือข้าราชการต้องเข้าใจว่า เขาอยู่ในที่ทำงานนั้นมาตลอด แล้วเขาเป็นคนที่อาจจะจัดการผลประโยชน์
มาตลอด พอเสนอพวกนี้ขึ้นไปข้างบนเขาก็ประสานประโยชน์ เป็นการสานประโยชน์ตอบแทน คือผม
คิดว่าจริง ๆ อาจจะไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการที่มีอำนาจเป็นคนแสวงหา โดยกลุ่มของเขาเองจะมี
แม่บ้านเป็นตัวกลางในการประสานกับเครือข่ายผลประโยชน์ดั้งเดิมที่ประมูลในที่ผ่านมา แล้วกลุ่ม
ไหนเสนอให้มากกว่า เขาก็เ รียกจุดนั้น แต่ในเรื่องของออแกไนซ์เขาทำไปของเขา อันนั้นคือถูก
กฎหมายถูกระเบียบ แต่ว่าพอตรวจ สตง. เขาก็ชี้แจงว่าออแกไนซ์เขาทำไปทั้งหมด”
“เรื่องที่จอดรถ เขามีปัญหาเฉพาะคันกับที่เขาจอดแค่นั้นเอง แต่เราไม่เคยมองประเด็นปัญหา
เหมือนภาพรวมว่าใครได้ประโยชน์ในส่วนของภาพรวม เรามองในเรื่องของเราถูกกระทบส่วนตัว
มากกว่า พองานค่าแผง สมมุติค่าแผงในงานเทศกาลต่าง ๆ แม่ค้าก็ต้องมาผลักภาระกับผู้บริโภคอยู่ดี
เขามองว่าได้ประโยชน์ทั้งหมด มันยอมรับกันได้”
“จะโยงมาถึงผลกระทบที่สังคมได้รับก็คือว่า เขาจะใช้ชื่องาน ว่างานประจำปี เขาจะอาศัย
วัฒนธรรมประเพณีในชุมชนในท้องถิ่นนั้นแหละ แต่ไปหาประโยชน์กัน ใช้ชื่อสืบสานวัฒนธรรมต่าง ๆ
แต่พอเอาเข้าจริง คือการค้าขายหวังผลกำไรมากกว่า แกนคือสืบสานวัฒนธรรม แทบจะไม่พูดถึงเลย
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และเหมือนว่ารูปแบบงานคล้าย ๆ กัน ผมยกตัวอย่างอำเภอทุ่งสง มีงานประจำปีคือ งานชักพระ
เกิดขึ้นตอนนายอำเภอคนหนึ่ง และงานยังไม่ทันเสร็จ นายอำเภอคนนี้ย้าย นายอำเภออีกคนหนึ่งมา
แกไม่แตะต้องเลยนะ งานล้มทันทีเลยนะ เพราะอะไร เพราะเราไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์อะไรกันหรือ
เปล่า แต่พอนายอำเภอคนที่จัดจ้างย้าย นายอำเภอคนใหม่มาแกทิ้งเลย มันทำให้เห็นนัยยะเลยว่า
เรื่องความผิดทางกฎหมาย อาจจะไม่เกิดเพราะเป็นการจ้างออแกไนซ์มา ตามราคากลาง ตาม TOR
ก็จบแล้ว หน่วยงานรัฐไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้ว แล้วรูปแบบไปอยู่ที่ออแกไนซ์เ ป็นคนจัดว่าจะจัด
อย่างไร จะจัดให้ใครขายของตรงไหน แล้วรูปแบบที่ผมนำเสนอ ที่ผมได้พบกับตัวเองเลย ก็จะแบ่ง
อย่างนี้นะครับว่า พื้นที่ในการขายของของงานจะแบ่งไปเลยว่า พื้นที่นี้ให้เอกชนขายของไป พื้นที่นี้ให้
ศูนย์ราชการที่ประสงค์จะไปร่วมก็มี จะตัดให้เป็นโซน โซนพวกนี้จะอยู่ลึก ๆ โซนในไป แต่ไอ้ทำเลทอง
เป็นกลไกทางธุรกิจ ไม่ให้ใครไปแต่ต้องรับฟัง”
“เวลาหน่วยงานรับงานเจ้าภาพ เขาเป็นเจ้าภาพ เขาเป็นคู่สัญญา เป็นผู้จัดจ้าง เขาจะหา
วิธีการตามระเบียบที่ทำแล้วมันไม่โยง เขาไม่มีความผิด นึกออกไหมครับ จัดจ้างออแกไนซ์ เหมือนผม
จ้าง ผมแค่จัดจ้างท่านจัดงาน เป็นผู้ดำเนินการงานเดือนสิบ เพราะฉะนั้นผมเป็นเพียงผู้จัดจ้างและ
ผู้กำกับ ก็คงไม่เป็นไปตามสัญญาแค่นั้น แล้วเราจะดูว่าถ้าผิดหรือไม่ผิดต้องไปดู TOR เป็นการเอื้อ
ประโยชน์แก่พวกพ้องหรือไม่ มีส่วนได้เสียยังไง มันเป็นข้อพิสูจน์”
“งานใหญ่ ๆ อย่างนี้ หน่วยงานรัฐเจ้าภาพจะตกม้าตายน้อยมาก เพราะว่าข้อสัญญาที่จ้าง
มันมีเพียงไม่กี่ข้อ แต่ว่ารายละเอียดที่ประชาชนได้รับ มันอยู่ที่ผู้รับเหมา เพราะเขาเป็นคนดำเนินการ
หน่วยรัฐแค่จ้างแค่กำกับ พอไปพิสูจน์ความผิดจริง ๆ เขาจะมีส่วนผิดน้อยมาก เพราะว่าในสัญญา
เขียนไว้แล้วว่า คุณเก็บได้ไม่เกินเท่านั้น แต่คุณไปเก็บเกินเอง ผมสมมุตินะครับ เพราะฉะนั้นความผิด
มันจะโยงมาถึงหน่วยงานรัฐเล็กน้อย เพราะถ้าเราจะพูดกันแบบภาษาชาวบ้าน เมื่อเขาตกลงกันแล้ว
เขาจะเอาเท่าไหร่ อยากได้เท่าไหร่ คุณเอาเท่าไหร่ คุณไปหาเอาเองนะกำไร แต่คุณต้องจ่ายมาให้ผม
เท่านี้ คือจ่ายไปตามระเบียบด้วยนะ เพราะระเบียบเขียนไว้เท่านี้ ส่วนนอกส่วนเกินผมไม่รู้ สมมติว่า
เขียนไปล้านนึง ไอ้ที่เหลือจากล้านหนึ่งคุณไปหาเอาเองนะ ตอนกลางคืนประมาณนี้ เพราะว่าเฉพาะ
ค่าที่เช่ากลางคืน”
ช่องว่างการบริหารงานคลังและเจ้าหน้าที่
การสัมภาษณ์พบว่า
“จังหวัดตรังเหมือนผูกขาดผู้รับเหมา ไม่มีเจ้าใหม่เข้ามาดำเนินงานได้ อาจจะมีการพูดคุยกัน
นอกรอบระหว่างผู้ประมูลงานด้วยกันก่อนจะเข้ามาเสนอราคา”
“งานแต่ละงานของแต่ละจังหวัดมากางเลย เชิญแต่ละจังหวัด แล้วมามองกันช่วยกันมอง
ว่าพาร์ทของผลประโยชน์มันอยู่ตรงไหนบ้าง ที่ปรับลดแผงค้า หรือบนเวทีอะไรก็ตาม แล้วก็มองว่าเรา
มีจ ุดบอดอะไรยังไง ก็คือ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การทุจ ริตการเรียกรับผลประโยชน์จาก
กิจกรรมเหล่านี้ อันนั้นก็คือกระทรวง มหาดไทย ซึ่งเป็นแม่ของทุกงาน ในเรื่องของฝ่ายอำนวยการ
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จะต้องมาพิจารณา หรือตั้งคณะทำงานว่า ผลประโยชน์แต่ละพาร์ทของงานเทศกาลเหล่านี้ มันได้มา
จากทางไหนได้บ้าง”
“ตอนหลังเนี้ยกระทรวงมหาดไทยตัดปัญหานี้ บอกว่ากำหนดเป็นวงเงิน ถ้าจัดงานแล้วไม่เกิน
ร้อยละเท่าไหร่ที่สามารถทำได้ เค้าก็สามารถที่จะตั้งกิจกรรมได้เลย เมื่อพี่ใหญ่กระทรวงมหาดไทย
ไฟเขียวไว้ก็ทำได้ในฐานะคนตรวจสอบ คือ คนตรวจสอบเราจะตามใจตัวเองไม่ได้ ต้องอาศัยกฎระเบียบ
ถ้ามีกฎระเบียบว่าเรื่องนั้นให้ทำได้ เราก็ถือว่าทำได้ ในตอนหลังก็เลยกำหนดกว้าง ๆ ให้เค้าทำกันเอง
ให้เค้าไปคิดกันว่าจะทำกิจกรรมอะไร เช่น กิจกรรมลากพระ ต้องทำอะไรบ้าง อันไหนถ้าไม่เกี่ยว
จัดดนตรี เราบอกไม่เกี่ยว ลูกทุ่งหมอลำไม่เกีย่ ว แล้วพวกนี้จะกลัวมากสมัยก่อน เคยทำกิจกรรมเรือ่ งนี้
น้อยครั้ง แล้วก็มาตอนหลังทำได้ ก็ทำกันใหญ่ เช่น นักดนตรีมาห้าแสน แพงห้าแสน ตอนหลังให้คิดว่า
ค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของรายได้”
“คนก็ตั้งใจหาประโยชน์ จัดสรรยังไงก็หาได้หมด ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย คนเป็นเรื่อง
สำคัญคนของเราเนี้ย คือให้อำนาจแก่ผู้บริหารท้องถิ่นมากนะ คือเราบอกว่าผิดอยู่ แล้ว ก็คือ ผู้นำ
ท้องถิ่นจริง ๆ แล้วเค้าต้องมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายอย่างเดียว ไม่มีอำนาจด้านการบริห าร
การบริหารต้องแยกออกจากกัน เพราะฉะนั้นเค้าจะจบเลย เพราะเค้าก็ไม่มายุ่มย่าม เค้าจะเขียน
โครงการ เค้าคิดเลยว่าจะทำโครงการจัดงาน โครงการลากพระ ก็ส่งไปให้ข้าราชการประจำจัดให้ดี
ก็คือจบ อันนี้แยกกัน อนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง มันปนกันไปหมด ผลประโยชน์มันเกิดจากฝ่ าย
ปกครองฝ่ายผู้บริหาร ไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่ คุณจำเป็นต้องทำ เราอยู่หน่วย เราทำงานเริ่มต้นกับ
ท้องถิ่นทำยังไงก็ได้ให้ตอบสนองนโยบาย ถ้าเป็นผู้บริหารทำอย่างไงก็ได้ให้มีทุนในการเลือกตั้งเพื่อ
กลับมาอีก”
“เจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่ทราบระเบียบที่ถูกต้อง ทำให้ระบบการเงินบัญชีมีความผิดพลาด
ต้องศึกษาระเบียบก่อนดำเนินการ หัวหน้าไว้วางใจในการปฏิบัติงาน”
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ
การสัมภาษณ์พบว่า
“จากการเข้าตรวจสอบ สตง. พยายามจะแนะนำให้หน่วยงานจดทะเบียนงานประเพณีของ
ท้องถิ่น เช่น งานลากพระ งานลูกลม งานกาชาด เป็นต้น ให้จัดงานตามระเบียบของปี 59 เพื่อที่จะ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบโดย ปปช. สตง. DSI.”
“ต้องมีหน้าที่ในการควบคุมแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ในการเข้าไป
ตรวจสอบ สตง. มีวิธีในการคัดเลือกยังไงว่าจะเข้าไปตรวจสอบโครงการไหนบ้าง หรือว่าต้องมีการ
ร้องเรียนอย่างเดียว”
“สามารถตรวจสอบได้เฉพาะงานที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น เมื่อมีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างก็
จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนนี้สรรพากรเป็นผู้ดูแล สามารถตรวจสอบได้ แต่ถ้าถามรายได้ของ
จังหวัดก็จะไม่สามารถดูได้ ต้องสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง จะเห็นยอดเงินทั้งหมด”
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การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การสัมภาษณ์พบว่า
“จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน ระหว่าง หลังเสร็จสิ้นโครงการ เช่น จัดทำป้ายแสดงรายระเอียด
ภายในงาน แต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้าง เสร็จสิ้นโครงการชี้แจงรายรับรายจ่ายที่ได้จากการจัดงาน
เป็นต้น รวมถึงประกาศแจ้งผูร้ ับผิดชอบโครงการ ในแต่ละฝ่ายใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลัก เป็นต้น”
“ในเรื่องของงานเทศกาล ผมคิดว่า เท่าที่ผ่านมารัฐไม่เคยทำกระบวนการให้มันตรงไปตรงมา
เลย ไม่เคยประกาศด้วยซ้ำ มีแต่การประกาศอย่างทางการเรื่องการจ้างออแกไนซ์ในส่วนของงานเวที
เท่านั้น ส่วนงานการเช่าพื้นที่อะไรไม่มี”
“เมื่อก่อนจะมีการติดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหน้าสำนักงาน แต่ปัจจุบันดำเนินการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร”
พฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย
การสัมภาษณ์พบว่า
“งบประมาณตั้งไว้คุณต้องจ่ายแบบนี้ เหมือนกันเลยนะ ผมว่ารัฐบริหารระบบประเทศไว้ดี
แต่กต็ ้องโทษเรานี่แหละ เพราะหน่วยใหญ่ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะเข้าไปตรวจสอบเขา”
“คดีเรื่องการเรียกรับ สมมุติว่าเรียกรับหลังไม่เหมือนกันกับคดีเงินทอนวัด เกิดที่สงขลาเป็นที่
แรกเหมือนกัน ที่ยกตัวอย่าง ก็คือ X เรียกครั้งละ 3 ล้าน 2 X โอนให้วัดละ 4 ล้าน แต่เขาโทรไปหา
เจ้าอาวาสวัดทุกวัด ที่ได้รับเงิน 4 ล้าน บอกว่า ผมต้องเอาเงินทอน 3 ล้าน 2 ต้องเอาเป็นเงินสดนะ
ต้องเอามาให้ แล้วนัดเจอกันที่โลตัส สุดท้ายจับให้ได้คาหนัง คาเขาถึง จะจับได้ คือต้องมีคนเสีย
ประโยชน์ กับคนได้ประโยชน์มาปะทะกัน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็น วิน วิน เราจะไม่ได้อะไรเลย เหมือนกับ
งานนี้นี่คือ วิน วิน แต่ถ้าอันนี้คือ วิน ลอส แบบ X จังหวัดกับวัด เพราะเขารู้เขาก็ได้อยู่แล้ว แต่คุณมา
แบบนี้ อันนี้คือ วิน ลอส มันก็เลยเกิดเป็นกรณีทั่วทั้งประเทศออกมาตรการมา แต่พอ วิน วิน สุดท้าย
มันลงตัว เราก็เลยได้แค่ต้องสร้างระบบแค่นั้นเอง ทำให้ ปปช. มากำหนดเป็นหลักการ ต้องทำตาม
ถนนเส้นนี้”
“รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ห น่วยงาน หน่วยงานแทบจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง ซึ่งแต่ละหน่วยงานของรัฐจะมีแม่บ้านที่เป็นกรุ๊ป เป็นแม่บ ้านจัดการ
ผลประโยชน์ให้กับนาย ไปเสนอ นายบางคนเขาก็ไม่เอานะ แม่บ้านเขาอาจจะไปแอบรับเอาเองก็ได้
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นายจับได้ก็โดน”
“เรื่องนี้คนสำนักงานจะรู้เรื่องนะ เพราะว่ามันจัดทุกปี เขาจะรู้รูปแบบเงินไปไหน เงินมา
อย่างไร ทำอย่างไร แล้วถึงขั้นว่าผู้รับเหมาคือใคร ปีหน้ารู้แล้วมันจะวนอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นรูปแบบ
มันจะไม่เปลี่ยนหรอก ไม่ว่า X คนไหนมา ถ้าเกิดว่างานประจำปีจะไปเปลี่ยนอยู่ไม่ได้”
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ผู้บริหารใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์
การสัมภาษณ์พบว่า
“คดีพื้นที่จัดงาน บอกว่ามีคนมาดูแลจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง งบเป็นล้าน ๆ แล้วเงินส่วนนี้ไปที่
ใคร มันไม่ไปโผล่ที่คน ๆ นี้ ส่วนมากมันจะไปโผล่ที่คนจัดงาน ผมจัดงานเอง ผมมีพื้นที่เอง / เป็นเจ้าของ
งาน แล้วถ้าเป็นเจ้าของงานแล้วมีพื้นที่อยู่ พื้นที่นี้หาผลประโยชน์ได้นะ แต่ผมไปทำเองน่าเกลียดไหม
ผมก็หาคนมาทำ คุณทำไปเลย ๆ แล้วเงินส่วนนี้ปี 1 เป็น 10-20 ล้าน คิดว่าคนนี้จะได้ไปคนเดียว
แล้วคนอื่นที่กล้ามาทำ ผมเจ้าของงาน คนอื่นจะกล้าเข้ามาทำหรือไม่ ไม่กล้าอยู่แล้ว คุณกล้าเข้าไปใน
พื้นที่นั้น เหมือนไปขีดเส้นบล็อกไว้เลยเหรอ ว่าตรงนี้ราคา 40,000 50,000 ไม่มีใครกล้าเข้าไปทำ มัน
ก็ต้องเป็นคนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นมันหายไปไหนแต่ละปีใช่ไหม เพราะฉะนั้นการสร้าง
นอมีนี เขาไม่ทำเองหรอกพวกนี้ แล้วเยอะมาก เพราะคนที่เป็นนอมีนีไม่ยอมไง ไม่ยอมบอกอะไร”
“กรณีของจังหวัดผูกขาดเจ้าเดิม ไม่มีเจ้าใหม่เข้ามา เนื่องจากรู้ช่องทางการเข้าหาเจ้าหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบงานนั้น ๆ”
อิทธิพลหรืออำนาจที่ส่งผลต่อการทุจริต
การสัมภาษณ์พบว่า
“เพราะถึงคุณเป็นเจ้าใหญ่จริง คุณจะมากวนเจ้าเล็กทีเดียวไม่ได้ คุณต้องมาแบ่งส่วนของคุณ
ไป ถ้าไม่คุยกันเคยได้ยินไหมที่เผารถตรงนั้น เผารถแมคโคร ก็นี่เหมือนที่พูด เจ้าอื่นมารับในส่วนที่เขา
ทำแล้ว / แม้คุณใหญ่อยู่ในจังหวัดหนึ่ง ไม่ใช่ว่าอิทธิพลคุณชนะได้ตลอดนะ อิทธิพลของคุณมีอำนาจ
ในจังหวัดนี้ แต่อยู่ ๆ คุณเอาอิทธิพลมาใส่ไว้ในจังหวัดนี้ไม่ได้ เพราะมันลงตัว ถ้าพูดถึงตอนนี้มนั ไป
ไกลมาก”
“ผู้ประมูลงานรูจ้ ักกับเจ้าของงานก็สามารถได้รับงาน”
“แล้วตอนหลังนี้มาเปลี่ยนงานฉลองรัฐและงานกาชาด คนละส่วนกัน งานฉลองรัฐออแกไนซ์
จัดไป กาชาดนี้จังหวัดจัด เพราะคนขายบัตรกาชาดต่าง ๆ จังหวัดพวกนี้มาที่ส่วนราชการ เอามาเป็น
เล่มแจกเขาไป คนละส่วนกันนะ ผลประโยชน์คนละเรื่องกัน ส่วนรายได้ของกาชาดทั้งหมด เงินรางวัล
ต่าง ๆ ตู้เย็น รถยนต์ขอจากบริษัทบริจาคนะ ไม่ได้ซื้อ ขอจากส่วนราชการไหนที่มีผลประโยชน์ มีงบ
เยอะ ๆ พูดง่าย ๆ นะ ก็จะให้มอเตอร์ไซค์ ซักคันหนึ่ง ตู้เย็นซักเครื่อง ห้างร้านอาจจะให้รถมาสัก
400,000 รถเก๋งซักคันหนึ่ง ก็เอามาเป็นรางวัลล่อ แล้วคนไปงานกาชาดไปซื้อ แล้วมีเงินรางวัลเห็น
ไหม มันมีบัตรกาชาดก็จะมีออกฉลากกาชาด รายได้ทั้งหมดนี้เข้ากาชาดไม่เกี่ยวกับอีเว้นต์ ไม่เกี่ยวกับ
งานฉลองรัฐ ไม่เกี่ยวกันเลย คนละส่วนเลย”
แนวทางในการป้องกัน
การสัมภาษณ์พบว่า
“เราใช้ 2 คำคือ คำว่าตระหนัก เพราะว่าคนที่เป็นคนทำงาน จะไปเหมือนกับบอกว่าให้คน
ทำอย่างนี้ มันบอกได้ แต่ว่าถ้าเขาไม่ตระหนักรู้ เขาก็ไม่ทำ”
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“1. ขอความร่วมมือข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า ให้ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองเกินกว่า
ประโยชน์ของส่วนรวม 2. สร้างจิตสำนึกที่ดีเรื่องการทุจริตคอรัปชัน จิตสำนึกสำคัญกว่ากฎระเบียบ”
ประเด็นเพิ่มเติม
การสัมภาษณ์พบว่า
“ยกตัวอย่างว่าการที่เราจะเข้าไปหาผู้รับเหมา อย่างนครผู้รับเหมาอยู่สงขลา อยู่ภูเก็ต
อยู่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่คนท้องถิ่นเป็นนอมินี เป็นนอมินีเอาไว้แค่รับหน้าสื่อ ว่าแค่นั้นเอง เอาชิงช้า
สวรรค์ม าได้ เอารถอะไรเอาของละเล่นมาทั้งหมดได้ คนจัดงานอีเ ว้นท์ประจำปีพวกเรานี้เขามี
พาวเวอร์เรื่องนี้ เขาต้องมีกองคาราวานของเขา อย่างผมเคยคุยกับเขา ล่วงหน้าเป็นเดือนก็ไปแล้วนะ
เขาก็ชวนพ่อค้าไปกับเขาด้วย เขาจะเป็นคาราวานใหญ่ ต้องการจัดงานถ้าไม่มีพวกนี้ คนก็ไม่เที่ย ว
เพราะเขามีการวางแผนไง เขามีการลดโอกาส ในการที่เราจะไปเข้าถึงนั้นยาก”
“ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐาน ผมจับไม่ได้ มันจะเป็นตารางเมตร มันรู้สึก ว่าเป็นตารางเมตร
10 วัน มันแล้วแต่ว่า 10 วัน 20,000 มันจะแยกเป็นโซนไหน โซนติดถนน โซนในซอย”
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การสัมภาษณ์พบว่า
1. ข้อ 1) บูร ณาการงานตรวจสอบ ปปช. ตรวจสอบหน้างาน สตง. ตรวจสอบเอกสาร
2) หน่วยงานราชการจะต้องควบคุมผู้รับเหมาอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้ขายสินค้า เอากำไรเกิน
ควร 3) มีก ารตรวจสอบรายได้ห ลังจากเสร็จสิ้นงาน เข้ารัฐเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
มากกว่าหรือน้อยกว่า เนื่องจากสาเหตุอะไร 4) เน้นตรวจผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. อยากให้ทุกหน่วยงานเข้าสู่ระบบของภาษีอากร เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และฐานภาษี
กว้างขึ้น
วิเคราะห์ประเด็น พบว่า การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง 3 จังหวัด
ดังนี้
ช่องว่างของกฎระเบียบ ผู้ปฏิบัติงานของรัฐอาศัยช่องว่างของกฎหมายหรือกฎระเบียบ
โดยใช้ร ูป แบบของการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการใช้พื้นที่ของรัฐในการหาประโยชน์ร ่วม อีกทั้ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับต่างพึงพอใจกัน หากผู้มีอำนาจตกลงในการรับผลประโยชน์ จะเกิดรูปแบบของ
การยอมรับทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ไม่ทำให้ผิดระเบียบ การดำเนิ นการ
ทุจริตก็จะเกิดขึ้นแม้ว่าจะนำไปสู่ปลายทางของความสำเร็จในการจัดงานประจำปี
ช่องว่างการบริหารงานคลังและเจ้า หน้า ที่ การดำเนินงานของการบริหารงานคลังของ
หน่วยงาน มีช่องว่างจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งก่อนการดำเนินโครงการขาดการประเมินความ
เสี่ยงของการจัดโครงการ และไม่โต้แย้งหรือกล้าปฏิเสธต่อการกระทำผิด ผู้มีอำนาจจึงอาศัยพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการยอมรับต่อการกระทำผิด
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อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ การตรวจสอบโครงการจัดงานประจำปี
ไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบการตรวจสอบและ
ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานทางการเงินเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่ ก่อน ระหว่าง
และเสร็จการดำเนินโครงการ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการประจำปีขาดการแสดงความโปร่งใสในการ
แสดงถึงข้อ เท็จจริงของการจัดโครงการ โดยเฉพาะในส่วนของการจ้างบุคคลภายนอกมาจัดงาน
ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทั้ง ก่อน ระหว่าง และเสร็จสิ้นโครงการ ประชาชน
ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
พฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย เกิดผลประโยชน์ร่วมของ
ผู้มีอำนาจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผลประโยชน์เพื่อรับผลประโยชน์
ร่วมกันในพื้นที่รัฐ และเอาผลประโยชน์จากประชาชนผู้ขายสินค้า
ผู้บริหารใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจแสดงออกถึงการกระทำที่เปิดเผยต่อ
การดำเนินการจัดโครงการประจำปี แต่อีกนัยยะก็ไม่สามารถชี้แจงถึงความจำเป็นและเหตุผลที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการจัดให้มีผู้ประมูลเข้ามาเพื่อจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้า และไม่แสดงออก
ถึงผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ต่อประชาชนและสาธารณะได้
อิทธิพลหรืออำนาจที่ส่งผลต่อการทุจริต ส่วนใหญ่ผู้ประมูลจะเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจที่มีระบบ
อุปถัมภ์หรือมีความเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจในจังหวัด
แนวทางในการป้องกัน
1. บูรณาการงานตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติมี
หน้าที่ต้องตรวจสอบการจัดงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบเอกสารทั้งก่อน
ระหว่าง และเสร็จสิ้นโครงการ
2. หน่วยงานราชการจะต้องควบคุมผู้รับ เหมาหรือผู้ป ระมูล จัดทำสัญ ญาที่เ ปิดเผยได้
เพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้ขายสินค้า เอากำไรเกินควร
3. มีการตรวจสอบรายได้หลังจากเสร็จสิ้นงาน จำนวนเงินที่เข้ารัฐ เปรียบเทียบจำนวนเงินแต่
ละปี
4. เน้นตรวจผลสัมฤทธิ์ของงาน
5. อยากให้ทุกหน่วยงานเข้าสู่ระบบของภาษีอากร เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และฐานภาษี
กว้างขึ้น
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ส่วนที่ 2 สรุปความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
1) วิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
งานประจำปี (งานกาชาด)
วิธีก ารและขั้นตอนการจัดงานกาชาด ผู้ดูแลโครงการจะเป็นผู้ก ำหนดรูปแบบของงาน
โดยรูปแบบการจัดงานจะมี 3 ส่วน คือ
1. งานกาชาด การจับฉลากกาชาด
งานประจำปีและงานกาชาดจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน มีการแยกประเภทงาน
งานกาชาดจะประกอบด้วย การจับ ฉลากกาชาด การขายสลากกาชาด โดยเหล่ากาชาดจะเป็น
ผู้ดำเนินการ ในส่วนของการจับฉลากกาชาด เหล่ากาชาดจะเป็นผู้รับผิดชอบ มีการประชุมจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ กำหนดรูปแบบของงาน ไม่ม ีก ารตั้ง งบประมาณ ภาพรวมของจัง หวัดในการ
ดำเนินการ ส่วนใหญ่ยืนยันว่า ไม่มีการทุจริต
2. การจัดเวทีการแสดง การจัดนิทรรศการ
การจัดเวทีการแสดง การจัดนิทรรศการ จะเป็นส่วนของหน่วยงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
จะให้แต่ละอำเภอมาจัดนิทรรศการเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ อีกทั้งหน่วยงานราชการใน
จังหวัดจะจัดตั้งงบประมาณประจำปีตามแผนงานเพื่อนำกิจกรรมมาร่วมในงานประจำปี
3. ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลที่เข้ามาใช้พื้นที่ของส่วนราชการ
เอกชนจะดำเนินการให้เช่าพื้นที่การออกร้านจำหน่ายสินค้า ในการจัดงานจะมี “เอกชน
ผู้ประมูลงาน ผู้รับเหมา ผู้เชี่ยวชาญ” (การเรียกชื่อขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องใช้คำนั้น) เข้ามาจัดสรรพื้นที่
ให้กับร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไปและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่าย
สินค้าจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ 1. คาราวานสินค้าที่มากับผู้ประมูล 2. ร้านค้าที่อยู่ในท้องถิ่น
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานกาชาด พบว่า วิธีการและขั้นตอนการทุจริต จะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกของการจัดงานประจำปี การจัดงานกาชาด ไม่พบการทุจริต ส่วนที่สองจะ
พบได้จากภาพรวมของการจัดงานที่ให้เอกชนใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้า เช่า ไม่มีรูปแบบและ
หลัก ฐานที่ชัดเจนและไม่สามารถแสดงถึงการได้รับอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ของเจ้าของ
โครงการ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เท่านั้น) รวมทั้งการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้มีอำนาจเพื่อแลกกับการ
ได้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงาน การเรียกเก็บค่าเช่าที่กระทำจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ ยอมรับ
ได้ และยินยอมให้ปฏิบัติในกลุ่มของผู้ได้ผลประโยชน์ร่วม อีกทั้งการให้เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ขายสินค้า
เป็นเสมือนธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมา โดยได้กล่าวอ้างว่า เป็นสิ่งที่เกินกว่าที่หน่วยราชการจะ
ดำเนินการได้ แม้ว่า ผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่จะยอมรับได้ในการจ่ายค่าเช่า แต่ถือว่าเป็นการเอารัดเอา
เปรียบประชาชน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการบริหารระดับจังหวัด และส่งผลต่อภาพลักษณ์การ
คอร์รัปชันของประเทศได้
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งานประจำปี (งานลากพระ)
การจัดงานประจำปี งานลากพระ มีรูปแบบการจัดงาน 2 ส่วน คือ
1. การจัดงานลากพระ มีการดำเนินการโดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดรูปแบบของการ
จัดงาน มีกฎและกติกาการให้คะแนนของเรือพระ การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามารับทราบรูปแบบและ
