
 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1717 

 

การจัดเก็บสถิติคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 

The Collection of Lawsuit Statistics in the Office of Public Sector Anti-
Corruption Region 9 
 
นุกูล ชิ้นฟัก1*, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล2, พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดูฮาเมลน์3, อิสมแอล เหมโห๊ะ4 และ    
สุริยัน สิริพงศ์ชาตรี5  
Nukool Chinfuk1*, Woraluck Lalitsasivimol2, Pafun Nilsawas Duhamel3,             
Ismaal Hemhoe4 and Suriyan Siripongchatee5  
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประเทศไทย 
1 Assistant Prof., Faculty of Political Science, Hatyai University, Thailand 
2 ดร., หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธรุกิจ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประเทศไทย  
2 Dr., Doctor of Philosophy in Business Administration Program, Hatyai Business School,  
 Hatyai University, Thailand 
3 อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประเทศไทย 
3 Lecturer., Faculty of Political Science, Hatyai University, Thailand 
4, 5 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประเทศไทย  
4, 5 Department of Politics and Govermence, Faculty of Political Science, Hatyai University, Thailand. 
*Corresponding author, E-mail: nukool@hu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความรวดเร็วการค้นหารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง
และการรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือศึกษาหาพ้ืนที่และประเภทการกระท าการทุจริตในภาครัฐที่ได้รับการ
ร้องเรียนกล่าวหามายังส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 ในแต่ละปีและเพ่ือ
จัดท าคู่มือการจัดเก็บรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้  คือ นักบริหารงานทั่วไป (ธุรการคดี) ของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 โดยใช้การสัมภาษณ์ ปฏิบัติการและใช้ข้อมูล
ปฐมภูมิเดิมของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 เป็นเครื่องมือการวิจัยในครั้ง
นี้ ผลการวิจัยพบว่า การจัดเก็บ ค้นหารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน     
มีความง่ายและรวดเร็วขึ้น .และได้คู่มือการจัดเก็บรายงาน.การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน ข้อเสนอแนะควรใช้ฐานข้อมูล.Data.base.มาช่วยในการจัดเก็บรายงานการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน.เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ค าส าคัญ: การจัดเก็บสถิติคดี, การทุจริตในภาครัฐ 
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Abstract 

