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รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Operation Model to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society
Organization Network in the Northeast of Thailand
ศรินนา ศิริมาตย์ 1*
Sarinna sirimat 1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) สร้างและ
ยืนยันรูปแบบการดำ� เนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ทุกด้านเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือการสร้างนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต การรณรงค์
การเสริมจิตส�ำนึก การเฝ้าระวังสอดส่อง การเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจซึ่งกันและกัน การจัดการความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต การสร้างความร่วมมือ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการด�ำเนินงาน
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชา
สังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ปัจจัยด้านการมีจิตใจที่สุจริต (x1) ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
(x3) และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (x10) สามารถพยากรณ์ การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์ การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังสมการ Y^ = (2.984) + (.132)(x1) + (.128)(x3) +
(.076)(x10) 3) รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชา
สังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 1) ด้านการมีจิตใจที่สุจริต ได้แก่ (1) ท�ำเพื่อส่วนรวม รู้จักการให้เพื่อสังคม
(2) มีจิตส�ำนึก มีความตระหนักรู้และค�ำนึงถึงสังคมส่วนรวม (3) ยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม (4)
มีจิตส�ำนึกในบทบาทหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด (5) มีระเบียบวินัย เคารพกติกา ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ (1) ก�ำหนดวัตถุประสงค์ชดั เจน (2) จุดมุ่งหมายในการท�ำงานเป็นไปในทางทิศเดียวกัน (3)
จัดทำ� แผนระยะสัน้ ระยะยาว (4) การวางแผนเพือ่ ค้นหาทางเลือกให้บรรลุวตั ถุประสงค์ (5) ตรวจสอบ/ผลกระทบเพือ่
1*
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หาแนวทางแก้ไข (6) การประสานงาน (7) แนวทางในการหาทางเลือก/วางแผนส�ำรอง (8) วางแผนให้มีความยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ 3) ด้านการมีสว่ นร่วม ได้แก่ (1) มีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร/เปิดเผย (2) มีสว่ นร่วมในการรับฟัง
ความคิดเห็นบุคคลภายนอก (3) ปรับปรุงการทำ� งาน/โดยมีสว่ นร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ (4) มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ของเครือข่าย (5) มีส่วนร่วมในกระบวนการใช้เสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินใจ (6) มีส่วนร่วมรับรู้ผลการปฏิบัติงาน
(7) มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาเครือข่าย
ค�ำส�ำคัญ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Abstract
The purposes of this research were : 1. to study the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of CivilSociety
Organization Network in the Northeast of Thailand 2) to study the factor saffecting for Operation to Anti-Corruption
and Misconduct of Civil Society Organization Network in the Northeast of Thailand 3) to develop and confirm the
Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Network in the Northeast of Thailand.
The findings were as follows : 1) The Operation to Anti-Corruption and Misconduct of Civil Society
Organization Network in the Northeast of Thailand was at the high level At the high level, all aspect. ranked in
descending was develop Innovative anti-corruption promote to raise awareness, Surveillance Strengthening mutual
morale Anti-Corruption Knowledge Management Collaboration operational standards And performance evaluation
2) The factor affect for the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Network
in the Northeast of Thailand Factor of Trustworthy (x1) Strategic planning (x3) And factors of participation (x10)
predict the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Networkin the Northeast of
Thailand. Statistically Significance at the 0.05 level for the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil
Society Organization Network in the Northeast of Thailand ^Y = (2.984) + (.132)(x1) + (.128)(x3) + (.076)(x10)
3) The Operation Model to Anti-Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Network in the Northeast
of Thailand were : 1) The mind is a good faith, such as (1) the collective knowledge for social (2) conscious mind
to awareness and take into the public. (3) the truthfulness and goodness. (4) conscious mind to awareness the roles
and duties. (5) respect the rules the right. 2) Strategic planning : such as (1) define clear objectives. (2) the objectives
to work in the direction. (3) short and long-term planing (4) Planning to find alternatives to achieve objectives. (5)
Monitoring / Impact to find solutions (6) Coordination (7) Alternative / alternative planning approaches (8) Plan to
be flexible according to the situation. 3) Participation : (1) Participation in information / disclosure. (2) Participation
of external opinion. (3) develop for Work / Participating in the feedback. (4) Participate of decision for network.
(5) Participate of process for decision. (6) Participation in the work. (7) Participate in the decision making process
to provide information for develop the network.