กติกาของการเข้าร่วมการประกวดเรือพระ ในการเข้าร่วมประกวดเรือพระ พระสงฆ์ส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการจัดงานลากพระ เพราะอยากให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดที่มีมาอย่างยาวนาน
2. มีผู้ประมูลมาจัดสรรพื้นที่ขายสินค้า ไม่มีที่มาว่าผู้ประมูลเหล่านี้มาอย่างไร แต่ทุกครั้งการ
จัดงานประจำปีก็จะพบว่า มีผู้ประมูลมาจัดสรรพื้นที่สาธารณะเป็นโซนเพื่อให้ผู้ขายสินค้าเข้ามาเช่า
พื้นที่ขายสินค้า อีกทั้งมีกองคาราวานสินค้ามาพร้อมกับผู้ประมูลด้วย วิธีการที่ผู้ ขายสินค้าจะได้พื้นที่
คือต้องเข้ามาติดต่อกับชื่อบุคคลที่ประกาศในป้ายโฆษณา หลังจากนั้นก็จะมีผู้ประมูลมาจัดพื้นที่ให้อยู่
ในพื้นที่ที่กำหนดและผู้ขายสินค้ายอมรับในราคาที่ตกลงกัน การเก็บค่าเช่าก็จะเป็นรายวันหรือเหมา
จ่าย ในการเก็บราคาค่าเช่าพื้นที่จะมีราคาไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 พื้นที่ด้านหน้า เน้นให้กับคาราวานที่มากับผู้ประมูล ราคาสูงแต่ผู้ขายสินค้าก็ยินยอมจ่าย
เพราะขายสินค้าได้จำนวนมากเช่นกัน
2.2 พื้นที่ที่จัดให้กับผู้ขายสินค้ารายใหญ่ เช่น บริษัทรถยนต์ บริษัทรถมอเตอร์ไซค์
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคยขายสินค้าร่วมกันทุกครั้ง ก็จะได้พื้นที่เดิม
2.3 พื้นที่เล็ก ๆ สำหรับผู้ขายสินค้าในท้องถิ่น เช่น ขายอาหาร ขายน้ำ ขายของขบเคี้ยว ผู้ขายสินค้า
เหล่านี้ถ้าเป็นผู้ค้าเดิมก็สามารถต่อรองเรื่องพื้นที่และราคาได้ แต่ถ้าเป็นผู้ค้าหน้าใหม่ก็จะไม่สามารถ
ต่อรองพื้นที่ได้ และราคาเช่าก็ค่อนข้างสูง
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานลากพระ พบว่า วิธีการและขั้นตอนการทุจริตของ
การจัดงานจะแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก พื้นที่ของการจัดงานเรือพระ พื้นที่ส่วนนี้จะอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้จัดงานและจัดสรรพื้นที่ให้วัดของแต่ละจังหวัดเข้ามาจอด เพื่อให้ประชาชนได้
ชื่นชมความงดงามและร่วมทำบุญกับวัดที่เข้าร่วมงาน วัดของแต่ละจังหวัดเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยการ
ตกแต่งเรือพระให้มีความสวยงามและถูกต้องตามเกณฑ์การประกวด และเรือพระที่ชนะการประกวด
จะได้รับรางวัล แม้ว่ารางวัลจะไม่ได้มีมูลค่าสูง เมื่อเทียบกับการลงทุน และลงแรงของพระสงฆ์และ
ชุมชน ประชาชนที่อยู่บริเวณวัดเข้าร่วมการตกแต่งเรือพระด้วยจิตศรัทธา และกระทำด้วยจิตใจเป็น
กุศล ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้มีการจัดงานลากเรือพระเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีมาอย่าง
ยาวนานดั้งเดิม การจัดงานลากพระ ส่วนนี้ไม่พบการทุจริต ส่วนที่สอง พื้นที่ของผู้ขายสินค้า ซึ่งมา
จากการที่ผู้ประมูลได้รับมาจากผูจ้ ัดงานจัดสรรพื้นทีเ่ พื่อให้ผู้ขายสินค้าเช่าขายสินค้า และนำการแสดง
ดนตรีที่มีชื่อเสียงมาจัดในงาน ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้จ้างงาน ไม่มีหลักฐานที่มาของการติดต่อกั น
ระหว่างผู้จัดงานและผู้ประมูลงาน อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตกลงทำสัญญาของการใช้
พื้นที่ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เท่านั้น) แต่การรับประโยชน์จากผู้ประมูลมีส่วนของการเก็บค่าเช่า
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พื้นที่ การเก็บค่าที่จอดรถในราคาที่สูง จำนวนเงินที่ได้รับไม่สามารถระบุ เป็นจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
และเป็นจำนวนเงินมหาศาล การกระทำในรูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็น โอกาสที่เอื้อต่อการจะปกปิดการ
กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน โอกาสที่จะแปลงสภาพของทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชัน
โอกาสในการกระทำผิดที่เ กิดจากจุดอ่อนของระบบการควบคุม ภายในองค์ก ร หรือระบบการ
ตรวจสอบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันทีทันใด รวมทั้งมีแรงจูงใจ
จากจำนวนเงินที่ได้รับและความชื่นชมศรัทธาของประชาชนที่เข้าร่วมงานลากพระ
2) การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สรุปผลจากการสัมภาษณ์งานกาชาด การป้องกัน และเปรียบเทียบรูปแบบของการจัด
งานประจำปี งานกาชาดของจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐมีการปฏิบัติตามระเบียบ มีการดำเนินการที่ถูกต้อง
ในส่วนของการจัดงานที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ และในส่วนของผู้รับเหมา อาศัยตาม
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูล ซึ่งไม่
มีการดำเนินการในส่วนนี้อาจนำไปสู่การทุจริตได้ (จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
เกิดขึ้นจริง)
หลักคุณธรรม ส่วนใหญ่เชื่อมั่นกับการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับสูง และเชื่อว่าการ
ดำเนินงานต้องยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
หลักความโปร่งใส การดำเนินงานของงานกาชาด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
มีความชัดเจนในการกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกาชาดและรางวัลกาชาด ระบบการทำงานมีความ
ถูกต้อง มีระบบเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ และเมื่อดำเนินเสร็จแล้วจะมีการประชุมเพื่อสรุป การ
ดำเนินงาน
หลักการมีส่วนร่วม การดำเนินงานจะมีหน่วยงานหลายส่วนเข้ามาบูรณาการการจัดงาน
ร่วมกัน โดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่การมีส่วนร่วมนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดงานไม่ได้มีแค่ส่วน
ของภาครัฐเท่านั้น แต่จะมีส่วนของเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานด้วย นั่นคือส่วนของ
ผู้รับจ้างหรือผู้ประมูลงาน (ในการสัมภาษณ์นี้ใช้คำว่า ผู้เชี่ยวชาญ) เข้ามารับงานในส่วนของการขาย
ของในพื้นที่ที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดงาน การมีส่วนร่วมจึงไม่ได้เป็นการมีสว่ นร่วมของประชาชนแต่เป็น
ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ผลประโยชน์จากการจัดงาน
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การดำเนินการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐมีการรับ
การตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐคือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แต่ช่องว่างของการตรวจสอบ
คือ การแสดงเพียงหลักฐานหลักของการจัดงานที่เห็นเชิงประจักษ์ แต่ในส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูล
ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในการจับจองเพื่อแบ่งส่วนให้กับผูข้ ายสินค้าเช่าพื้นที่ขายสินค้า ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
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ว่า มีที่มาอย่างไรและไม่สามารถกล่าวถึงความเป็นมา ประเด็นของการติดต่อ การทำสัญญา หรือการ
ระบุตัวตนของเอกชนหรือผู้ประมูลได้อย่างชัดเจน (จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่เกิดขึ้นจริง)
หลักความคุ้มค่าได้ การจัดงานมีความคุ้มค่า เพราะส่วนใหญ่เห็นถึงผลที่ได้รับเมื่อมาร่วมงาน
แล้วได้รับความสุข และได้รับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมสลากกาชาด การทำบุญ แม้ว่า
ส่วนหนึ่งของประชาชนผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้าภายในงาน แต่บางส่วนก็ไม่ได้รับทราบที่มาของ
การขายสินค้า และยินดีในการซื้อสินค้าที่นำมาขายในงาน
สรุปผลจากการสัมภาษณ์งานลากพระ การป้องกัน และเปรียบเทียบรูปแบบของการจัด
งานประจำปี งานลากพระของจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐ งานลากพระ ไม่มีการแสดงถึงการดำเนินการ
ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ในส่วนของผู้รับเหมาที่เข้ามาจัดสรรพื้นที่ ขาดวิธีการที่ มีการปฏิบัตติ าม
ระเบียบ โดยมีการดำเนินการที่ถูกต้องในส่วนของการจัดงานที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ
สำหรับในส่วนของผู้รับเหมา อาศัยตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เ ช่าอสัง หาริม ทรัพย์ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูล ซึ่งไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้อาจนำไปสู่การทุจริตได้
(จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง)
หลักคุณ ธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐ งานลากพระ ยัง ไม่เ ห็นข้อเท็จจริงของการ
ดำเนินงานที่แสดงถึงการมีหลักคุณธรรมในการจัดงาน และเมื่อดำเนินการจัดงานยังคงไม่มีก ารแสดง
ถึงหลักคุณธรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ
หลักความโปร่งใส การดำเนินงานของงานลากพระมีรูปแบบของการดำเนินงานโดยให้หลาย
ภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับ การจัดงาน แต่ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เ ข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
หลักการมีส่วนร่วม การดำเนินงานมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในส่วนของเรือพระ
การจัดงานเป็นที่ยอมรับได้ของประชาชน แต่ในส่วนของการประมูลพื้ นที่ ไม่มีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทั้งนี้มีการเก็บค่าเช่าที่ ค่าที่จอดรถ และยังคงซื้อสินค้าในราคาสูง
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การดำเนินการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานลากพระ
ไม่มีการแสดงหลักฐานที่ชัดเจน จากการประมูลพื้นที่ให้กับผู้รับเหมา อีกทั้งไม่สามารถตรวจสอบ
จำนวนเงินที่ได้รับจากการให้เช่าพื้นที่ (จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง)
หลักความคุ้มค่าได้ การจัดงานลากพระ ประชาชนมีความพึงพอใจและยังคงต้องการให้มี
งานประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจ มีความคุ้มค่ามาก
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แต่ในส่วนของความคุ้มค่าของตัวเงิน ยังไม่สามารถวัดผลได้ จากการใช้ต้นทุนและจำนวนเงินที่ ได้รับ
จากการใช้พื้นที่ของรัฐในการจัดงาน
สรุ ป ผลการสั ม ภาษณ์ ก ารจั ดงานประจำปี ข องหน่ ว ยงานรั ฐจากผู ้ม ีส ่ว นเกี่ ย วข้อง
ทั้ง 3 จังหวัด ดังนี้
ช่องว่างของกฎระเบียบ ผู้ปฏิบัติงานของรัฐอาศัยช่องว่างของกฎหมายหรือกฎระเบียบ
โดยใช้ร ูป แบบของการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการใช้พื้นที่ของรัฐในการหาประโยชน์ร ่วม อีกทั้ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับต่างพึงพอใจกัน หากผู้มีอำนาจตกลงในการรับผลประโยชน์ จะเกิดรูปแบบของ
การยอมรับทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ไม่ทำให้ผิดระเบียบ การดำเนิ นการ
ทุจริตก็จะเกิดขึ้นแม้ว่าจะนำไปสู่ปลายทางของความสำเร็จในการจัดงานประจำปี
ช่องว่างการบริหารงานคลังและเจ้า หน้า ที่ การดำเนินงานของการบริหารงานคลังของ
หน่วยงาน มีช่องว่างจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งก่อนการดำเนินโครงการขาดการประเมินความ
เสี่ยงของการจัดโครงการ และไม่โต้แย้งหรือกล้าปฏิเสธต่อการกระทำผิด ผู้มีอำนาจจึงอาศัยพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการยอมรับต่อการกระทำผิด
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ การตรวจสอบโครงการจัดงานประจำปี
ไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบการตรวจสอบและ
ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานทางการเงินเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่ ก่อน ระหว่าง
และเสร็จการดำเนินโครงการ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการประจำปีขาดการแสดงความโปร่งใสในการ
แสดงถึงข้อ เท็จจริงของการจัดโครงการ โดยเฉพาะในส่วนของการจ้างบุคคลภายนอกมาจัดงาน
ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทั้ง ก่อน ระหว่าง และเสร็จสิ้นโครงการ ประชาชน
ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
พฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย เกิดผลประโยชน์ร่วมของ
ผู้มีอำนาจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผลประโยชน์เพื่อรับผลประโยชน์
ร่วมกันในพื้นที่รัฐ และเอาผลประโยชน์จากประชาชนผู้ขายสินค้า
ผู้บริหารใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจแสดงออกถึงการกระทำที่เปิดเผยต่อ
การดำเนินการจัดโครงการประจำปี แต่อีกนัยยะก็ไม่สามารถชี้แจงถึงความจำเป็นและเหตุผลที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการจัดให้มีผู้ประมูลเข้ามาเพื่อจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้า และไม่แสดงออก
ถึงผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ต่อประชาชนและสาธารณะได้
อิทธิพลหรืออำนาจที่ส่งผลต่อการทุจริต ส่วนใหญ่ผู้ประมูลจะเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจที่มีระบบ
อุปถัมภ์หรือมีความเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจในจังหวัด
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สรุปวิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐและการจัดงาน
ประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
บทสรุปวิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์ร ัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ และ
การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีดังนี้
1. วิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
1.1 วิธีการการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
การจั ด งานประจำปี ท ั ้ ง งานกาชาดและงานลากพระของจั ง หวั ด ตรั ง จั ง หวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา มีวิธีการจัดงานในรูปแบบเดียวกัน คือ
1.1.1 ส่วนของการจัดงานของหน่วยงานรัฐ
1.1.2 ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้าเช่า
1.2 ขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ การจัดงาน
ประจำปีทั้งงานกาชาดและงานลากพระของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
1.2.1 ส่วนของการจัดงานของหน่วยงานรัฐ ไม่พบการทุจริต
1.2.2 ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้าเช่า
ไม่มีการดำเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ดำเนินการโดยวิธีก าร
ประมูล ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่อไปในทางทุจริต โดยในหมวด 2
การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ 8 ภายใต้การบังคับข้อ 6 ให้ผู้ประมูลได้ไปทำสัญญาเช่ากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การให้เช่ าดำเนินการโดยวิธีการประมูล อีกทั้งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์
กำหนด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นเป็นกรณี
เฉพาะรายไป (ในระหว่างการศึกษาวิจัย ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์) อาจนำไปสู่การทุจริตได้
2. การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การจัดงานประจำปีทั้งงานกาชาดและงานลากพระของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดสงขลา มีการจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
2.1 หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐทัง้ งานกาชาดและงานลากพระไม่มกี าร
แสดงถึงการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ในส่วนของเอกชนหรือผู้รับเหมาที่เข้ามาจัดสรร
พื้นที่ ไม่แสดงหลักฐานในการได้รับสิทธิ์การใช้พื้นที่ อีกทั้งการให้เช่าพื้นที่ยังไม่เป็นธรรมต่อประชาชน
อาศัยตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีก าร
ประมูล ซึ่งไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้อาจนำไปสู่การทุจริตได้ (ในระหว่างการศึกษาวิจัย ไม่พบ
หลักฐานเชิงประจักษ์) อาจนำไปสู่การทุจริตได้
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2.2 หลักคุณธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ ยังไม่
แสดงถึงข้อเท็จจริงของการดำเนินงานที่คำนึงถึงหลักคุณธรรมในการจัดงาน คำนึง ถึงประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับ และเมื่อดำเนินการจัดงานยังคงไม่มีการแสดงถึงหลักคุณธรรมเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ
2.3 หลักความโปร่งใส การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ
มีรูปแบบของการดำเนินงานโดยให้หลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดงาน มีวิธีการดำเนินงาน
ตามระเบียบและรับทราบในส่วนของส่วนราชการ แต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องที่ชัดเจนได้
2.3 หลักการมีส่วนร่วม การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ
การดำเนินงานมีหน่วยงานรัฐและส่วนราชการอื่น ๆ หลายภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการจัดงานและ
ดำเนินงานจนแล้วเสร็จ แต่ในส่วนของผู้รับเหมาหรือเอกชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ ไม่มีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทั้งนี้มีการเก็บค่าเช่าที่ ค่าที่จอดรถ และการขายสินค้าในราคาสูง
2.4 หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและ
งานลากพระ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของการจัดงานของหน่วยงานรัฐ มีหลักฐานแสดงถึง
การดำเนินงานที่ถูกต้อง 2. ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลใช้พื้นที่เพือ่ จัดสรรให้ผขู้ ายสินค้าเช่า ไม่มีการ
แสดงหลักฐานที่ชัดเจนจากการประมูลพื้นที่ อีกทั้งไม่สามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจากการให้
เช่าพื้นที่ (ในระหว่างการศึกษาวิจัย ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์)
2.5 หลักความคุ้มค่า การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ
ประชาชนมีความพึงพอใจและยังคงต้องการให้มีการจัดงานเพื่อให้เป็นการสืบทอดงานประเพณีที่มีมา
อย่างยาวนาน และมีคุณค่าทางจิตใจของประชาชนในจังหวัด มีความคุ้มค่ามาก แต่ในส่วนความคุ้มค่า
ของตัวเงิน ยังไม่สามารถวัดผลได้ จากการใช้ต้นทุนและจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้พื้นที่ของรัฐใน
การจัดงาน
3) แนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ
แนวทางในการป้องกัน
1. บูรณาการงานตรวจสอบการดำเนินโครงการ หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการจัดงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
ทั้งก่อน ระหว่าง และเสร็จสิ้นโครงการ
2. หน่วยงานราชการจะต้องควบคุมผู้รับเหมาหรือผู้ประมูล จัดทำสัญญาที่เปิดเผยได้เพื่อ
ไม่ให้เอาเปรียบผู้ขายสินค้า เอากำไรเกินควร
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3. มีการตรวจสอบรายได้หลังจากเสร็จสิ้น งานจำนวนเงินที่เข้ารัฐ เปรียบเทียบจำนวนเงินแต่
ละปี
4. เน้นตรวจผลสัมฤทธิ์ของงาน
5. ให้ทุกหน่วยงานเข้าสู่ระบบของภาษีอากร เพื่อสามารถตรวจสอบได้และฐานภาษีกว้างขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
งานกาชาด
1. ควรมีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วนร่วม
ปฏิบัติงาน บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. ควรมีการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ ไม่ควรทำเพียงกลุ่มคน เพราะถ้าดำเนินงานใน
รูปแบบคณะกรรมการทำให้เกิดการตรวจสอบกันได้ แบ่งภาระหน้าที่การทำงานได้อย่างชัดเจน แต่ก็
ควรจะมีเจ้าภาพเพื่อเป็นผู้ประสานงานในแต่ละฝ่ายงานให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น
3. ควรมีการป้องกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจส่อไปในทางทุจริต
เช่น การให้สินบน เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ เป็นต้น อีกทั้งติดตามการดำเนินงานเป็นขั้นตอน มีการ
ประเมิน สรุปผลโครงการหลังเสร็จสิน้ โครงการ และหมุนเวียนเปลี่ยนงานกัน สับเปลี่ยนหน้าที่ในการ
ดำเนินงาน มีการทำงานเป็นทีมสามารถทำงานแทนกันได้ เช่น กรณีของงานกาชาด เกิดการทุจริตใน
สำนักงานโดยเจ้าหน้าที่ดูแลเงินของสำนักงาน เนื่องจากเป็นผู้ดูแลเงินคนเดียว ทำให้เกิดช่องโหว่
สามารถยักยอกเงินของสำนักงานออกไปใช้ส่วนตัวได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจึงมีการหมุนเวียนงาน
และมีคนคอยกำกับติดตามอยู่เสมอ
4. หน่วยงานภาครัฐจัดพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่น โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย (นอกเหนือจากพื้นที่ขายสินค้าของแต่ละอำเภอ) แต่พ่อค้าแม่ค้ามาขายได้ไม่ นานก็กลับ ไป
ยังพื้นที่เช่าขายของของผู้รับเหมางานอีก เนื่องจากพื้นที่ ๆ ทางภาครัฐจัดให้ไม่ดึงดูด ให้ลูกค้าเดิน
มีคนเดินน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีการเช่าจำหน่ายสินค้าโดยผู้รับเหมา จึงควรมีการจัดสรรพื้นที่ให้
เท่าเทียมกัน
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานหลากหลายช่องทาง และเปิดให้มีการประมูลงาน
อย่างเสรี ไม่ใช้พื้นที่ของภาครัฐ โดยให้เอกชนดำเนินการเองทั้งหมดทั้งการหาสถานที่และจัดงาน
6. ควรสอบถามผู้ประมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค คู่แข่งขัน ความคุ้มค่าในการจัดงาน ที่ทำให้
การจัดงานเกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ และประชาชนจับจ่ายใช้สอย พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้
อีกทั้งงานประเพณีที่คนในท้องถิ่นอยากจะเข้าร่วมงานเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของจังหวัด
7. สร้างการรับรู้ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
8. การบริหารงานควรใช้หลักสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงตามวัตถุประสงค์และที่มาของ
การจัดงาน และก่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับคนในจังหวัดให้มากที่สุด
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9. หน่วยงานตรวจสอบทางการเงินเป็นหน่ว ยงานที่ ควรเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการในการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการอย่างถูกต้องและถูกระเบียบ
10. มีกฎระเบียบสำหรับการจัดงานออกมาอย่างชัดเจน เช่น ระบุค่าเช่าที่ชัดเจน แบ่งโซน
พื้นที่การขาย ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในงานสำหรับผู้เที่ยวชมงานและสำหรับเจ้าของร้านค้า
ต่าง ๆ
งานลากพระ
1. หน่วยงานของจังหวัดควรร่วมงานกับผู้รับเหมาที่ม ีศักยภาพเพียงพอ หรือถ้าภาครัฐมี
ศักยภาพก็ควรจัดงานเอง เพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบเรื่องค่าเช่าพื้นที่ขายของ
2. ไม่ควรผูกขาดกับผู้ประมูลงานเพียงรายเดียว
3. ควรมีการกำหนดราคาค่าเช่าพื้นที่ตามประเภทของสินค้า เช่น สินค้าประเภทเครื่องดื่ม
สินค้าประเภทรถยนต์ ราคาค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ อยากให้ภาครัฐเข้าไปควบคุมในส่วนนี้ด้วย เนื่องจาก
การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับผู้ประมูลงานและผู้ประมูลงานจะให้เช่าในราคาสูง
4. ควรมีกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลโดยการกำกับจากทางภาครัฐ
5. ควรมีการจัดทำสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่ อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดงาน
ในปีต่อไป และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