The purpose of this research was to analyze data searching report on 
investigation and   collection of evidence in order to classify area and type of corruption 
in public sector which have been alleged and complained annually to the Office of 
Public Sector Anti-Corruption Region 9. It also aimed to make a handbook for collecting 
data concerning the report on investigation and collection of evidence. Using qualitative 
research methodology, the sampled group of this research were general administrative 
lawsuit officers working in the Office of Public Sector Anti-Corruption Region 9. The 
research was conducted by interview, practice as well as review on primary data of 
Office of Public Sector Anti-Corruption Region 9. The results revealed that after 
classifying area and type of report on investigation and collection of evidence , data 
searching for was easier and rapider. A handbook of data searching report on 
investigation and collection of evidence  has also been made. This research suggested 
that the data base should be used so as to be more efficient. 
Keywords: Collection of Lawsuit Statistics, Public Sector Corruption  
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 การทุจริตในภาครัฐเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
แม้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยมีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ การพัฒนาทางด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมี
การรณรงค์จากองค์กรของรัฐองค์กรอิสระต่างๆที่ต่างเห็นพ้องกันว่ าการทุจริตในภาครัฐเป็นปัญหา         
ที่น าไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาการทุจริตใน
ภาครัฐก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงกลับทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆจนคนในสังคมไทยมองเป็นเรื่องปกติเพราะ
อาจคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเอง เป็นเรื่องที่ไกลตัว หรือเป็นความเคยชินกับระบบอุปถัมภ์ของสังคมไทย
ประกอบกับระบบศักดินาที่ข้าราชการระดับสูง มีอ านาจต้องดูแลอุปถัมภ์คนของตนเองและพวกพ้อง     
แต่ถ้าคิดย้อนกลับไปปัญหาการทุจริตในภาครัฐล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับคนในสังคมไทยทั้งสิ้น 
เนื่องจากการทุจริตในภาครัฐจะท าลายระบบโครงสร้างโดยรวมทุกด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง 
ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการและด้านความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังเพ่ิมปัญหาความขัดแย้งให้แก่
สังคมในด้านการบริหารการบริการและสวัสดิการของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดช่องว่า งระหว่างคน      
ในสังคมผลประโยชน์ตกไปอยู่กับคนเพียงบางกลุ่ม เอ้ือให้แก่นายทุนและพวกพ้อง ท าให้คนในสังคมเกิด
ความแตกแยกเพราะไม่มีความเท่าเทียมกันในสังคม ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐเกิดความไม่เป็น
ธรรมซึ่งปัญหาการทุจริตในภาครัฐนั้นมีบุคคลเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการทุจริตในภาครัฐเช่นเดียวกับ
ระบบที่เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้เกิดความไม่โปร่งใส โดยเฉพาะระบบราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ ในการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งปัญหาการทุจริตในภาครัฐนับเป็น
อาชญากรรมทางสังคมที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางด้านการเมือง การปกครอง อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่ก าลัง  
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กัดกร่อนความม่ันคงทางสังคม วัฒนธรรม ที่ร้ายแรงและก าลังเป็นภัยคุกคามที่แพร่กระจาย ไปทุกภาคส่วน
ของสังคมซ่ึงสิ่งที่จะก่อให้เกดิการทุจริตในภาครัฐนั้นมีสาเหตุปัจจัย ดังนี้ 

 1. พฤติกรรมลักษณะนิสัยส่วนบุคคลประกอบด้วยทัศนคติ ค่านิยม เงินเดือนน้อย แต่มีความ
ต้องการสะดวกสบาย ระดับส่วนบุคคลต้องการอยู่ดีมีสุข ให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิตกับสิ่งฟุ่มเฟือย
ประกอบกับความเสื่อมโทรมของระบบศีลธรรม จรรยาที่ดี จึงเป็นสาเหตุหนึ่งให้พฤติกรรมและลักษณะ
นิสัยระดับส่วนบุคคลมีโอกาสเกิดการทุจริตได้ง่ายขึ้น 

 2. ความโลภเป็นพฤติกรรมที่ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิตปกติหากมีโอกาสหรือมีแรงจูงใจกระตุ้น
ย่อมส่งผลต่อวิธีการแสวงหาประโยชน์ใส่ตนโดยไม่กลัวเกรงกฎหมายบ้านเมืองกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
กฎหมาย มีความอ่อนแอ มีช่องว่าง เป็นสาเหตุที่เอ้ือให้บุคคลหรือหน่วยงานก่อปัญหาการทุจริตในภาครัฐ
ได ้

 3. ระบบอุปถัมภ์ค้ าจุนในสังคมเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความเป็นพวกเดียวกันมีความเคยชินกับ
การดูแลช่วยเหลือทั้งในแง่ส่วนตัว ต าแหน่ง และหน้าที่การงาน และยังเอ้ือให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
จากส่วนรวมของสังคมมาสู่พวกพ้องเดียวกัน 

 4. ค่านิยมทางสังคมที่ยกย่องผู้มีฐานะหน้าที่การงานที่ดี ยกย่อง สรรเสริญผู้มีเงินจึงเป็นสาเหตุให้
เกิดค่านิยมเลียนแบบมีตัวอย่างที่ชื่นชอบพร้อมปฏิบัติตามเป็นแนวทางของตนเองในระยะต่อมา 

 5. ระบบการเมืองมีส่วนสนับสนุนให้บุคคล พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแสวงหา
ประโยชน์จากภาษีประชาชน ภายใต้โครงการของรัฐ เพ่ือเข้าเป็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

