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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง    การสังเคราะห์การติดตามผลสืบเนื่องจากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ 
                 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 31 ข้อ 6  
ชื่อผู้วิจัย    ผศ.ดร. นรินทร์  สังข์รักษา และคณะ 
ปีที่ศึกษา   ปีงบประมาณ 2552 
 

 การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามประกาศ 
คปค. ฉบับที่ 31 ข้อ 6 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลของการศึกษาทั้ง 15 จังหวัดเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
ประกาศ คปค. ฉบับที่ 31 ข้อ 6 และ3) สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอ แนะในการ
ด าเนินงานตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 31 ข้อ 6 ที่เป็นแนวทางในการพัฒนางาน การด าเนินงานตามประกาศ 
คปค. ฉบับที่ 31 ข้อ 6 ซึ่งเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 31 ข้อ 6  จ านวน 15 เรื่อง (จังหวัด) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย  1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงคุณภาพ  2) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย  การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
    ผลการวิจัย  พบว่า ทั้ง 15 เรื่อง (จังหวัด)  มีบริบทของพื้นที่ทุกจังหวัดแตกต่างกัน สรุปผลเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในเขตของจังหวัดต่างๆ ทั้ง 15 จังหวัด รวม 1,127 คดีความ โดยที่
จังหวัดที่เรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐมากที่สุด คือจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 138 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 12.23 รองลงมาได้แก่จังหวัดขอนแก่น จ านวน 135 คดี คิดเป็น  ร้อยละ 11.98 และจังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 114 คดี คิดเป็นร้อยละ 10.12 ตามล าดับ  ส่วนจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อยที่สุด คือ จังหวัดศรีษะเกษ จ านวน 16 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.42 ด าเนินการทางวินัย 
จ านวน 135 เรื่อง ลงโทษทางวินัย/พ้นจากต าแหน่ง จ านวน  59  เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 110 
เรื่อง พิจารณายุติเรื่อง จ านวน 18 เรื่องด าเนินคดีอาญา จ านวน 340 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
140 เรื่อง และด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 131 เรื่อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นถึงให้ส านักงาน ป.ป.ช. 
เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนเอง หรือร่วมกันทั้งสองสองหน่วยงาน ซึ่งมีทั้งข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ
แตกต่างกันไป 

 

 

 

 



Abstract 
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  This study was aimed to synthesize the research results draw up from the research title named “The 
Follow-Up Study in the Provincial Implementation Due to the Announcement of Thai Administrative 
Reform Committee in Democratic System, 31st Copy 6th item”. This synthesis would focus to 1) analyze the 
factors influencing on the provincial implementation 2) compare the research results occurred from the 
implementation in 15 provinces 3) analyze the problems and obstacles in the implementation in additional 
to the recommendation for its solutions. The instruments were comprised of 1) the evaluative form used to 
evaluate the quality of qualitative research 2) the record form used to record the characteristics of research 
results. Mean, standard deviation and technique of content analysis were employed to analyze the data.     
              From the different contexts of 15 research provinces there were 1,127 cases which were indicated 
to the accusation of government officers. Ubonratchathani was ranked about this at the first position (138 
cases or 12.23%). The second and third were Khonkaen and Kanchanaburi respectively (135 and 114 cases 
or 11.98% and 10.12%). And the lowest position was Sisaket (16 cases or 1.42%). There had 135 cases of 
the officers whom were checked up and judged for punishments due to their mistakes in work disciplines. In 
these amounts the 59 cases were punished or discharged, the 110 cases were being in the process and the 18 
cases were stopped. For the judgment of 340 criminal cases, the 140 cases were being in the process and the 
131 cases were terminated. The stakeholders were asked for their opinions about these issues and they said 
that the or Office of the National Anti-Corruption Commission (ONAC) should play their roles for the 
process of checking up and judgment or ONAC and local administrative organizations should play for these 
together. However these recommendations had to have the different good and bad points in implementation.  
 
  
  

 



 