ส่วนที่ 3 มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ผู้วิจัยได้ศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ แบ่งออก
ได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะป้องกัน
1. สนับสนุนภาคประชาชนและสื่อมวลชนเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต โดยสร้างให้เป็น
กลุ่มมือปราบทุจริตการจัดงานประจำปี เพื่อเป็นหูเป็นตาและร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัด
งานประจำปี
2. สร้างความเข้าใจในรูปแบบของการปลูกฝังจิตสำนึกดีและการตระหนักดีให้กับ ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐในหน่วยงาน และสร้างความกล้าปฏิเสธต่อการกระทำผิดทุจริตในทุกกรณี
3. ส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติจริงต่อการดำเนินโครงการของรัฐ โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
4. สร้างระบบการตรวจสอบแบบสะท้อนกลับให้กับผู้บริหารองค์กรได้ปฏิบัติงานยึดมั่นหลัก
ธรรมาภิบาลจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
5. สร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนและสื่อมวลชน และสร้างพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็น
กลไกในการป้องกันการทุจริต
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6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการทุกประเภท
ให้แสดงออกถึงองค์กรของความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
7. สร้างระบบและกลไกให้ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริตแบบมืออาชีพ และตระหนักถึงการกระทำความผิดในการทุจริตการจัดงาน
ประจำปี
8. จัดระบบของการตรวจสอบภายในขององค์กรภาครัฐให้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความเสี่ยงของโครงการการจัดงานประจำปีของแต่ละจังหวัด
ระยะดำเนินการ
1. สร้างระบบและกลไกของการตรวจสอบภายในองค์กร ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรของรัฐให้มีความเข้มแข็ง วิเคราะห์และสังเคราะห์ และสามารถสื่อสารด้านการทุจริตได้อย่าง
ทันท่วงที
2. ในกรณีของการมีข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของการจัดงานประจำปี หน่วยงาน
รับผิดชอบการป้องกันการทุจริต ต้องรีบดำเนินการหาข้อเท็จจริง และสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกิน
30 วัน หลังจากรับเรื่องร้องเรียน
3. สร้างระบบหรือเครื่องมือที่สามารถตัดตอนการเข้าไปรับเหมาการจัดสรรพื้นที่ของรัฐใน
การขายสินค้าหรือคาราวานสินค้าของผู้ประมูล เอกชน หรือผู้มีอิทธิพล
4. กำหนดแนวปฏิบ ัติห รือรูปแบบของการจัดงานประจำปีให้เ ป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ
5. กำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยหรือมาตรการที่จำเป็นในการ
ป้องกันการทุจริตการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
6. กำหนดให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องกับการจัดโครงการของหน่วยงานรัฐมีบทบาทต่อการ
ดำเนินการจัดงาน ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ระยะปลอดภัย
1. กำหนดให้มีเครื่องมืออัจฉริยะหรือเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับถ่ายภาพ
ที่สามารถรายงานและตรวจจับการทุจริตการจัดงานประจำปี เพื่อป้องกันการทุจริตของการจัดงาน
ประจำปีอย่างทันท่วงที
2. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลรูปแบบของการจัดงานประจำปีที่ถูก ต้อง
ร่วมกันทั้งประเทศ และประกาศใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม
3. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของพลั ง สามัคคีในแต่ละจังหวัด เพื่อให้กล้าแสดงออกและ
ร้องเรียนการทุจริตงานประจำปี
4. กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดในการทุจริตการจัดงานประจำปี
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5. จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและให้คำแนะนำ
ต่อจัดโครงการประจำปี
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โมเดลวิธีการและขั้นตอนการทุจริต
การจัดงานประจำปีในหน่วยงานรัฐ