 6. ประชาชนบางส่วนมีส่วนสนับสนุนการทุจริตด้วยการติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
กรณีที่ตนเองกระท าความผิดทางกฎหมายโดยเฉพาะมีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ชอบซื้อความสะดวกใน
รูปแบบต่างๆ 

 7. องค์กรภาคธุรกิจเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการทุจริต เพราะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่
พรรคก ารเมือง นักการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ โดยหวังผลประโยชน์หรือเพ่ือต้องการให้เกิดการ
อ านวยความสะดวกแก่องค์กรภาคธุรกิจของตนเอง (สายชล เทียนงาม และ อาทิมา แป้นธัญญานนท์, 
2556) 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพ่ือความรวดเร็ว และง่ายต่อการค้นหารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวม
พยานหลักฐานเมื่อผู้บริหารส่วนงานหน่วยงานอื่นๆ ต้องการ 
 2. เพ่ือศึกษาหาพ้ืนที่และประเภทการกระท าการทุจริตที่ในภาครัฐได้รับการร้องเรียนกล่าวหา มายัง
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 ในแต่ละป ี
 3. เพ่ือจัดท าคู่มือรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน  
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ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ ดั้งนี้ 
 1. ประเภทการร้องเรียนกล่าวหาการกระท าการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ มประเภทการ
กระท าการทุจริตในภาครัฐที่ได้รับการร้องเรียนกล่าวหามายังส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต 9 ไว้ดังนี้ 

1.1 การร้องเรียนกล่าวหาการทุจริตความผิดเกี่ยวกับการใช้อ านาจหรือต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
1.2 การร้องเรียนกล่าวหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.3 การร้องเรียนกล่าวการหาทุจริตลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์     

 1.4 การร้องเรียนกล่าวหาการทุจริตความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.5 การร้องเรียนกล่าวหาการทุจริตความผิดเกี่ยวกับเอกสาร    
 1.6 ไม่ใช่การกระท าการทุจริตในภาครัฐ         
            1.7 ไม่ระบุ 
 2. ขอบเขตพ้ืนที่การวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการ
ร้องเรียนมายังส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.เขต.9.ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด.7.จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดตรัง.จังหวัดพัทลุง.จังหวัดสงขลา.จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัด
ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
 

 
ภาพที่ 1  พ้ืนทีค่วามรับผิดชอบของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนกล่าวหาการกระท าการทุจริตในภาครัฐมายัง
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2560 ซึ่งเป็นข้อมูล
เดิมของส านักงานส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การทุจริตในภาครัฐ 
 การทุจริต (Corruption)โดยพิจารณาในบริบทสากลนั้นอาจพิจารณาได้จากการให้ความหมายไว้
ในพจนานุกรมต่างๆ เช่น ความหมายใน Black Law Dictionary ให้ความหมายของการทุจริตไว้ว่า การ
กระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระท าที่ชั่วช้าและฉ้อโกงโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย
รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อต าแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังหมายถึงการที่ข้าราชการบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งซึ่งประชาชนไว้วางใจกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่โดยการรับหรือยอมรับประโยชน์ส าหรับ
ตนเองหรือผู้ อ่ืนซึ่งการให้ความหมายข้างต้นนี้จะสอดคล้องกับ .Funkand.Wagnals.New.Standard 
Dictionary.of.the.English.Language.(อ้างถึงใน พรศักดิ์  ผ่องแผ้วและคณะ, 2544: 31) ซึ่งได้ให้
ความหมายของการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ว่าหมายถึง การใช้อ านาจไปในทางที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่โดยเฉพาะ
การกินสินบนและ The Shorter Oxford English Dictionary (อ้างถึงในชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2519) ได้
อธิบายไว้ว่า คอร์รัปชั่น เป็นการกระท าให้เสื่อมความซื่อตรงโดยการรับสินบนหรือช่วยเหลือกันการใช้
วิธีการปฏิบัติมิชอบและหมายถึงการปฏิบัติมิชอบในทางการเมืองและการปกครอง การติดสินบน การขาย
ต าแหน่งหน้าที ่
 ทุจริตตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556) หมายถึง ประพฤติชั่วคดโกงไม่ซื่อตรง ทุจริตหมายถึงเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) การทุจริตในภาครัฐ (Corruption 
in.the.public.sector) หมายความว่ากระท าการทุจริตต่อหน้าที่หรือ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย 
ทุจริตต่อหน้าที่ (Fraudulent) หมายถึงการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
 1. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง หน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่ง หรือ
หน้าที่ทั้งที่ตนไม่ได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือ    
ผู้อ่ืน 
 3. การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
 4. การกระท าอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมาย 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 พ.ศ. 2556-2560 การ
ทุจริต คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ     
พ่ีน้องและพวกพ้อง 
 องค์การระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส (Transparency International) คอร์รัปชั่น คือ     
การใช้อ านาจที่ได้รับความไว้วางใจในทางที่ผิด เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล ส าหรับประเทศไทย การทุจริต 
เดิมใช้ค าท่ีมีความหมายแคบกว่าว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง  
 ประพฤติมิชอบ (Misbehave) หมายถึง การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษาหรือการใช้ เงิน
หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน  
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สถิติเรื่องร้องเรียนกล่าวหาของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) จัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551   
มีบทบาทเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการป้องกัน     
การปราบปราม และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการด าเนินตามนโยบายรัฐบาล
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถบูรณาการการด าเนินการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้บังเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับสถิติการรับเรื่องร้องเรียนที่ได้น ามาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การร้องเรียน 
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าการทุจริตในภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมตั้งแต่ปี 2551-2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 27,386 เรื่อง (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 2560)  ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2   จ านวนเรื่องรับร้องเรียนกล่าวหาของส านักงาน ป.ป.ท.ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2559 

 
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล 
 David Easton มีแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีที่ท าให้นักบริหาร สามารถ
ที่จะมองเห็นภาพรวมขององค์การทั้งหมดตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาองค์การใน
ลักษณะระบบนั้นจะก่อให้เกิดการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาขององค์การทั้งระบบส่วนต่าง ๆ ของ
ระบบอยู่ในสถานะที่เคลื่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวหรือแสดงออกของส่วนต่าง ๆจะมีปฏิกิริยากระทบต่อ
กันเสมอ โดยที่ในระบบหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ (Subsystems) และภายในระบบย่อยก็
จะประกอบไปด้วย ระบบย่อยเล็กลงไปอีก หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ (Chain of Effects) ระบบประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 
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ดังต่อไปนี้ 1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ได้แก่ทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการบริหาร นั่นคือ
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และข้อมูลที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าและ
บริการ 2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation.Process) ประกอบด้วย เทคนิคในการจัดการต่างๆ 
รูปแบบกิจกรรมการผลิต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 3) ปัจจัยน าออก (Outputs) ได้แก่ สินค้า 
บริการ ก าไร  ขาดทุน และผลที่คาดหวังอ่ืน ๆ  เช่น ศักยภาพของพนักงานที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น 4) ข้อมูล
ย้อนกลับ  (Feed Back) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดจากกิจกรรมขององค์การ ซึ่งสามารถน าไปพิจารณา
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่างๆ ได้ ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพประกอบทฤษฏีระบบ (System Theory) 
 