ภาพที่ 4.42 โมเดลวิธีการและขั้นตอนการทุจริตการจัดงานประจำปีในหน่วยงานรัฐ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
2. เพื่อศึกษาสภาพการป้องกันและเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดงานประจำปีของจังหวัด
ตรัง และจังหวัดใกล้เคียง การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
3. เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลที่สำคัญ
ดังนี้ การวิจัยเรื่องการศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ในจัง หวัดตรัง จัง หวัดนครศรีธรรมราช และจัง หวัดสงขลา ใช้ร ะเบียบวิธีวิจ ัยแบบผสมผสาน
ซึ่งการวิจัยแบบผสมผสานเป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูล อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสอบถาม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์นี้จะหาผู้ให้
ข้อมูลที่สำคัญ
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ
3. ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเชิงปริมาณ จำแนกประชากรของแต่ละกลุ่มเพื่อกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
จากนั้นจึงใช้สูตรการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ทำการ
คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาของแต่ละกลุ่ม ผลการคำนวณได้กลุ่มตัวอย่าง 300 คน การวิจัย
เชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ดำเนินการโดยคัดเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการงานประจำปี จำนวน 60 คน โดยทำการคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้หรือสามารถแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เทคนิค
การสัมภาษณ์เชิงลึก ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เ กี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ จำนวน 3 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 69 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การแปลผล และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
5.1 ความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
และเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดงานประจำปีของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดสงขลา
จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามแยกเป็นรายจังหวัด ในประเด็นหลักธรรมาภิบาลต่อการ
จัดการ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ผลการวิจัยแยกเป็นรายจังหวัด 3 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดตรัง
กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน/พนักงานของรัฐ มากที่สุด มีรายได้ 30,001
บาท ขึ้นไป และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดตรัง
1. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็นต่อการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 69.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูป แบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ กฎหมายที่
กำหนดบทลงโทษต่อการกระทำทุจริต ไม่ถูกใช้โดยผู้ที่รักษากฎหมายและไม่ยึดถือต่อการปฏิบัติง าน
ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น โดยขาดในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็น
อันดับ ที่ส อง คือ กฎหมายที่ก ำหนดบทลงโทษต่อการกระทำทุจ ริตในการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความตระหนักให้หวาดกลัวในการกระทำผิดและการทุจริต โดยขาดในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 70.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็น
อันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ขาดการกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการจัดงาน
ที่ได้รับความยินยอมและเกิดการยอมรับ ของสังคม โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 69.00 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ดำเนินงานโดยขาดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
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เช่น ไม่เ ปิดให้ม ีก ารประมูล การจั ดซื้อจัดจ้าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่
ประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 68.60
2. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 73.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูป แบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มีการทุจริตในการจัดงาน เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่าเข้าห้องน้ำ
เก็บแผงเช่าขายของในราคาไม่ยุติธรรม เป็นต้น โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 77.60 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้คำนึงถึง คุณธรรมจริยธรรม ก่อเกิดการทุจริตคอร์ร ัป ชัน เห็นแก่
ประโยชน์ของพวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์ โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 72.60 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่ส าม คือ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่คำนึงถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สำนึกใน
หน้าที่ของตนเอง ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 71.00 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ การจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขายสินค้าในท้องถิ่น
มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 70.80
3. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 74.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูป แบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การทุจริตในการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้อำนาจของ
นักการเมือง และระบบอุปถัมภ์ของหน่วยรัฐ โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 76.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ ในการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการรายงานสรุป และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยขาดในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 74.60 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็น
อันดับที่สาม คือ การทุจริตการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากระบบการตรวจสอบภายใน
และภายนอกที่ขาดประสิทธิภาพ การกำกับดูแลของผู้บริหารที่ไม่เพียงพอ โดยขาดในระดับ มาก
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 73.60 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็น
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อันดับที่สี่คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริตจากความไม่ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 73.00 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ การทุจริตในการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชันหรือทุจริต
ในทางปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.80
4. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และไม่นำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินงาน โดยขาดในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละของระดับ ความคิดเห็นเท่ากับ 72.40
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการจัด
งานประจำปีแก่ประชาชนได้ โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับ ความคิดเห็นเท่ ากั บ
72.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่ส าม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการ
วางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 70.60 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ
ช่องทางสื่อสาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์ ไม่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ ากับ
69.40
5. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูป แบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูป แบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีการจัดงานประจำปีที่ไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ ตั้งแต่เริ่มจัด
งานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.80
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ หน่วยงานภาครัฐไม่ ได้เปิดโอกาสให้
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประจำปี มีส่วนในการตรวจสอบการทุจริตการจัดงาน โดยขาดใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.60 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะไม่มีส่วนในการร่วม
ตรวจสอบการดำเนินงาน โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.20
และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ ระบบและกลไกของรัฐ ที่เกี่ยวข้องทาง
การเงิน เช่น สรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบการทุจริตการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 70.40
6. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีช่องโหว่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน และคำนึงแต่
ประโยชน์ส่วนตัว โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 74.00 ประเด็น
ที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับทีส่ อง คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการ
บริหารจัดการงานประจำปีที่ดี และไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุด โดยขาดในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 73.20 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็น
อันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจ ของชุม ชน
หรือส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 72.80 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สี่ คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น รูปแบบการแสดงกิจกรรมบนเวที การใช้สาธารณูปโภค
อย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.60
และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ไม่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า เช่น การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น
การจำหน่ายอาหารของท้องถิ่น เป็นต้น โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 70.20
จังหวัดตรังมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายประเด็นของหลัก
ธรรมาภิบ าล โดยภาพรวมพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 72.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับสูงที่สดุ คือ หลักความโปร่งใส
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โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 74.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับ
ที่สอง คือ หลักคุณธรรม โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 73.00
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาล
มาปฏิบัติในอันดับที่สาม คือ หลักความคุ้มค่า โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 72.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สี่ คือ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยขาดใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.80 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลัก ธรรมาภิบ าลมาปฏิบ ัติในอันดับที่ห ้า คือ
หลักการมีส่วนร่วม โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 71.20 และ
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาล
มาปฏิบัติในระดับต่ำที่สุด คือ หลักนิติธรรม โดยขาดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 69.60
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 18 – 30 ปี มีการศึกษาใน
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นเกษตรกร มากที่สุด มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท และมีภูมิลำเนาเดิม
อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็นต่อการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 64.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ดำเนินงานโดยขาดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เช่น ไม่เ ปิดให้มีก ารประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่
ประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ ากับ
67.20 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษ
ต่อการกระทำทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความตระหนักให้หวาดกลัวใน
การกระทำผิดและการทุจริต โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
65.20 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่ส าม คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ขาดการกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการจัดงานที่ได้รับความยินยอมและเกิดการยอมรับ
ของสังคม โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00 และ
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ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อการกระทำ
ทุจ ริต ไม่ถูก ใช้โ ดยผู้ท ี่ร ัก ษากฎหมายและไม่ยึดถือต่อการปฏิบ ัติง านในหน่วยงานภาครัฐ เช่น
ข้าราชการ พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 62.40
2. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูป แบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มีการทุจริตในการจัดงาน เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่าเข้าห้องน้ำ
เก็บแผงเช่าขายของในราคาไม่ยุติธรรม เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 71.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สอง คือ การจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ก่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เห็นแก่
ประโยชน์ของพวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 64.20 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่ส าม คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขายสินค้า
ในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยขาดในระดั บปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
63.40 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่คำนึงถึงการยึดมั่นในความถูก ต้องดีงาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง
ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขาดในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 61.40
3. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.40
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจาก
ช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้อำนาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์ของหน่วยรัฐ
โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 69.80 ประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ประชาชนหรือกลุ่มผู้มอี ิทธิพลสนับสนุนให้เกิดการคอร์รปั ชันหรือทุจริตในทางปฏิบัติ โดยขาดในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อ ยละของระดับ ความคิดเห็นเท่ากับ 66.40 ประเด็นที่ก ลุ่มตัวอย่างมีระดับ
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ความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ ในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการรายงานสรุป และ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ ากับ
65.60 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สคี่ ือ การทุจริตการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ เกิดจากระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกที่ขาดประสิทธิภาพ การกำกับดูแลของ
ผู้บริหารที่ไม่เพียงพอ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.60
และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
เกิดการทุจริตจากความไม่ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยขาดใน
ระดับปาน คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.20
4. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนดการวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็น
อันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่สามารถ
ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีแก่ประชาชนได้ โดยขาดในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และไม่นำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และ
ประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.40 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด
คือ ช่องทางสื่อสาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 60.00
5. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูป แบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ ระบบและ
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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กลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น สรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบ
การทุจริตการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีการจัดงานประจำปีที่ไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้
ตั้งแต่เริ่มจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 64.80 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่ส าม คือ หน่วยงาน
ภาครัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประจำปี มีส่วนในการตรวจสอบการ
ทุจริตการจัดงาน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.00 และ
ประเด็นที่ก ลุ่ม ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
สื่อสาธารณะไม่มีส่วนในการร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60
6. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ใช้งบประมาณของรัฐไม่คุ้ม ค่า เช่น รูปแบบการแสดงกิจกรรมบนเวที
การใช้สาธารณูปโภคอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยขาดในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 65.80 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สอง คือ การจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีช่องโหว่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน และคำนึง
แต่ประโยชน์ส่วนตัว โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.60
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจของชุมชน หรือส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ โดยขาดในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.20 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับที่สี่ คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการบริหารจัดการงานประจำปีทดี่ ี
และไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุด โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 65.00 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า เช่น การแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น การจำหน่ายอาหารของท้องถิ่น เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.20
จังหวัดนครศรีธรรมราชมี ระดับความคิดเห็น ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามราย
ประเด็นของหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็นต่อการจัดงาน
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบ ัติ
โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลัก ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับสูงที่สุด คือ หลักความ
โปร่งใส โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.40 ประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติในอันดับที่สอง คือ หลักคุณธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 65.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สาม คือ หลักนิติธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.80 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สี่ คือ หลักความคุ้มค่า
โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 64.00 ประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
ในอันดับที่ห้า คือ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.60 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับต่ำที่สุด คือ หลักการมีส่วนร่วม โดย
ขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60
จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 18 – 30 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และมีภูมิลำเนา
เดิมอยู่ในจังหวัดสงขลา
1. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็นต่อการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูป แบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ดำเนินงานโดยขาดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เช่น ไม่เ ปิดให้ม ีก ารประมูล การจัดซื้อจัดจ้ าง และขาดการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่
ประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
59.80 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษ
ต่อการกระทำทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่สร้างความตระหนักให้ห วาดกลัว
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ในการกระทำผิดและการทุจริต โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 58.40 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ขาดการกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการจัดงานที่ได้รับความยินยอมและเกิดการ
ยอมรับของสังคม โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 57.00
และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อการ
กระทำทุจริต ไม่ถูกใช้โดยผู้ที่รักษากฎหมายและไม่ยึดถือต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น
ข้าราชการ พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 56.60
2. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 57.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูป แบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้มีการทุจริตในการจัดงาน เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ เก็บค่าเข้าห้องน้ำ
เก็บแผงเช่าขายของในราคาไม่ยุติธรรม เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 58.80 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สอง คือ การจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ก่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เห็นแก่