 ทฤษฎีก้างปลาหรือเรียกเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่
เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ 
"ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง หรือ
หลายๆ คนอาจรู้ จักในชื่อของแผนผังอิชิกาว่า ( Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี 
ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวเมื่อไรจึงจะใช้แผนผังก้างปลา           
1) เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 2) เมื่อต้องการท าการศึกษาท าความเข้าใจ หรือท าความรู้จักกับ
กระบวนการอ่ืน ๆ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่ของตนเท่านั้น แต่เมื่อมีการ 
ท าผังก้างปลาแล้ว จะท าให้เราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนได้ง่ายขึ้น 3) เมื่อต้องการให้เป็น
แนวทางในการระดมสมองซึ่งจะช่วยให้ทุกๆ คนให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา 
 วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลาสิ่งส าคัญในการสร้างแผนผัง คือ ต้องท าเป็นทีม 
เป็นกลุ่ม โดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ก าหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา 2) ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่
จะท าให้เกิดปัญหานั้นๆ 3) ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย  4) หาสาเหตุหลักของปัญหา 
5) จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ 6) ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จ าเป็น 
 จากภาพที่ 4 การก าหนดปัจจัยบนก้างปลา เราสามารถที่จะก าหนดกลุ่มปัจจัยอะไรก็ได้ แต่ต้อง
มั่นใจว่ากลุ่มที่เราก าหนดไว้เป็นปัจจัยนั้นสามารถท่ีจะช่วยให้เราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผลโดยส่วนมากมักจะใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือจะ
น าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจาก 
 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1724 

 

M Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 
M        Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
M Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในกระบวนการ 

 M Method กระบวนการท างาน 
 E Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน 
 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพประกอบทฤษฏีก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประเภทฐานความผิด 

ใช้อ านาจหรือต าแหน่งโดยมิชอบ 

ทุจริตเชิงนโยบาย 

ทุจริตความผิดเกี่ยวกับทรัพย ์

ทุจริตการจัดซื้อจดัจ้าง 

ทุจริตความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 

การทุจริตในภาครัฐ 

อื่นๆ 

พื้นที่ท่ีได้รับการร้องเรียน กล่าวหาการกระท า
การทุจริตในภาครัฐมายังส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 

ความรวดเร็วในการค้นหารายงานการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

คู่มือการจัดเก็บรายงานการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน  
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 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดเก็บสถิติคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต 9 โดยเป็นการศึกษาแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ก าหนดวิธีการด าเนินการศึกษาไว้
ดังนี้  
 1. การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9 และศึกษาจากเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎี 
แนวความคิด หนังสือ เอกสารทางราชการ บทความวารสารและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. การศึกษาวิจัยจากการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในการจัดเก็บสถิติคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informant) 
 3. การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฎิบัติ (Operation Research) การด าเนินงานกระบวนการของ
รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรวบรวมการพยานหลักฐาน ตั้งแต่การรับเรื่องจนสิ้นสุดกระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
ผลการศึกษา 
 การวิจัยเรื่องการจัดเก็บสถิติคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายผ่านการสัมภาษณ์ 
สนทนา ปฏิบัติการ และรวบรวมสถิติคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 
เพ่ือได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ โดยในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้
จ าแนกข้อการน าเสนอตามจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ความรวดเร็วและความง่ายต่อการค้นหารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวม
พยานหลักฐาน  
 จากการสัมภาษณ์ นายทวีศักดิ์ สุขแก้ว ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ธุรการคดี) เป็นครั้งที่ 2 
ในเรื่องของความง่าย ความรวดเร็ว ในการจัดเก็บและค้นหารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง  และการ
รวบรวมพยานหลักฐาน  หลังจากผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุของความง่ายและความรวดเร็ว 
ในการจัดเก็บและค้นหารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน  และได้จัดท าคู่มือการ
จัดเก็บรายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน  ผลการวิเคราะห์ พบว่า เดิมการค้นหา
รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  เมื่อผู้บริหาร ส่วนงาน  หน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องการ 
ใช้เวลาในการค้นหาประมาณ 5-10 นาที ซึ่งเสียเวลาในการค้นหาเป็นเวลานาน ผู้วิจัยจึงได้ท าการจัดเก็บ
รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน ให้เป็นหมวดหมู่โดยจัดเป็นปี พ.ศ. ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ที่มีมติแล้ว  
 2. รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน ที่อยุ่ระหว่างการด าเนินการ 
 3. ส าเนารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ในการจัดเก็บรายงานการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน นั้นระหว่างการด าเนินการจะต้องมีการถ่ายส าเนาเก็บไว้ดังนี้ 
  3.1 คือ ส าเนารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนส่งเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
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  3.2 คือ ส าเนารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน ที่เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นแล้วเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหารายงานแสวงหาข้อเท็จจริง และใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel มาช่วยในการค้นหา เมื่อผู้บริหาร ส่วนงาน หน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องการ ใช้เวลาในการค้นหาแค่ 
5-6 นาท ี
 2. วิเคราะห์หาพื้นที่และประเภทการทุจริตในภาครัฐที่ได้รับการร้องเรียนกล่าวหามายังส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 ในแต่ละปี 

 การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเดิมของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เขต 9 ตามเรื่องร้องเรียนกล่าวหาการกระท าการทุจริตในภาครัฐที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558-2560 
และวิเคราะห์หาพ้ืนที่และประเภทการทุจริตในภาครัฐแต่ล่ะปีโดยอาศัยการตีความของผู้วิจัย ดั้งนี้ 
 

ภาพที่ 5 แสดงปีที่ได้รับการร้องเรียนกล่าวหาการกระท าการทุจริตในภาครัฐของป.ป.ท.เขต 9 

 
 หากวิเคราะห์ถึงปี พ.ศ.ที่มีการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาการกระท าการทุจริตในภาครัฐมายัง
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 โดยแบ่งออกเป็น 3 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2558 ป ี
พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 จากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาที่พบซึ่งปี พ.ศ. ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหามากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2558 จ านวน 337 คดี คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา พ.ศ. 2559 จ านวน 305 
คดี คิดเป็นร้อยละ 35.5  และ พ.ศ. 2560 จ านวน 218 คดี คิดเป็นร้อยละ 25.3 ตามล าดับ ดังนั้นการรับ
เรื่องร้องเรียนกล่าวหามีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 ทั้งสามปีมี
จ านวน 860 คด ี
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ภาพที่ 6 แสดงการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาของจังหวัดในแต่ละปี 
 