ประโยชน์ของพวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 58.40 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่ส าม คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขายสินค้า
ในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
57.20 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่คำนึงถึงการยึดมั่นในความถูก ต้องดีงาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง
ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 57.00
3. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 59.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูป แบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ คือ การทุจริตในการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้อำนาจของนักการเมือง
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และระบบอุปถัมภ์ของหน่วยรัฐ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 61.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ ในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ไม่มีการรายงานสรุป และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยขาดในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.80 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็น
อันดับที่สาม คือ การทุจริตการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากระบบการตรวจสอบภายใน
และภายนอกที่ขาดประสิทธิภาพ การกำกับดูแลของผู้บริหารที่ไม่เพียงพอ โดยขาดในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 60.20 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็น
อันดับที่สี่คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดการทุจริตจากความไม่ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 58.40 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ การทุจริตในการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลสนับสนุนให้เกิดการคอร์รปั ชันหรือทุจริต
ในทางปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 55.40
4. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง
และทันสมัยเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีแก่ประชาชนได้ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.20 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกำหนดการวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม โดยขาดในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.60 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และไม่นำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และ
ประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 59.00 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด
คือ ช่องทางสื่อสาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 58.60
5. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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ความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 56.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูป แบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีการจัดงานประจำปีที่ไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ ตั้งแต่เริ่มจัด
งานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
59.20 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ สื่อสาธารณะไม่มีส่วนในการร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน โดยขาดในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 57.00 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความคิดเห็น เป็น
อันดับที่ส าม คือ ระบบและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น สรรพากร สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบการทุจริตการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐอย่างจริงจัง โดยขาดใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 55.60 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดงาน
ประจำปี มีส่วนในการตรวจสอบการทุจริตการจัดงาน โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 55.40
6. ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ในด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐยังขาดหลักนิติธรรมในการนำมาปฏิบัติ สูงที่สุด คือ การจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ มีช่องโหว่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน และคำนึงแต่
ประโยชน์ส่วนตัว โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 65.60
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับที่สอง คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ไม่มีการบริหารจัดการงานประจำปีที่ดี และไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุด โดยขาดในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 63.40 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับที่สาม คือ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชน หรือส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ / การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐในจังหวัดที่
ท่านอาศัยอยู่นั้น ใช้ง บประมาณของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น รูป แบบการแสดงกิจกรรมบนเวที การใช้
สาธารณูปโภคอย่างสิ้ นเปลือง เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 59.20 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่ำที่สดุ คือ การจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ ไม่ก ่อ ให้เ กิดการใช้ท รั พยากรที ่ม ีอยู่ ใ นท้ องถิ่ นอย่ างคุ้ ม ค่า เช่น การแสดง
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ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น การจำหน่ายอาหารของท้องถิ่น เป็นต้น โดยขาดในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 54.40
จังหวัดสงขลามีระดับความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายประเด็นของ
หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ รูปแบบของการจัดงานประจำปีขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ โดยขาดในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลัก ธรรมาภิบาลมาปฏิบ ัติในระดับสูงที่สุด คือ หลักการมี
ส่วนร่วม โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 61.60 ประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติในอันดับที่สอง คือ หลักความโปร่งใส โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 59.20 ประเด็นที่ก ลุ่ม ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สาม คือ หลักความคุ้มค่า โดยขาดใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.60 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในอันดับที่สี่ คือ
หลักนิติธรรม โดยขาดในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 58.00
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาล
มาปฏิบัติในอันดับที่ห้า คือ หลักคุณธรรม โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 57.80 และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงาน
รัฐขาดการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในระดับต่ำที่สุด คือ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
โดยขาดในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 56.80
5.2 วิธีการขั้นตอนการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
งานประจำปี (งานกาชาด)
วิธีก ารและขั้นตอนการจัดงานกาชาด ผู้ดูแลโครงการจะเป็นผู้ก ำหนดรูปแบบของงาน
โดยรูปแบบการจัดงานจะมี 3 ส่วน คือ
1. งานกาชาด การจับฉลากกาชาด
งานกาชาดมีก ารแต่ง ตั ้ ง คณะกรรมการจั ด งาน มี ก ารแยกประเภทงาน งานกาชาดจะ
ประกอบด้วย การจับฉลากกาชาด การขายสลากกาชาด โดยเหล่ากาชาดจะเป็นผู้ดำเนินการ ในส่วน
ของการจับฉลากกาชาด เหล่ากาชาดจะเป็นผู้รับผิดชอบ มีก ารประชุมจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
กำหนดรูปแบบของงาน ไม่มีการตั้ งงบประมาณ ภาพรวมของจังหวัดในการดำเนินการ ส่วนใหญ่
ยืนยันว่า ไม่มีการทุจริต
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2. การจัดเวทีการแสดง การจัดนิทรรศการ
การจัดเวทีการแสดง การจัดนิทรรศการ จะเป็นส่วนของหน่วยงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
จะให้แต่ละอำเภอมาจัดนิทรรศการเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ อีกทั้งหน่วยงานราชการใน
จังหวัดจะจัดตั้งงบประมาณประจำปีตามแผนงานเพื่อนำกิจกรรมมาร่วมในงานประจำปี
3. ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลที่เข้ามาใช้พื้นที่ของส่วนราชการ
เอกชนจะดำเนินการให้เช่าพื้นที่การออกร้านจำหน่ายสินค้า ในการจัดงานจะมี “เอกชน
ผู้ประมูลงาน ผู้รับเหมา ผู้เชี่ยวชาญ” (การเรียกชื่อขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องใช้คำนั้น) เข้ามาจัดสรรพื้นที่
ให้กับร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไปและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่าย
สินค้าจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ 1. คาราวานสินค้าที่มากับผู้ประมูล 2. ร้านค้าที่อยู่ในท้องถิ่น
ภาพรวมของการจัด งานประจำปีใ นส่ ว นของหน่ว ยงานรั ฐ งานกาชาด มี ร ู ป แบบการ
ดำเนินงานที่ไม่มีงบประมาณกลางที่ตั้งจากหน่วยงานรัฐในการดำเนินการ การจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐงานกาชาดจะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารในจังหวัดและรูปแบบการดำเนินงานจะ
กำหนดโดยผู้บริหารของจังหวัด การจัดงานประจำปีจะนำเอาปัญหาจากการทำแบบสำรวจประเมิน
การจัดงานประจำปีจากประชาชนในปีที่ผ่านมา มาปรับแก้ไขเพื่อให้ประชาชนพอใจ เช่น ไม่เก็บค่าที่
จอดรถในที่สาธารณะบริเวณจัดงาน ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า การจัดงานประจำปีเป็นสิ่งที่ดี
ประชาชนมีความสุข มีความพอใจในการเข้าร่วมงาน
ประเด็นที่ 1 การจัดงานกาชาดจะกำหนดรูป แบบโดยเหล่ากาชาด มีการดำเนินงานโดย
แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลจากภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติตามระเบียบและยึดถือพันธกิจ ของ
เหล่ากาชาด โดยบูรณาการจากหลายหน่วยงาน
ประเด็นที่ 2 จะมี “เอกชน” เข้ามาติดต่อกับผู้มีอำนาจในการจัดงานและเข้ามาจัดสรรพื้นที่
รวมทั้งกิจกรรมที่ต่างจากการจัดงานของภาครัฐ และรับผิดชอบในพื้นที่การจัดงานในส่วนของการ
จัดตั้งร้านขายสินค้าและเรียกเก็บค่าจัดวางสินค้ากับผู้ ขายสินค้าในราคาที่ไม่เท่ากัน หน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดงาน ไม่แสดงถึงการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานรัฐกับ “เอกชน” เป็นการกล่าวอ้ าง
ถึงของบุคคลว่า มีการรับเงินเพื่อให้ใช้พื้นที่เช่าขายสินค้า แต่ในจำนวนเงินนั้นไม่มีใครกล่าวถึงว่า
จำนวนมากเพียงใด
ประเด็นที่ 3 “เอกชน” จะประกาศให้ผู้ต้องการขายสินค้า ติดต่อในป้ายประกาศเพื่อเช่า
พื้นที่ พื้นที่ในการเช่าขายสินค้าจะมีขนาดไม่เท่ากัน และราคาของพื้นที่จะไม่เท่ากัน โดยจะมีบุคคลมา
เก็บเงินค่าเช่าของแต่ละคืนหรือเหมาจ่าย ส่วนใหญ่ผู้ขายยินยอมที่จะจ่ายค่าเช่าในราคาสูง เพื่อแลก
กับการขายของภายในงาน ที่มีโอกาสขายสินค้าได้หรือในราคาที่สูงขึ้น
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานกาชาด พบว่า วิธีการและขั้นตอนการทุจริต จะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกของการจัดงานประจำปีและการจัดงานกาชาด ไม่พบการทุจริต ส่วนที่สอง
จะพบได้จากภาพรวมของการจัดงานที่ให้เอกชนใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้าเช่า ไม่มีรูปแบบและ
หลัก ฐานที่ชัดเจนและไม่สามารถแสดงถึงการได้รับอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ของเจ้าของ
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โครงการ (จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง) รวมทั้งการให้ค่าตอบแทนแก่
ผู้มีอำนาจเพื่อแลกกับการได้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงาน การเรียกเก็บค่าเช่าที่กระทำจน
กลายเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ และยินยอมให้ปฏิบัติในกลุ่มของผู้ได้ผลประโยชน์ร่วม อีกทั้งการให้
เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ขายสินค้าเป็นเสมือนธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมา โดยได้กล่าวอ้างว่า เป็นสิ่งที่
เกินกว่าที่หน่วยราชการจะดำเนิน การได้ แม้ว่าผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่จะยอมรับได้ในการจ่ายค่าเช่า
แต่ถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการบริหารระดับจังหวัด และ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศได้
งานประจำปี (งานลากพระ)
การจัดงานประจำปี งานลากพระ มีรูปแบบการจัดงาน 2 ส่วน คือ
1. การจัดงานลากพระ มีการดำเนินการโดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดรูปแบบของการ
จัดงาน มีกฎและกติกาการให้คะแนนของเรือพระ การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามารับทราบรูปแบบและ
กติกาของการเข้าร่วมการประกวดเรือพระ ในการเข้าร่วมประกวดเรือพระ พระสงฆ์ส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการจัดงานลากพระ เพราะอยากให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดที่มีมาอย่างยาวนาน
2. มีผู้ประมูลมาจัดสรรพื้นที่ขายสินค้า ไม่มีที่มาว่าผู้ประมูลเหล่านี้มาอย่างไร แต่ทุกครั้งการ
จัดงานประจำปีก็จะพบว่า มีผู้ประมูลมาจัด สรรพื้นที่สาธารณะเป็นโซนเพื่อให้ผู้ขายสินค้าเข้ามาเช่า
พื้นที่ขายสินค้า อีกทั้งมีกองคาราวานสินค้ามาพร้อมกับผู้ประมูลด้วย วิธีการที่ผู้ ขายสินค้าจะได้พื้นที่
คือต้องเข้ามาติดต่อกับชื่อบุคคลที่ประกาศในป้ายโฆษณา หลังจากนั้นก็จะมีผู้ประมูลมาจัดพื้นที่ให้อยู่
ในพื้นที่ที่กำหนดและผู้ขายสินค้ายอมรับในราคาที่ตกลงกัน การเก็บค่าเช่าก็จะเป็นรายวันหรือเหมา
จ่าย ในการเก็บราคาค่าเช่าพื้นที่จะมีราคาไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 พื้นที่ด้านหน้า เน้นให้กับคาราวานที่ม ากับผู้ประมูล ราคาสูงแต่ผู้ ขายสินค้า
ก็ยินยอมจ่าย เพราะขายสินค้าได้จำนวนมากเช่นกัน
2.2 พื้นที่ที่จัดให้กับผู้ขายสินค้ารายใหญ่ เช่น บริษัทรถยนต์ บริษัทรถมอเตอร์ไซค์
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคยขายสินค้าร่วมกันทุกครั้ง ก็จะได้พื้นที่เดิม
2.3 พื้นที่เล็ก ๆ สำหรับผู้ขายสินค้าในท้องถิ่น เช่น ขายอาหาร ขายน้ำ ขายของขบ
เคี้ยว ผู้ขายสินค้าเหล่านี้ถ้าเป็นผู้ค้าเดิม ก็สามารถต่อรองเรื่องพื้นที่และราคาได้ แต่ถ้าเป็นผู้ค้า
หน้าใหม่ก็จะไม่สามารถต่อรองพื้นที่ได้ และราคาเช่าก็ค่อนข้างสูง
การจัด งานประจำปี ของหน่ ว ยงานรัฐ งานลากพระ เกิ ด จากความศรัท ธาของวัดและ
ประชาชนที่ต้องการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนาน และมีความประสงค์เข้า
ร่วมงาน เพื่อ แสดงออกถึง ความงดงามของวัฒนธรรม การดำเนินการจัดงานก็จะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง เป็นที่รับรู้กันทั้งจังหวัด
ประเด็นที่ 1 การจัดงานลากพระจะมีการดำเนินโครงการในรูปแบบของการวางแผนโครงการ
กำหนดแผนงาน ตั้งคณะกรรมการให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องเข้ามาร่วม กำหนดรูปแบบของการทำงาน ส่วนใหญ่
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ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัด
อย่างยาวนาน
ประเด็นที่ 2 มีผู้ประมูลงาน (งานลากพระ ใช้คำเรียกคำนี้ เพื่อสื่อถึงผู้เข้ามารับเหมางาน)
ที่ปรากฎชื่อบุคคลในป้ายโฆษณางาน เพื่อเข้ามารับเหมาการจัดงานทั้งหมดและจัดสรรพื้นที่ เพื่อให้
ผู้ขายสินค้าได้เข้ามาเพื่อขายสินค้าในพื้นที่ โดยต้องจ่ายเงินเป็นรายวันหรือเหมาจ่ายในราคาที่ต่างกัน
ประเด็นที่ 3 กลุ่มอิทธิพลจะเข้ามาดำเนินการทั้งจัดสรรพื้นที่ เรียกเก็บเงินค่าเช่า และคิดค่า
เช่าพื้นที่ในราคาสูง ผู้ ขายสินค้าส่วนใหญ่ยินยอมเพื่อให้สามารถขายสินค้าได้และมีรายได้เ พิ่ม ขึ้น
เนื่องจากงานลากพระจะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาทำบุญตามแรงศรัทธา
ของวัดที่เข้าร่วม และหลังจากทำบุญเสร็จก็จะมาซื้อสินค้าในพื้นที่ขายสินค้า
ประเด็นที่ 4 จากการสัมภาษณ์จะพบข้อมูลในส่วนของการกล่าวอ้างว่า ผู้ประมูลจะมีเงิน
จำนวนหนึ่งเพื่อให้แก่ผู้มีอำนาจในการเป็นผู้ได้รับเหมาการจัดงาน ในจำนวนเงินที่มีการมอบให้ นั้นไม่
สามารถระบุจำนวนเงินที่ชัดเจน
การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ งานลากพระ พบว่า วิธีการและขั้นตอนการทุจริตของ
การจัดงานจะแบ่งงานออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ พื้นที่ของการจัดงานเรือพระ พื้นที่ส่วนนี้จะอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้จัดงานและจัดสรรพื้นทีให้วัดของแต่ละจังหวัดเข้ามาจอดเพื่อให้ประชาชนได้
ชื่นชมความงดงามและร่วมทำบุญกับวัดที่เข้าร่วมงาน วัดของแต่ละจังหวัดเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยการ
ตกแต่งเรือพระ ให้มีความสวยงามและถูกต้องตามเกณฑ์การประกวด และเรือพระที่ชนะการประกวด
จะได้รับรางวัล แม้ว่ารางวัลจะไม่ได้มีมูลค่าสูง เมื่อเทียบกับการลงทุนและลงแรงของพระสงฆ์และ
ชุมชน ประชาชนที่อยู่บริเวณวัดเข้าร่วมการตกแต่งเรือพระด้วยจิตศรัทธา และกระทำด้วยจิตใจเป็น
กุศล ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้มีการจัดงานลากเรือพระเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่มีมาอย่าง
ยาวนานดั้งเดิม การจัดงานลากพระ ส่วนนี้ไม่พบการทุจริต ส่วนที่สองคือ พื้นที่ของผู้ขายสินค้า ซึ่งมา
จากการที่ผู้ประมูลได้รับมาจากผูจ้ ัดงานจัดสรรพื้นทีเ่ พื่อให้ผู้ขายสินค้าเช่าขายสินค้า และนำการแสดง
ดนตรีที่มีชื่อเสียงมาจัดในงาน ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้จ้างงาน ไม่มีหลักฐานที่มาของการติดต่อกับ
ระหว่างผู้จัดงานและผู้ประมูลงาน อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตกลงทำสัญญาของการใช้
พื้นที่ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เท่านั้น) แต่การรับประโยชน์จากผู้ประมูลมีส่วนของการเก็บค่าเช่า
พื้นที่ การเก็บค่าที่จอดรถ ในราคาที่สูงและจำนวนเงินที่ได้รับไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
การกระทำในรูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการจะปกปิดการกระทำการทุจริตคอร์ร ัป ชัน
โอกาสที่จะแปลงสภาพของทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชัน โอกาสในการกระทำผิดที่เกิด
จากจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในองค์กร หรือระบบการตรวจสอบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันทีทันใด รวมทั้งมีแรงจูงใจจากจำนวนเงิ นที่ได้รับและความชื่นชม
ศรัทธาของประชาชนที่เข้าร่วมงานลากพระ
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การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การสัม ภาษณ์ผู้ท ี่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการงานกาชาดและผู้ม ีส่วนได้เ สียของการเข้า
ร่วมงานกาชาดทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
จะมีวิธีการจัดงานกาชาดเหมือนกันและมีผู้ประมูลงานหรือเอกชนเข้ามาจัดสรรพืน้ ที่ เป็นขั้นตอนของ
การทุจริต คือ การมีเอกชน ผู้ประมูล (ขึ้นอยู่กับการเรียกของแต่ละจังหวัด) เข้ามาติดต่อหรือรู้จักกับ
ผู้มีอำนาจ เข้ามาติดต่อเพื่อขอจัดสรรพื้นที่ในการได้รับสัมปทานในการจัดงาน หากผู้มีอำนาจรับ
ข้อตกลงในการเข้ามาจัดสรรพื้นทีก่ ็จะมีการรับผลประโยชน์ ในราคาของการตกลงไม่เป็นที่ชัดเจนจาก
การสัมภาษณ์ (ส่วนใหญ่เป็นการกล่าวอ้างถึง) การจัดงานจะเป็นรูปแบบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ การจัด
งานของภาครัฐทั้งการจับสลากกาชาดและการจัดงานออกร้านของหน่วยงาน เวทีก ารแสดง และ
นิทรรศการ และส่วนที่ 2 คือ การจำหน่ายสินค้าภายในงานของร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งที่มาจะมาจากการมี
เอกชน ผู้ประมูล เป็นผู้จัดสรรพื้นที่ให้เช่าและเก็บค่ าเช่าในราคาแพง และรูปแบบการจัดงานแบบนี้
เป็นเสมือนธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมือนกันทั้ง 3 จังหวัด กลุ่มเอกชน หรือผู้ประมูล จะจัดโซนพื้นที่เพื่อ
เข้ารับงานของจังหวัดผ่านผู้ที่มีอิทธิพลหรือเครือข่าย และจากการเก็บค่าเช่าระหว่างช่วงเวลาการจัด
งานก็จะมีรายได้มาก ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า จำนวนเงินที่ได้รับจากการเก็บค่าเช่าเป็นจำนวนเงินมาก
น้อย แต่ก็สามารถเป็นแรงจูงใจให้เอกชนหรือผูป้ ระมูลดำเนินการในการเข้ามาจัดสรรพื้นที่เป็นประจำ
ทุกปี และการจัดงานอื่น ๆ ของจังหวัด
ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวถึงหลักธรรมาภิบาล ว่า หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐมีการ
ปฏิบ ัติตามระเบียบ มีก ารดำเนินการที่ถูก ต้องในส่ ว นของการจั ดงานที่ห น่ วยงานภาครั ฐ เป็ น
ผู้รับผิดชอบ และในส่วนของผู้รับเหมา อาศัยตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูล ซึ่งไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้อาจนำไปสู่การ
ทุจริตได้ (จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง) หลักคุณธรรม ส่วนใหญ่
เชื่อมั่นกับการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับสูง และเชื่อว่าการดำเนินงานต้องยึดหลักคุณธรรมและ
ความโปร่ง ใส หลักความโปร่งใส การดำเนินงานของงานกาชาด มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
ดำเนินงาน มีความชัดเจนในการกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกาชาดและรางวัลกาชาด ระบบการ
ทำงานมีความถูกต้อง มีระบบเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ และเมื่อดำเนินเสร็จแล้วจะมีการประชุมเพื่อ
สรุปการดำเนินงาน หลักการมีส่วนร่วม การดำเนินงานจะมีหน่วยงานหลายส่วนเข้ามาบูรณาการการ
จัดงานร่วมกัน โดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่การมีส่วนร่วมนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดงานไม่ได้มีแค่
ส่วนของภาครัฐเท่านั้น แต่จะมีส่วนของเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานด้วย นั่นคือส่วนของ
ผู้รับจ้างหรือผู้ประมูลงาน (ในการสัมภาษณ์นี้ใช้คำว่า ผู้เชี่ยวชาญ) เข้ามารับงานในส่วนของการขาย
ของในพื้นที่ที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดงาน การมีส่วนร่วมจึงไม่ได้เป็นการมีสว่ นร่วมของประชาชนแต่เป็น
ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ผลประโยชน์จากการจัดงาน หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การดำเนินการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐมีการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐคือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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(สตง.) แต่ช่องว่างของการตรวจสอบคือ การแสดงเพียงหลักฐานหลักของการจัดงานที่เห็นเชิงประจักษ์