หากวิเคราะห์ถึงจังหวัด ที่มีการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาการกระท าการทุจริตในภาครัฐมายัง
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 ในแต่ละปี ดังนี้ พ.ศ. 2558 จังหวัดที่ได้รับ
การร้องเรียนกล่าวหา มากที่สุด คือ จังหวัดตรัง จ านวน 159 คดี รองลงมา จังหวัดสงขลา จ านวน 66 คดี 
จังหวัดยะลา จ านวน 39 คดี จังหวัดพัทลุง จ านวน 23 คดี จังหวัดสตูล จ านวน 17 คดี จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 16 คดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน 14 คดี และไม่ระบุจังหวัด จ านวน 3 คดีตามล าดับ ปี พ.ศ. 
2559 จังหวัดที่ได้รับการร้องเรียนกล่าวหามากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จ านวน 85 คดี รองลงมา คือ 
จังหวัดยะลา จ านวน 44 คดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน 42 คดี จังหวัดพัทลุง จ านวน 40 คดี จังหวัด
ปัตตานี จ านวน 35 คดี จังหวัดตรัง จ านวน 28 คดี จังหวัดสตูล จ านวน 24 คดี และไม่ระบุจังหวัด 
จ านวน 7 คดีตามล าดับ พ.ศ. 2560 จังหวัดที่ได้รับการร้องเรียนกล่าวหามากที่สุด คือจังหวัดสงขลา 
จ านวน 47 คดีรองลงมา จังหวัดพัทลุง จ านวน 38 คดี จังหวัดตรัง จ านวน 33 คดี จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 29 คดีจังหวัดยะลา จ านวน 25 คดี จังหวัดปัตตานี จ านวน 21 คดี จังหวัดสตูล จ านวน 19 คดี 
และไม่ระบุจังหวัด จ านวน 6 คดี ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 7 ประเภทข้อร้องเรียนกล่าวหาในแต่ละจังหวัด 
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 หากวิเคราะห์ถึงประเภทข้อร้องเรียนกล่าวหาจากภาพที่ 7 ที่มีการร้องเรียนกล่าวหามายัง
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 ในปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560  
ดังนี้  1) การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมีการร้องเรียนกล่าวหามากที่สุด คือ จังหวัดตรัง จ านวน 163 คดี 
รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา จ านวน 84 คดี จังหวัดพัทลุง จ านวน 40 คดี จังหวัดยะลา จ านวน 38 คดี  
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 31 คดี จังหวัดสตูล จ านวน 23 คดี จังหวัดปัตตานี จ านวน 21 คดี ตามล าดับ  
2) การทุจริตเชิงนโยบายมีการร้องเรียนกล่าวมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จ านวน 29 คดี รองมา คือ 
จังหวัดยะลา จ านวน 14 คดี จังหวัดตรัง จ านวน 13 คดี จังหวัดปัตตานี จ านวน 13 คดี จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 12 คดี จังหวัดพัทลุง จ านวน 10 คดี จังหวัดสตูล จ านวน 8 คดี  3) การทุจริตความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ มีการร้องเรียนกล่าวมากที่สุด คือ จังหวัดยะลา จ านวน 28 คดี จังหวัดพัทลุง จ านวน 27 คดี 
จังหวัดสงขลา จ านวน 22 คดี จังหวัดปัตตานี จ านวน 21 คดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน 20 คดี จังหวัดตรัง 
จ านวน 11 คดี จังหวัดสตูล จ านวน 8 คดี 4) การทุจริตความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการ 
ร้องเรียนกล่าวหามากที่สุด จังหวัดสงขลา จ านวน 13 คดี รองลงมา คือ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 5 คดี  
จังหวัด สตูล จ านวน 4 คด ีจังหวัดปัตตานี จ านวน 4 คดี จังหวัดตรัง จ านวน  3 คดี จังหวัดพัทลุง จ านวน  
3 คดี จังหวัดยะลา จ านวน 3 คดี 5) การทุจริตความผิดเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด  
จังหวัดพัทลุง จ านวน 10 คดี รองลงมา จังหวัดสงขลา จ านวน 9 คดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน 8 คดี  
จังหวัดปัตตานี จ านวน 6 คดี จังหวัดตรัง จ านวน 5 คดี จังหวัดสตูล จ านวน 5 คดี จังหวัดยะลา 4 คดี  
ตามล าดับ ไม่ใช่การทุจริตในภาครัฐการกล่าวหาร้องเรียนมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จ านวน 37 คดี  
จังหวัดตรัง จ านวน 24 คดี จังหวัดยะลา จ านวน 18 คดี จังหวัดพัทลุง จ านวน 11 คดี  จังหวัดสตูล  
จ านวน 10 คดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน 8 คดี จังหวัดปัตตานี จ านวน 7 คดี ตามล าดับ  
 3. คู่มือการจัดเก็บรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  
 รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ถือได้ว่าเป็นหัวใจ หลักในการจัดเก็บ
สถิติคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 ดังนั้นการด าเนินการของรายงาน
การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา 
กระบวนการจัดเก็บส านวนคดี การค้าหา และรวมไปถึงการยืม – คืน ของรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือให้การด าเนินการ ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งในเรื่องของการลดระยะเวลาในการเรียนรู้และลดปัญหาเรื่องบุคลากรในการสอนงาน ผู้วิจัยจึง
ได้จัดท าคู่มือการจัดเก็บรายงานการแสวงหา ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการจัดเก็บสถิติคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต 9 
ในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส พบว่า การค้นหาและจัดเก็บรายงานแสวงหาข้อเท็จจริง
รวบรวมพยานหลักฐาน  มีความง่าย รวดเร็วขึ้นเมื่อมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่และใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel มาช่วยในการค้นหาและจัดเก็บ ส่วนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาการกระท าการทุจริตในภาครัฐนั้นมี
จ านวนมาก ซึงปี พ.ศ.2558 มีการร้องเรียนกล่าวหามากที่สุดมีจ านวน 313 คดี คิดเป็นร้อยละ 39.2 
รองลงมาคือ ปีพ.ศ.2559 มีจ านวน 305 คดี คิดเป็นร้อยละ 35.5 และปี พ.ศ.2560  มีจ านวน 218 คดี   
คิดเป็นร้อยละ 25.3 ตามล าดับ รวมทั้ง 3 ปี มีจ านวน 860 คดี  
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ส่วนจังหวัดในการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาในแต่ละปีพบว่า ปี พ.ศ.2558 จังหวัดตรังมีการรับ
เรื่องร้องเรียนกล่าวหามากท่ีสุด จ านวน 159 คดี รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา จ านวน 66 คดี จังหวัดยะลา
จ านวน 39 คดี และจังหวัดพัทลุง จ านวน 23 คดี  ตามล าดับ  ปี พ.ศ.2559 จังหวัดสงขลา มีการรับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหามากที่สุดจ านวน 85 คดี รองลงมา คือ จังหวัดยะลา จ านวน 44 คดี จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 42 คดี และจังหวัดพัทลุง จ านวน 40 คดี ตามล าดับ ปี พ.ศ.2560 จังหวัดสงขลาได้รับการ
ร้องเรียนกล่าวหามากที่สุด จ านวน 47 คดี รองลงมา คือ จังหวัดพัทลุง จ านวน 38 คดี จังหวัดตรัง 
จ านวน 33 คดี และจังหวัดนราธิวาส จ านวน 29 คดี ตามล าดับ 