แต่ในส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลที่เข้ามาใช้พื้นที่ในการจับจองเพื่อแบ่งส่วนให้ กับผู้ขายสินค้าเช่า
พื้นที่ ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีที่มาอย่างไรและไม่สามารถกล่าวถึงความเป็นมา ประเด็นของการ
ติดต่อ การทำสัญญา หรือการระบุตัวตนของเอกชนหรือผู้ประมูลได้อย่างชัดเจน (จากการสัมภาษณ์
ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง) และหลักความคุ้มค่าได้ การจัดงานมีความคุ้มค่า เพราะ
ส่วนใหญ่เห็นถึงผลที่ได้รับเมื่อมาร่วมงานแล้วได้รับความสุข และได้รับความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรมสลากกาชาด การทำบุญ แม้ว่าส่วนหนึ่งของประชาชนผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้าภายในงาน
แต่บางส่วนก็ไม่ได้รับทราบที่มาของการขายสินค้า และยินดีในการซื้อสินค้าที่นำมาขายในงาน
การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการงานลากพระและผู้ม ีส่วนได้เสียของการเข้า
ร่วมงานลากพระทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
จะมีวิธีการจัดงานลากพระโดยให้วัดเข้าร่วมกิจกรรมและตกแต่งเรือพระ ให้มีรูปแบบและความงดงาม
ตามเกณฑ์ข้อกำหนดและประกอบพิธีการลากเรือพระจากพื้นที่ต่าง ๆ มายังพื้นที่จัดงาน เพื่อให้
ประชาชนได้ร่วมทำบุญและชื่นชมความงดงาม ซึ่งสามจังหวัดมีรูปแบบการดำเนินการเหมือนกันและ
รูปแบบของการดำเนินการอีกส่วน คือ มีผู้ประมูลงานหรือเอกชนเข้ามาจัดสรรพื้นที่ เป็นขั้นตอนของ
การทุจริต คือ มีผู้ประมูลงานเข้ามาติดต่อเพื่อขอจัดสรรพืน้ ที่ในการแบ่งเช่าให้กับผูข้ ายสินค้า ในราคา
ที่ไม่เท่ากันและราคาสูง เป็นการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันขนาดเล็กในจังหวัดแต่ก็ยังคงอยู่ใน
สังคม มิใช่เพราะประชาชนยอมรับหรือทนได้กับการทุจริตคอร์รปั ชันเช่นนั้น แต่ไม่อาจหลบหนีออกไป
ได้เพราะไม่เห็นทางออก ระบบการเมืองและกฎหมายไม่อาจทำหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม
ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวถึงหลักธรรมาภิบาล ว่า หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐ
งานลากพระ ไม่มีการแสดงถึงการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ในส่วนของผู้รับเหมาที่เข้ามา
จัดสรรพื้นที่ ขาดวิธีการที่มีการปฏิบัติตามระเบียบ โดยมีการดำเนินการที่ถูกต้องในส่วนของการจัด
งานที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับในส่วนของผู้รับเหมา อาศัยตามระเบียบกระทรวงว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูล ซึ่งไม่มีการดำเนินการ
ในส่วนนี้อาจนำไปสู่การทุจริตได้ (จากการสัมภาษณ์ไม่มีก ารให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง )
หลักคุณธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐ งานลากพระ ยังไม่เห็นข้อเท็จจริงของการดำเนินงานที่
แสดงถึง การมีหลัก คุณธรรมในการจัดงาน และเมื่อดำเนินการจัดงานยังคงไม่มีก ารแสดงถึงหลัก
คุณธรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ หลักความโปร่งใส การดำเนินงานของงานลากพระมีรูปแบบของ
การดำเนินงานโดยให้หลายภาคส่วนเข้ามาเกีย่ วข้องกับการจัดงาน แต่ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และ
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ หลักการมีส่วนร่วม การดำเนินงานมี
หลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในส่วนของเรือพระ การจัดงานเป็นที่ยอมรับได้ของประชาชน แต่ใน
ส่วนของการประมูลพื้นที่ ไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้มีการเก็บค่าเช่าที่ ค่าที่จอดรถ และ
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ยังคงซื้อสินค้าในราคาสูง หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การดำเนินการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ งานลากพระ ไม่มีการแสดงหลักฐานที่ชัดเจน จากการประมูลพื้นที่ให้กับผู้รับเหมา
อีกทั้งไม่สามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจากการให้เช่าพื้นที่ (จากการสัมภาษณ์ไม่มีการให้ข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง) หลักความคุ้มค่าได้ การจัดงานลากพระ ประชาชนมีความพึงพอใจและ
ยังคงต้องการให้มีงานประเพณีเพื่อ สืบสานวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจ
มีความคุ้มค่ามาก แต่ในส่วนของความคุ้มค่าของตัวเงิน ยังไม่สามารถวัดผลได้ จากการใช้ต้นทุนและ
จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้พื้นที่ของรัฐในการจัดงาน
สรุ ป ผลการสั ม ภาษณ์ การจั ด งานประจำปีข องหน่ ว ยงานรัฐ จากผู ้ม ีส ่ ว นเกี ่ย วข้อง
ทั้ง 3 จังหวัด ดังนี้
ช่องว่างของกฎระเบียบ ผู้ปฏิบัติงานของรัฐอาศัยช่องว่างของกฎหมายหรือกฎระเบียบ
โดยใช้ร ูป แบบของการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการใช้พื้นที่ของรัฐในการหาประโยชน์ร ่วม อีกทั้ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับต่างพึงพอใจกัน หากผู้มีอำนาจตกลงในการรับผลประโยชน์ จะเกิดรูปแบบของ
การยอมรับทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ไม่ทำให้ผิดระเบียบ การดำเนิ นการ
ทุจ ริตก็จะเกิดขึ้น แม้ว่าจะนำไปสู่ปลายทางของความสำเร็จในการจัดงานประจำปี ช่องว่างการ
บริหารงานคลังและเจ้าหน้าที่ การดำเนินงานของการบริหารงานคลังของหน่วยงาน มีช่องว่างจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งก่อนการดำเนินโครงการขาดการประเมินความเสี่ยงของการจัด โครงการ
และไม่โต้แย้งหรือกล้าปฏิเสธต่อการกระทำผิด ผู้มีอำนาจจึงอาศัยพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการยอมรับต่อ
การกระทำผิด อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ การตรวจสอบโครงการจัดงาน
ประจำปี ไม่ม ีก ารตรวจสอบอย่างเป็นรูป ธรรม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง ในระบบการ
ตรวจสอบและระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานทางการเงินเข้าไปตรวจสอบได้ต้งั แต่
ก่อน ระหว่าง และเสร็จการดำเนินโครงการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการประจำปี
ขาดการแสดงความโปร่งใสในการแสดงถึงข้อเท็จจริงของการจัดโครงการ โดยเฉพาะในส่วนของการ
จ้างบุคคลภายนอกมาจัดงาน ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทั้ง ก่อน ระหว่าง และ
เสร็จสิ้นโครงการ ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โ ดยอาศัย
ช่องโหว่ของกฎหมาย เกิดผลประโยชน์ร่วมของผู้มีอำนาจกับผู้ม ีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งการสร้าง
เครือ ข่ายของกลุ่มผลประโยชน์เพื่อรับผลประโยชน์ร่วมกัน ในพื้นที่รัฐ และเอาผลประโยชน์จาก
ประชาชนผู้ขายสินค้า ผู้บริหารใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจแสดงออกถึงการกระทำ
ที่เปิดเผยต่อการดำเนินการจัดโครงการประจำปี แต่อีกนัยยะก็ไม่สามารถชี้แจงถึงความจำเป็นและ
เหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการจัดให้มีผู้ประมูลเข้ามาเพื่อจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้า และ
ไม่แสดงออกถึงผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ต่อประชาชนและสาธารณะได้ และอิทธิพลหรืออำนาจที่ส่งผล
ต่อการทุจริต ส่วนใหญ่ผู้ประมูลจะเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจที่มีระบบอุปถัมภ์หรือมีความเกี่ยวพันกับผู้มี
อำนาจในจังหวัด
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สรุปวิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐและการ
จัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
บทสรุปวิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐและ
การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีดังนี้
1. วิธีการและขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
1.1 วิธีการการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
การจั ด งานประจำปี ท ั ้ ง งานกาชาดและงานลากพระของจั ง หวั ด ตรั ง จั ง หวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา มีวิธีการจัดงานในรูปแบบเดียวกัน คือ
1.1.1 ส่วนของการจัดงานของหน่วยงานรัฐ
1.1.2 ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้าเช่า
1.2 ขั้นตอนทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ การจัดงาน
ประจำปีทั้งงานกาชาดและงานลากพระของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
1.2.1 ส่วนของการจัดงานของหน่วยงานรัฐ ไม่พบการทุจริต
1.2.2 ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้าเช่า
ไม่มีการดำเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ดำเนินการโดยวิธีก าร
ประมูล ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่อไปในทางทุจริต โดยในหมวด 2
การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ 8 ภายใต้การบังคับข้อ 6 ให้ผู้ประมูลได้ไปทำสัญญาเช่ากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การให้เช่าดำเนินการโดยวิธีการประมู ล อีกทั้งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์
กำหนด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นเป็นกรณี
เฉพาะรายไป (ในระหว่างการศึกษาวิจัย ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์) อาจนำไปสู่การทุจริตได้
2. การจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การจัดงานประจำปีทั้งงานกาชาดและงานลากพระของจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดสงขลา มีการจัดงานประจำปีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
2.1 หลักนิติธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐทัง้ งานกาชาดและงานลากพระไม่มกี าร
แสดงถึงการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ในส่วนของเอกชนหรือผู้รับเหมาที่เข้ามาจัดสรร
พื้นที่ ไม่แสดงหลักฐานในการได้รับสิทธิ์การใช้พื้นที่ อีกทั้งการให้เช่าพื้นที่ยังไม่เป็นธรรมต่อประชาชน
อาศัยตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีก าร
ประมูล ซึ่งไม่มีการดำเนิ นการในส่วนนี้อาจนำไปสู่การทุจริตได้ (ในระหว่างการศึกษาวิจัย ไม่พบ
หลักฐานเชิงประจักษ์) อาจนำไปสู่การทุจริตได้
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2.2 หลักคุณธรรม การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ ยังไม่แสดงถึง
ข้อเท็จจริงของการดำเนินงานที่คำนึงถึงหลักคุณธรรมในการจัดงาน คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับ และเมื่อดำเนินการจัดงานยังคงไม่มีการแสดงถึงหลักคุณธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
2.3 หลักความโปร่งใส การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ มีรูปแบบ
ของการดำเนินงานโดยให้หลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดงาน มีวิธีก ารดำเนินงานตาม
ระเบียบและรับทราบในส่วนของส่วนราชการ แต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องที่ชัดเจนได้
2.4 หลักการมีส่วนร่วม การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ การดำเนินงาน
มีหน่วยงานรัฐและส่วนราชการอื่น ๆ หลายภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการจัดงานและดำเนินงานจน
แล้วเสร็จ แต่ในส่วนของผู้รับเหมาหรือเอกชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ ไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้มี
การเก็บค่าเช่าที่ ค่าที่จอดรถ และการขายสินค้าในราคาสูง
2.5 หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลาก
พระ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของการจัดงานของหน่วยงานรัฐ มีหลักฐานแสดงถึงการ
ดำเนินงานที่ถูกต้อง 2. ส่วนของเอกชนหรือผู้ประมูลใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้า เช่า ไม่มีการ
แสดงหลักฐานที่ชัดเจนจากการประมูลพื้นที่ อีกทั้งไม่สามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจากการให้
เช่าพื้นที่ (ในระหว่างการศึกษาวิจัย ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์)
2.6 หลักความคุ้มค่า การจัดงานประจำปีของรัฐทั้งงานกาชาดและงานลากพระ ประชาชนมี
ความพึงพอใจและยัง คงต้องการให้ม ีการจัดงานเพื่อให้เป็นการสืบทอดงานประเพณีที่มีม าอย่ าง
ยาวนาน และมีคุณค่าทางจิตใจของประชาชนในจังหวัด มีความคุ้มค่ามาก แต่ในส่วนความคุ้มค่าของ
ตัวเงิน ยังไม่สามารถวัดผลได้ จากการใช้ต้นทุนและจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้พื้นที่ของรัฐในการจัด
งาน
5.3 แนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
แนวทางในการป้องกัน
1. บูรณาการงานตรวจสอบการดำเนินโครงการ หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการจัดงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบเอกสารทัง้
ก่อน ระหว่าง และเสร็จสิ้นโครงการ
2. หน่วยงานราชการจะต้องควบคุมผู้รับเหมาหรือผู้ประมูล จัดทำสัญ ญาที่เปิดเผยได้เพื่อ
ไม่ให้เอาเปรียบผู้ขายสินค้า เอากำไรเกินควร
3. มีการตรวจสอบรายได้หลังจากเสร็จสิ้น งานจำนวนเงินที่เข้ารัฐ เปรียบเทียบจำนวนเงินแต่
ละปี
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4. เน้นตรวจผลสัมฤทธิ์ของงาน
5. ให้ทุกหน่วยงานเข้าสู่ระบบของภาษีอากร เพื่อสามารถตรวจสอบได้และฐานภาษีกว้างขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
งานกาชาด
1. ควรมีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วนร่วม
ปฏิบัติงาน บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. ควรมีการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ ไม่ควรทำเพียงกลุ่มคน เพราะถ้าดำเนินงานใน
รูปแบบคณะกรรมการทำให้เกิดการตรวจสอบกันได้ แบ่งภาระหน้าที่การทำงานได้อย่างชัดเจน แต่ก็
ควรจะมีเจ้าภาพเพื่อเป็นผู้ประสานงานในแต่ละฝ่ายงานให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น
3. ควรมีการป้องกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจส่อไปในทางทุจริต
เช่น การให้สินบน เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ เป็นต้น อีกทั้งติดตามการดำเนินงานเป็นขั้นตอน มีการ
ประเมิน สรุปผลโครงการหลังเสร็จสิน้ โครงการ และหมุนเวียนเปลี่ยนงานกัน สับเปลี่ยนหน้าที่ในการ
ดำเนินงาน มีการทำงานเป็นทีมสามารถทำงานแทนกันได้ เช่น กรณีของงานกาชาด เกิดการทุจริตใน
สำนักงานโดยเจ้าหน้าที่ดูแลเงินของสำนักงาน เนื่ องจากเป็นผู้ดูแลเงินคนเดียว ทำให้เกิดช่องโหว่
สามารถยักยอกเงินของสำนักงานออกไปใช้ส่วนตัวได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจึงมีการหมุนเวียนงาน
และมีคนคอยกำกับติดตามอยู่เสมอ
4. หน่วยงานภาครัฐจัดพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่น โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย (นอกเหนือจากพื้นที่ขายสินค้าของแต่ละอำเภอ) แต่พ่อค้าแม่ค้ามาขายได้ไม่ นานก็กลับ ไป
ยังพื้นที่เช่าขายของของผู้รับเหมางานอีก เนื่องจากพื้นที่ ๆ ทางภาครัฐจัดให้ไม่ดึงดูดให้ลูกค้าเดิน
มีคนเดินน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ทมี่ ีการเช่าจำหน่ายสินค้าโดยผู้รับเหมา จึงควรมีการจัดสรรพื้นที่ให้เท่า
เทียมกัน
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานหลากหลายช่องทาง และเปิดให้มีการประมูลงาน
อย่างเสรี ไม่ใช้พื้นที่ของภาครัฐ โดยให้เอกชนดำเนินการเองทั้งหมดทั้งการหาสถานที่และจัดงาน
6. ควรสอบถามผู้ประมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค คู่แข่งขัน ความคุ้มค่าในการจัดงาน ที่ทำให้
การจัดงานเกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ และประชาชนจับจ่ายใช้สอย พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้
อีกทั้งงานประเพณีที่คนในท้องถิ่นอยากจะเข้าร่วมงานเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของจังหวัด
7. สร้างการรับรู้ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
8. การบริหารงานควรใช้หลักสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงตามวัตถุประสงค์และที่มาของ
การจัดงาน และก่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับคนในจังหวัดให้มากที่สุด
9. หน่วยงานตรวจสอบทางการเงินเป็นหน่ว ยงานที่ ควรเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการในการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการอย่างถูกต้องและถูกระเบียบ
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10. มีกฎระเบียบสำหรับการจัดงานออกมาอย่างชัดเจน เช่น ระบุค่าเช่าที่ชัดเจน แบ่งโซน
พื้นที่การขาย ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในงานสำหรับผู้เที่ยวชมงานและสำหรับเจ้าของร้านค้า
ต่าง ๆ
งานลากพระ
1. หน่วยงานของจังหวัดควรร่วมงานกับผู้รับเหมาที่ม ีศักยภาพเพียงพอ หรือถ้าภาครัฐมี
ศักยภาพก็ควรจัดงานเอง เพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบเรื่องค่าเช่าพื้นที่ขายของ
2. ไม่ควรผูกขาดกับผู้ประมูลงานเพียงรายเดียว
3. ควรมีการกำหนดราคาค่าเช่าพื้นที่ตามประเภทของสินค้า เช่น สินค้าประเภทเครื่องดื่ม
สินค้าประเภทรถยนต์ ราคาค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ อยากให้ภาครัฐเข้าไปควบคุมในส่วนนี้ด้วย เนื่องจาก
การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับผู้ประมูลงานและผู้ประมูลงานจะให้เช่าในราคาสูง
4. ควรมีกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลโดยการกำกับจากทางภาครัฐ
5. ควรมีการจัดทำสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดงานใน
ปีต่อไป และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ผู้วิจัยได้ศึกษาหามาตรการ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะป้องกัน
1. สนับสนุนภาคประชาชนและสื่อมวลชนเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต โดยสร้างให้เป็น
กลุ่มมือปราบทุจริตการจัดงานประจำปี เพื่อเป็นหูเป็นตาและร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัด
งานประจำปี
2. สร้างความเข้าใจในรูปแบบของการปลูกฝังจิตสำนึกดีและการตระหนักดีให้กับ ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐในหน่วยงาน และสร้างความกล้าปฏิเสธต่อการกระทำผิดทุจริตในทุกกรณี
3. ส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติจริงต่อการดำเนินโครงการของรัฐ โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
4. สร้างระบบการตรวจสอบแบบสะท้อนกลับให้กับผู้บริหารองค์กรได้ปฏิบัติงานยึดมั่นหลัก
ธรรมาภิบาลจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
5. สร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนและสื่อมวลชน และสร้างพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็น
กลไกในการป้องกันการทุจริต
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการทุกประเภท
ให้แสดงออกถึงองค์กรของความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
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7. สร้างระบบและกลไกให้ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริตแบบมืออาชีพ และตระหนักถึงการกระทำความผิดในการทุจริตการจัดงาน
ประจำปี
8. จัดระบบของการตรวจสอบภายในขององค์กรภาครัฐให้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความเสี่ยงของโครงการการจัดงานประจำปีของแต่ละจังหวัด
ระยะดำเนินการ
1. สร้างระบบและกลไกของการตรวจสอบภายในองค์กร ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรของรัฐให้มีความเข้มแข็ง วิเคราะห์และสังเคราะห์ และสามารถสื่อสารด้านการทุจริตได้อย่าง
ทันท่วงที
2. ในกรณีของการมีข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของการจัดงานประจำปี หน่วยงาน
รับผิดชอบการป้องกันการทุจริต ต้องรีบดำเนินการหาข้อเท็จจริง และสืบสวนให้แล้วเสร็ จไม่เกิน
30 วัน หลังจากรับเรื่องร้องเรียน
3. สร้างระบบหรือเครื่องมือที่สามารถตัดตอนการเข้าไปรับเหมาการจัดสรรพื้นที่ของรัฐใน
การขายสินค้าหรือคาราวานสินค้าของผู้ประมูล เอกชน หรือผู้มีอิทธิพล
4. กำหนดแนวปฏิบ ัติห รือรูป แบบของการจัดงานประจำปี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ
5. กำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยหรือมาตรการที่จำเป็นในการ
ป้องกันการทุจริตการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
6. กำหนดให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องกับการจัดโครงการของหน่วยงานรัฐมีบทบาทต่อการ
ดำเนินการจัดงาน ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ระยะปลอดภัย
1. กำหนดให้มีเครื่องมืออัจฉริยะหรือเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับถ่ายภาพ
ที่สามารถรายงานและตรวจจับการทุจริตการจัดงานประจำปี เพื่อป้องกันการทุจริตของการจัดงาน
ประจำปีอย่างทันท่วงที
2. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลรูปแบบของการจัดงานประจำปีที่ถูก ต้อง
ร่วมกันทั้งประเทศ และประกาศใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม
3. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของพลั ง สามัคคีในแต่ละจังหวัด เพื่อให้กล้าแสดงออกและ
ร้องเรียนการทุจริตงานประจำปี
4. กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดในการทุจริตการจัดงานประจำปี
5. จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและให้คำแนะนำ
ต่อจัดโครงการประจำปี
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ข้อเสนอแนะสำหรับสำนักงาน ปปช.
ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับการหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ ดังนี้
1. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่มกี าร
ดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ควรให้ความสำคัญกับการจัดโครงการของหน่วยงานรัฐ ในด้านของความโปร่งใส เนื่องจากผลการวิจยั
พบว่า ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าการจัดงานโครงการของหน่วยงานรัฐขาดความโปร่งใส ใน
ประเด็นของการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ การใช้อำนาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์ของหน่วยรัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องให้ความสำคัญ กับความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐให้เป็นที่รับทราบทั่ วกั นทั่ว
ประเทศ
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุก จังหวัดต้ องกำหนดวิธีก ารหรือการดำเนินงานในการจัด งาน
ประจำปีของรัฐให้เป็นรูปแบบเดียวกันและให้ความสำคัญต่อการไม่รับสินบน สร้างความโปร่งใสใน
การจัดงานประจำปีให้เป็นที่ประจักษ์
3. กำหนดเป็นนโยบายให้แก่หน่วยงาน ธรรมาภิบาลจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สรรพากร ต้องมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เพื่อสกัดกั้นการทุจริตในเบื้องต้นในการจัดงานประจำปี
4. ประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการจัด
งานประจำปีอย่างเป็นรูปธรรม หากพบเบาะแสการทุจริตในการดำเนินการ แจ้งหรือร้องเรียนมายัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เจ้าหน้าที่มีความเกรงกลัวต่อการถูกตรวจสอบ และมีความระมัดระวัง
ในการดำเนินงานให้มากขึ้น
5. กำหนดให้ผ ู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อเพื่อเช่าพื้นที่ขายสินค้า ต้องดำเนินการตาม
กฎหมาย และทำตามระเบียบที่กำหนด