ส่วนประเภทข้อร้องเรียนกล่าวหาที่มีการร้องเรียนกล่าวหามายังส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขต 9 ในปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ดั้งนี้ การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบมีการร้องเรียนกล่าวหามากที่สุด คือ จังหวัดตรัง จ านวน 163 คดี รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 
จ านวน 84 คดี จังหวัดพัทลุง จ านวน 40 คดี และจังหวัดยะลา จ านวน 38 คดี ตามล าดับ การทุจริตเชิง
นโยบายมีการร้องเรียนกล่าวมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จ านวน 29 คดี รองมา คือ จังหวัดยะลา จ านวน 
14 คดี จังหวัดตรัง จ านวน 13 คดี และจังหวัดปัตตานี จ านวน 13 คดี ตามล าดับ การทุจริตเกี่ยวกับ
ทรัพย์ มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ จังหวัดยะลา จ านวน 28 คดี รองลงมาคือ จังหวัดพัทลุง จ านวน 27 
คดี จังหวัดสงขลา จ านวน 22 คดี และจังหวัดปัตตานี จ านวน 21 คดี ตามล าดับ การทุจริตความผิด
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการร้องเรียนกล่าวหามากที่สุด จังหวัดสงขลา จ านวน 13 คดี รองลงมา 
คือ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 5 คดี จังหวัดสตูล จ านวน 4 คดี และจังหวัดปัตตานี จ านวน 4 คดี 
ตามล าดับ การทุจริตเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ จังหวัดพัทลุง จ านวน 10 คดี 
รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา จ านวน 9 คดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน 8 คดี และจังหวัดปัตตานี จ านวน 6 
คดี ตามล าดับ ไม่ใช่การทุจริตในภาครัฐการกล่าวหาร้องเรียนมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จ านวน 37 คดี 
รองลงมา คือ จังหวัดตรัง จ านวน 24 คดี จังหวัดยะลา จ านวน 18 คดี และจังหวัดพัทลุง จ านวน 11 คดี 
ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยสามารถน าไปศึกษาต่อยอดในการพัฒนาโดยใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และแนวทางป้องกันในพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตใน
ภาครัฐต่อไป 
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