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงาน
รัฐ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ประเด็นหลักธรรมาภิบาลต่อการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ผลการวิจัยแยกเป็นราย
จังหวัด โดยจังหวัดตรัง ความคิดเห็น ประชาชนในประเด็นหลักธรรมาภิบาลต่อการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้นำมาปฏิบัติสูงที่สุดคือ หลักความโปร่งใส สอดคล้องกับประเด็นย่อยที่ให้
ความคิดเห็นด้านการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐเกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ การใช้อำนาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์ของหน่วยรัฐ สอดคล้องกับ จังหวัด
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นครศรีธรรมราช โดยความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นหลักธรรมาภิบาลต่อการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้นำมาปฏิบัติสูงที่สุดคือ หลักความโปร่งใส ในประเด็นการทุจริตในการจัดงาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐเกิดจากช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบ การใช้อำนาจของนักการเมือง
และระบบอุปถัมภ์ของหน่วยรัฐ ซึ่ง ทั้ง สองจังหวัด ประชาชนมีความคิดเห็นตรงกัน จะเห็นได้ว่า
ประชาชนให้ความสำคัญกับการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐที่ต้องมีความโปร่งใส สอดคล้องกับ
ประเวศ วะสี (2546) ที่กล่าวว่า ธรรมาภิบาล คือ ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความถูกต้องของ
การดำเนินงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน อันนำมาซึ่งการตรวจสอบได้ จักเห็นได้ว่า
ธรรมาภิบ าลเป็นเสมือ นพลัง ที่จะผลักดันไปสู่ก ารแก้ปัญหาของประเทศชาติอย่างแท้จริง อีกทั้ง
การนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานนั้น จะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มั่นคง ไม่ล้มละลาย ไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย พนักงาน มีความมั่นใจในองค์การว่า สามารถปฏิบัติงาน
ในองค์การได้ในระยะยาว ประเด็นของความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการดำเนินการต่าง ๆ
อยู่บนกฎระเบียบชัดเจน การดำเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นั้น สาธารณะชนสามารถ
รับทราบ และมีความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการดำเนินงานเพื่อให้
บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542, 2542) อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรเทพ จันทรนิภ (2559)
ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันในภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย พบว่า สาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐมาจากกฎหมายหรือ
ระเบียบการปฏิบัติงานมีช่องว่าง ขาดผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี การใช้อำนาจของนักการเมือง ระเบียบ
ปฏิบัติของหน่วยงานราชการมีหลายขั้นตอน กระบวนการ คัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบเน้น ด้าน
ความรู้ไม่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการ ข้าราชการขาดคุณธรรม
จริยธรรม มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และ ประชาชนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการคอร์รปั ชัน
เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ จังหวัดสงขลา ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อประเด็นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ที่ไม่ได้นำมาปฏิบัติ คือ
หลักการมีส่วนร่วม ในประเด็นการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
งานไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีแก่ประชาชนได้
ดัง นั้นการดำเนินงานของภาครัฐจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องให้ความสำคัญต่อหลักธรรมาภิบาลที่มี
ความสำคัญทั้ง 6 ด้าน สอดคล้องกับชัยอนันต์ สมุทวานิช (2541) ได้กล่าวถึง หลักธรรมาภิบาลว่า
เป็นกลไกของรัฐทั้งทางการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพสะอาดโปร่งใสและ
รับผิดชอบ เป็นการให้ความสำคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นด้านหลัก โดยหลักสากลจะประกอบด้วย
คุณสมบัติ 4 ประการ คือ 1) ความรับ ผิดชอบต่อสาธารณะชน หมายถึง การมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 2) ความโปร่ง ใส หมายถึง สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ 3) ความมั่นใจ
หมายถึง การมีหลักการที่แน่นอน เป็นธรรมที่ทำให้สาธารณชนมั่นใจ และ 4) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการในด้านกิจการของรัฐ
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2. การจัดงานประจำปี งานการชาด ประเด็นวิธีการและขั้นตอนการทุจริตจะพบได้จาก
ภาพรวมของการจัดงานที่ให้เอกชนใช้พื้นที่เพื่อจัดสรรให้ผู้ขายสินค้าเช่า ไม่มีรูปแบบและหลักฐานที่
ชัดเจนและไม่ส ามารถแสดงถึง การได้ร ับ อนุญ าตหรือสิท ธิ์ ในการใช้พื้นที่ของเจ้าของโครงการ
สอดคล้องกับจินตนา พลอยภัทรภิญโญ (2554) ที่กล่าวว่า รูปแบบของการทุจริตเชิงผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายนั้น เป็นการกระทำความผิดของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและ
มีอำนาจเอื้อ ประโยชน์ให้ส ามารถแทรกแซงกระบวนการ กำหนดนโยบาย และใช้ง บประมาณ
เพื่อจัดทำโครงการต่าง ๆ ดังนั้น ในการทุจริตลักษณะนี้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มักอาศัยอำนาจ
ทางกฎหมายเป็นช่องทางในการนำพรรคพวกหรือเครือญาติตลอดจนนักธุรกิจที่เอื้อประโยชน์กั น
เข้ามาในกระบวนการใช้งบประมาณของรัฐและจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ
รัฐระดับ สูง ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การดำเนินกระบวนการทุจ ริตด้วย ทำให้ก ารทุจ ริตเป็นการรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทุจริต และได้รับผลประโยชน์
อันมิชอบกันถ้วนหน้า พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์จึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตด้วยกันทั้งสิ้น
เมื่อทุกฝ่ายได้ประโยชน์จึงไม่มีใครเปิดเผยการทุจริตให้คนภายนอกทราบ กว่าที่ความเสียหายจากการ
ทุจริตจะปรากฎแก่สาธารณะหรือบุคคลภายนอก กลุ่มผู้กระทำผิดก็สามารถปกปิดหรือลบเลือน
หลักฐานต่าง ๆ จนหมดสิ้น เงินและประโยชน์ในทางทรัพย์สินอันมิชอบที่ได้จากการกระทำความผิด
ก็ถูกโอนหรือถ่ายเทไปยัง ช่องทางอื่น ๆ ที่กฎหมายไม่สามารถเอื้อมไปถึง ได้ อีกทั้งสอดคล้องกั บ
ขวัญฤทัย ใจทัน (2554) ที่กล่าวว่า การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ปกครอง (Ruling Class) และ
พรรคพวกที่ต้องการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และธุรกิจ โดยการเข้ามากำหนดกฎเกณฑ์และระเบียบ ตลอดจนผลักดันกฎหมายขึ้นมาเพื่อสร้าง
ส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Rent Creating) จากนั้นก็แสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking)
ในรูป แบบที่หลากหลาย และประเด็นของการเรียกเก็บค่าเช่าที่กระทำจนกลายเป็นพฤติกรรมที่
ยอมรับได้ และยินยอมให้ปฏิบัติในกลุ่มของผู้ได้ผลประโยชน์ร่วม อีกทั้งการให้เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่
ขายสินค้าเป็นเสมือนธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมา โดยกล่าวอ้างว่า เป็นสิ่งที่เกินกว่าที่หน่วยราชการ
จะดำเนินการได้ แม้ว่าผู้ขายสินค้าขายส่วนใหญ่จะยอมรับได้ในการจ่ายค่าเช่า แต่ถือว่าเป็นการเอารัด
เอาเปรียบจากประชาชน และส่ง ผลต่อภาพลัก ษณ์ของการบริห ารระดับ จัง หวัด และส่ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศได้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีผู้เป็นเจ้าของ-ผู้แทน (Principal
- Agent Problem) Rose – Ackerman, S. (1975, 1978) การมอบอำนาจและสิทธิ์ในการตัดสินใจ
ของอำนาจหรือสิทธิให้แก่ตัวแทนหรือผูแ้ ทน ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ เช่น
ในการบริหารงานของบริษัทธุรกิจ ผู้จัดการ ได้รับมอบหมายงานบริหารจัดการแทนเจ้าของกิจการ
เพื่อสร้างผลประโยชน์หรือผลกำไรให้แก่ เจ้าของ หรือในการบริหารงานภาครัฐ นักการเมืองได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นผู้แทนเข้าไปบริหารงาน ในรัฐสภาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และ
ข้าราชการได้รับการมอบหมายให้ป ฏิบ ัติราชการจากภาษีท ี่ประชาชนจ่ายเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชน
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3. การจัดงานประจำปี งานลากพระ ประเด็นวิธีการและขั้นตอนการทุจริ ตจะพบได้จ าก
ภาพรวมของการจัดงานในส่วนพื้นที่ของผู้ขายสินค้า ซึ่งมาจากการที่ผู้ประมูลได้รับมาจากผู้จัดงาน
จัดสรรพื้นที่เพื่อให้ผู้ขายสินค้าเช่าขายสินค้า ทั้งจากกองคาราวานสินค้าและผู้ขายสินค้าในพื้นที่ และ
นำการแสดงดนตรีที่มีชื่อเสียงมาจัดในงาน โดยขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้จ้างงาน ไม่มีหลักฐานที่มา
ของการติดต่อกันระหว่างผู้จัดงานและผู้ประมูลงาน อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตกลงทำ
สัญญาการใช้พื้นที่ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เท่านั้น) แต่การรับประโยชน์จากผู้ประมูลมีส่วนของการ
เก็บค่าเช่าพื้นที่ การเก็บค่าที่จอดรถ ในราคาที่สูง และจำนวนเงินที่ได้รับไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่
ชัดเจนได้ การกระทำในรูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการจะปกปิดการกระทำการทุจริตคอร์
รัปชัน โอกาสที่จะแปลงสภาพของทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชัน โอกาสในการกระทำผิดที่
เกิดจากจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในองค์กร หรือระบบการตรวจสอบป้องกันการทุจริตคอร์รปั
ชันที่ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันทีทันใด สอดคล้องแนวคิดของเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ (2539)
การทุจริตจะเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยทั้ง 3 ประการมีอยู่อย่างพร้อมมูล จะขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ไม่ได้
ปัจจัยทั้ง 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ความไม่ซื่อสัตย์ (Dishonesty) ความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคล
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคม อย่างน้อยก็เป็นจำนวนหนึ่งที่พอจะสร้างความเสียหายแก่องค์กรได้ ความไม่
ซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้บุคคลทำการทุจริตได้ การทุจริตทุก
กรณีต้องได้รับการเริ่มต้นที่บุคคลหวังประโยชน์ อาจจะเป็นตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือบริการ ประการที่
สอง โอกาส (Opportunity) ผู้ที่พยายามจะทำการทุจริตย่อมจะหาโอกาสที่เอื้ออำนวยต่อการทุจ ริต
โอกาสที่เย้ายวนต่อการทุจริตย่อมกระตุ้นให้เ กิดการทุจริตได้ง ่ายยิ่ง ขึ้นกว่าโอกาสไม่เปิดช่ องให้
จากโครงสร้ า งขององค์ ก รและกระบวนการบริ ห ารงานและระบบการควบคุ ม ภายใน ย่ อ มมี
ความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่กำลังตกลงใจกระทำการทุจริต และประการที่สาม การจูงใจ
(Motive) มูลเหตุจูงใจนี้อาจจะเพิ่งกระทบมโนธรรมของบุคคลนั้น หรือฝังอยู่ภายในจิตสำนึกอยู่แล้ว
เป็นเวลาที่เนิ่นนาน เพียงแต่รอจังหวะที่เหมาะสมก่อนลงมือกระทำการก็เป็นได้
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
...............................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1.1 เพื่อศึกษาวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
1.2 เพื ่ อ ศึ ก ษาสภาพการป้ อ งกั น และเปรี ย บเที ย บรู ป แบบของการจั ด งานประจำปี ข องจั ง หวั ด ตรั ง และจั ง หวั ด ใกล้ เ คียง
การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
1.3 เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ตรัง ได้จัดทำโครงการวิจัยขึ้น จึงขอความกรุณาจากท่านตอบคำถามให้ครบทุกข้อตามข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้จะ
นำเสนอโดยภาพรวม เพื่อหามาตรการในการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีและไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการจัดการ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ

 ชาย

 หญิง

อายุ

 18 – 30 ปี  31 – 39 ปี  40 – 49 ปี  50 – 59 ปี  60 ปีขึ้นไป

การศึกษา

 ต่ำกว่าปริญญาตรี

 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

อาชีพ
 ข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน
 เกษตรกร  รับจ้างทั่วไป  ว่างงาน

 ธุรกิจส่วนตัว  นักเรียน/นักศึกษา  อาชีพอิสระ
 อื่น ๆ.......................

ปัจจุบันท่านมีรายได้

 ไม่เกิน 5,000 บาท

 ไม่มีรายได้

 10,001 – 15,000 บาท

 15,001 – 20,000 บาท

 25,001 – 30,000 บาท

 30,001 บาท ขึ้นไป

 5,001 – 10,000 บาท

 20,001 – 25,000 บาท

ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ........................................................
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
..........………………..…………………………........................................................................................................……………………………………..............................................
..............................................................................................……………….......................................................................................................……………………………………
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ส่วนที่ 2 ประเด็นการศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ต่อการจัดการ การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
อย่างไร โปรดให้ความคิดเห็น...
โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด
มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1

ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
หลักนิติธรรม
1. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐในจังหวัดที่ท่านอาศัย อยู่นั้น
ดำเนินงานโดยขาดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น ไม่เปิดให้มีการประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง และขาด
การชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานแก่ประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน
2. ท่ านคิ ด ว่ า รู ป แบบการจั ด งานประจำปี ข องหน่ วยงานรั ฐ ใน
จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่นั้น ขาดการกำหนดรูปแบบและขั้ นตอนการ
จัดงานที่ได้รับความยินยอมและเกิดการยอมรับของสังคม
3. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐในจังหวัดที่ท่านอาศัย อยู่นั้น
ท่านคิดว่า กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อการกระทำทุจริต ไม่ถูก
ใช้ โ ดยผู ้ ท ี ่ ร ั ก ษากฎหมายและไม่ ย ึ ด ถื อ ต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านใน
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ที่สังกัดในหน่ วยงาน
รัฐ เป็นต้น
4. ท่านคิดว่า กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อการกระทำทุจริตใน
การจั ด งานประจำปีข องหน่ วยงานรัฐ ไม่ ส ร้ างความตระหนักให้
หวาดกลัวในการกระทำผิดและการทุจริต
หลักความโปร่งใส
5. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐในจังหวัดที่ท่านอาศัย อยู่นั้น
เกิดการทุจริตจากความไม่ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน
6. ท่ านคิ ด ว่ าการทุ จริ ตการจั ดงานประจำปี ของหน่ วยงานรัฐใน
จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่นั้น เกิดจากระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที ่ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ การกำกั บ ดู แ ลของผู ้ บ ริ ห ารที ่ ไ ม่
เพียงพอ
7.ท่านคิดว่า การทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐใน
จั ง หวั ด ที ่ ท ่ านอาศั ย อยู ่ นั ้ น เกิ ด จากช่ องโหว่ ข องกฎหมายหรื อ
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มาก
ที่สุด
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กฎระเบียบ การใช้อำนาจของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์ของ
หน่วยรัฐ
8. ท่านคิดว่า การทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐใน
จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่นั้น ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีอิท ธิพ ลสนับ สนุน
ให้เกิดการคอร์รัปชันหรือทุจริตในทางปฏิบัติ
9. ท่านคิดว่า ในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัด ที่
ท่ านอาศั ย อยู ่ นั ้ น ไม่ มี การรายงานสรุ ป และเปิ ด เผยข้ อมู ล ต่ อ
สาธารณะ
หลักการมีส่วนร่วม
10. ท่านคิดว่า การจัดงานประจำปีข องหน่ วยงานรัฐในจัง หวัด ที่
ท่านอาศัยอยู่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่ส ามารถให้
ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีแ ก่
ประชาชนได้
11. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ ท่ านอาศั ย อยู่
นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส ่ว น
ร่วมในการกำหนดการวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติง าน
อย่างเป็นรูปธรรม
12. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่ านอาศัย อยู่
นั้น หน่วยงานที่ เกี ่ย วข้ องไม่เปิ ดโอกาสให้แ สดงความคิด เห็ นทั ้ง
เป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ และไม่ นำข้ อเสนอแนะ ความ
คิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปปรับปรุ ง แนวทางการ
ดำเนินงาน
13. ท่านคิดว่า ช่องทางสื่ อสาธารณะหรื อสื่ อสั งคมออนไลน์ ไ ม่ มี
บทบาทต่ อการมี ส ่ วนร่ วมในการป้ องกั นการทุ จริ ต การจั ด งาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
14. ท่านคิดว่า การจัดงานประจำปีข องหน่ วยงานรัฐ ในจั ง หวัด ที่
ท่านอาศัยอยู่นั้น มีการจัดงานประจำปีที่ไม่สามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานได้ ตั้งแต่เริ่มจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน
15. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
นั้น สื่อสาธารณะไม่มีส่วนในการร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน
16. หน่วยงานภาครัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกั บ
การจัดงานประจำปี มีส่วนในการตรวจสอบการทุจริตการจัดงาน
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17. ระบบและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น สรรพากร
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบการทุจริต การจัด
งานประจำปีของหน่วยงานรัฐในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่อย่างจริงจัง
หลักความคุ้มค่า
18. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
นั้น ไม่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า เช่น
การแสดงศิ ล ปะวัฒ นธรรมของท้องถิ่ น การจำหน่ ายอาหารของ
ท้องถิ่น เป็นต้น
19. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
นั้น ใช้งบประมาณของรัฐไม่คุ้มค่า เช่น รูปแบบการแสดงกิจกรรม
บนเวที การใช้สาธารณูปโภคอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น
20. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
นั้น มีช่องโหว่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ย วข้องกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน
และคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว
21. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
นั ้ น ไม่ ม ี ก ารบริ ห ารจั ด การงานประจำปี ท ี ่ ด ี และไม่ ค ำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของประชาชนสูงสุด
22. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
นั้น ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจของชุมชน หรือส่งเสริมให้คน
ในท้องถิ่นมีรายได้
หลักคุณธรรม
23. ท่ านคิ ด ว่ า ผู ้ ท ี ่ มี ส ่ วนเกี ่ ย วข้ องกั บ การจั ด งานประจำปี ข อง
หน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่นั้น ไม่คำนึงถึงการยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง ก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน
24. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
นั้น ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ค้าขายสินค้าในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
25. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
นั้น ไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ก่อเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน
เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์
26. การจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
นั้น ส่งเสริมให้มีการทุจริตในการจัดงาน เช่น การเก็บค่าที่จอดรถ
เก็บค่าเข้าห้องน้ำ เก็บแผงเช่าขายของในราคาไม่ยุติธรรม เป็นต้น
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…………
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แบบสัมภาษณ์
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง ตรัง

...............................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1.1 เพื่อศึกษาวิธีการทุจริตคอร์รัปชั่นในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
1.2 เพื่อศึกษาสภาพการป้องกันและเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดงานประจำปีข องจังหวัดตรัง และ
จังหวัดใกล้เคียง การป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
1.3 เพื่อศึกษาแนวทางป้องกั นและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้ องกันการทุ จริตในการจัด งาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ
แบบสั มภาษณ์ นี ้ จั ดทำขึ ้ นเพื ่ อหามาตรการป้ องกั นการทุ จริ ตในการจั ดงานประจำปี ข องหน่ วยงานรั ฐ
ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้จัดทำโครงการวิจัยขึ้น จึงขอความกรุณาจากท่านตอบคำถามให้
ครบทุกข้อตามข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้จะนำเสนอโดยภาพรวม เพื่อหามาตรการในการป้องกันการทุจริตในการจัดงาน
ประจำปีและไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..............................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์....................................................................................................................
เวลา.................................................................................................................................................
คำชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สำหรับสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ โครงการของหน่วยงานรัฐ
2. แบบสัมภาษณ์มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดโครงการของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้การตอบคำถามของท่าน จะไม่มีผลกระทบต่อ
การทำงานแต่ประการใดและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
1. ชื่อ.............................................................นามสกุล..............................................................
2. อายุ........................ปี
3. ฝ่ายงาน..................................................................................................................................
4. ตำแหน่งงาน........................................................................ระดับ..........................................
5. ระดับการศึกษา…………………………………….………………………………………………………………….
6. ความเกี่ยวข้องกับโครงการ ...................................................................................................
7. ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ใน ตำบล........................... อำเภอ...................... จังหวัด ........................
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์
1. วิธีการทุจริตคอร์รัปชั่นในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
(หลั กธรรมาภิ บ าล ได้ แ ก่ 1.1 หลั กนิ ต ิ ธรรม 1.2 หลั กความโปร่ ง ใส 1.3 หลั กการมี ส ่ วนร่ วม 1.4 หลั กความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ 1.5 หลักความคุ้มค่า 1.6 หลักคุณธรรม )
1.1 ขั้นตอนและวิธีการ (รูปแบบ) ทุจริตก่อนการดำเนินการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ เป็นอย่างไร
1.2 ขั ้ นตอนและวิ ธี การ (รู ป แบบ) ทุ จริ ต ระหว่ างการดำเนิ น การจั ด งานประจำปี ข องหน่ วยงานรั ฐ
เป็นอย่างไร
1.3 วิธีการทุจริตของดำเนินการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ที่ท่านได้รับทราบเป็นอย่างไร
1.4 จะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างที่จะทำให้รูปแบบการจัดงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 หลักนิติธรรม .....................................................................................................................
1.2 หลักความโปร่งใส ..............................................................................................................
1.3 หลักการมีส่วนร่วม .............................................................................................................
1.4 หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ .....................................................................................
1.5 หลักความคุ้มค่า .................................................................................................................
1.6 หลักคุณธรรม .....................................................................................................................
2. ศึกษาแนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ
2.1 ท่ านมี แ นวทางใด ที ่ จะเพิ ่ มประสิ ท ธิ ภาพในการป้องกั นการทุ จริต ของการจัด งานประจำปีข อง
หน่วยงานรัฐ
2.2 ท่านคิดว่า แนวทางการป้องการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ สามารถทำได้อย่างไร
2.3 ท่านคิดว่า การแก้ไขการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ สามารถทำได้อย่างไร
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2.4 ท่านมีวิธี แนวทางหรือการดำเนิ นการอย่ างไร เพื่อให้ประชาชนได้รั บประโยชน์ส ูงสุดต่ อการเข้ า
ร่วมงานในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ (ประชาชน หมายถึง ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ไปเที่ยวงาน
ประจำปี)
2.5 ท่านมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้ค้าขาย ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
2.7 รูปแบบการจัดงานที่เป็นมาตรฐานกลางในการจัดงานประจำปี ควรเป็นอย่างไร
2.8 ควรมีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอย่างไรที่จะสามารถเป็นแนวทางในการกำหนดรูป แบบการจัด
งานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
2.9 ท่านคิดว่า ผู้บริหารควรมีนโยบายในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรั ฐเพื่อป้องกันการทุจริตได้
อย่างไร
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...........................................
.....................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
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แบบสัมภาษณ์
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง ตรัง

...............................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปี
ของหน่วยงานรัฐ
แบบสัมภาษณ์นี ้จัด ทำขึ้ นเพื ่ อหามาตรการป้ องกันการทุ จริตในการจัดงานประจำปี ของหน่ วยงานรั ฐ
ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ ตั้ง ตรัง ได้จัดทำโครงการวิจัยขึ้น จึงขอความกรุณาจากท่านตอบ
คำถามให้ครบทุกข้อตามข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้จะนำเสนอโดยภาพรวม เพื่อหามาตรการในการป้องกันการทุจริต ใน
การจัดงานประจำปีและไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...........................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์...............................................................................................................................................
เวลา...................................................................................................................... ........................................................
คำชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สำหรับสัมภาษณ์เพื่อศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของ
หน่วยงานรัฐ
2. แบบสัมภาษณ์มี 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะเป็นประโยชน์อย่ างยิ่ง เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้การตอบคำถามของท่าน จะไม่มี
ผลกระทบต่อการทำงานแต่ประการใดและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ.............................................................นามสกุล..............................................................
อายุ........................ปี
ฝ่ายงาน...................................................................................................................... ............
ตำแหน่งงาน........................................................................ระดับ..........................................
ระดับการศึกษา…………………………………….………………………………………………………………….
ความเกี่ยวข้องกับโครงการ ...................................................................................................
ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ใน ตำบล........................... อำเภอ...................... จังหวัด ........................
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์
1.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อช่องว่างของระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้ในหน่วยงานและบังคับใช้ใ นการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อช่องว่างของการบริหารงานคลังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เช่น การจัดซื้อจัด จ้าง การ
ละเลยระเบียบ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด โดยอาจอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการจัดทำและไม่ จัดทำ
ตามระเบียบ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่ออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบการดำเนินงานและรูปแบบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือการใช้ช่องทางการชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการโครงการ เช่น หน่วยงานต้องมีวิธีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้ หรือการบริหารจัดการที่ดี
ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย และการแสดง
ให้เห็นถึงการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... ..
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6. ท่านคิดว่า ผู้บริหารหรือพนักงานได้ใช้ตำแหน่งในการแสวงหาผลประโยชน์ต่ อการดำเนิ นงานอย่ างไร เช่น
การเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง การจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน การเรียกเงินตอบแทน และผู้บริหารหรือบุคลากรมี ญ าติ
หรือพวกพ้องเป็นผู้รับเหมาหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือกลุ่มเครือญาติ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่ออิทธิพลหรืออำนาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริต โดยเฉพาะอิทธิพลและอำนาจของฝ่ าย
การเมืองที่ครอบงำต่อการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
8.ท่านมีแนวทางอย่ างไรในการป้ องกันและข้ อเสนอแนะเชิง นโยบายมาตรการป้องกันการทุ จริตในการจัด งาน
ประจำปีของหน่วยงานรัฐ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
9. ท่านมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการในป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.........................................................................
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รายนามคณะผู้วิจัย
หน่วยงานรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
111 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
โทรศัพท์ 0 7550 0888 โทรสาร 0 7550 0885
www.dusittrang.com
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกจิ
โทร. 0 7550 0888 ต่อ 6801

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตงั้ ตรัง

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
รองคณบดีฝ่ายนโยบาลและแผน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้วิจัย
ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์
อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ดร.ชารินี ใจเอื้อ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพล ชุมเพชร
อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
นางอินทิรา ไพรัตน์
อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
นางสาวสุชาดา ศรีปล้อง
เจ้าหน้าที่กจิ การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
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ช่องทางดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ
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