Keywords : Anti-corruption
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บทน�ำ
ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความเปลีย่ นแปลง
ในกระแสโลกาภิ วั ต น์ อ ย่ างต่อ เนื่อ งโดยในปัจจุบัน
ความเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
และมีความสลับซับซ้อน ทําให้ประเทศต้องเผชิญกับ
ปัญหามากมาย ในยุคที่ประเทศต้องการการแข่งขัน
เพื่อที่จะยืนหยัดในสังคมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมินั้น
ประเทศไทยต้ อ งมี ก ารเตรีย มความพร้อ มและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาหนึ่ง
ที่ทําให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของประเทศ
ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่อง
เกี่ยวพันกันหลายด้าน คือ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
สัง่ สมติดต่อกันมายาวนานตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั และได้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และ
ความเชือ่ มัน่ ต่อสายตาของประชาคมโลกโดยองค์กรเพือ่
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (Corruption Perceptions Index)
โดยดัชนีคอร์รัปชั่นของราชอาณาจักรไทยตกลงจาก
อันดับที่ 88 ในปี 2555 มาอยู่อันดับที่ 102 จาก 177
ประเทศ ในปี 2556 และตำ�่ กว่าอีกหลายประเทศในทวีป
เอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์และเมือ่ พิจารณา
จากเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ราชอาณาจักรไทย
อยู่ในลําดับที่ 7 จาก 16 ประเทศ ถึงแม้ว่าในปี 2557
ประเทศไทยจะมีอันดับที่ดีขึ้น กล่าวคือ ได้ขึ้นมาอยู่ที่
อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทัง้ หมด 175 ประเทศทัว่ โลก
และเป็ น อั น ดั บ ที่ 12 จาก 28 ประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชียแปซิฟิก แต่ถ้าดูคะแนนที่ได้รับคือ 38 จาก 100
ก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ [1]
ส�ำนักคณะกรรมการงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดโครงการสนับสนุนและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต กิจกรรม
สนั บ สนุ น และสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น
การทุจริตภาคประชาสังคม (50 เขต กทม.) การขับเคลือ่ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม

การทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนโครงการ
สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต เป็นโครงการที่ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และส่งเสริมความซือ่ สัตย์สจุ ริตให้เกิดขึน้ ในสังคม ผ่าน
กลไกการท�ำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาสังคม
ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทัว่ ไป โดยอาศัยการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ไปสู่เป้าหมายด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เปิด
โอกาส ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตได้ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมของกลุม่ เครือข่ายอย่างยัง่ ยืน สามารถนำ� ไปสู่
การรับรูอ้ ย่างเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ ตระหนักและกระตุน้
ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่ง
คุณธรรม จริยธรรมในการดำ� เนินชีวติ ประจำ� วัน เพือ่ ให้
เครือข่าย ภาคประชาสังคมของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ร่วม
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นสังคมทีถ่ กู ต้องโปร่งใส
พร้อมให้ตรวจสอบได้ เพือ่ สร้างสังคมแห่งความซือ่ สัตย์
สุจริตจากการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน
ต่ อ ไป ส� ำ หรั บ โครงการสนั บ สนุ น และสร้ า งการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต กิจกรรมสนับสนุนและ
สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ภาค
ประชาสังคม (50 เขต กทม.) จัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
เสริมสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม
ในการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และขยายกลุ่มเครือข่าย แนวร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย หน่วยงาน องค์กรสาธารณประโยชน์
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร [2]
ผู ้ วิจัยมองว่ า การทุ จริ ต และประพฤติ มิ ชอบจะ
กระท�ำได้ยากหากประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์
ขององค์กรและประเทศชาติ หากแต่โดยสอดส่องดูแล
ร้องเรียนการกระท�ำอันเป็นการป้องปรามและแก้ไข
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ ทีผ่ า่ นมามีการด�ำเนินงาน

เป็นเรือ่ งของบุคคลผูด้ ำ� เนินการมักทำ� ไม่ได้ผลเนือ่ งจาก
กลไกของรัฐซับซ้อน อีกทั้งเกิดผลกระทบทางลบกับ
ผูด้ ำ� เนินการหลายครัง้ มีการคุกคามจนถึงสูญเสียชีวติ แม้
ในระยะหลังรัฐโดยส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติจะได้มีการจัด
ตั้งในรูปแบบเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อป้องการ
การปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
มีการด�ำเนินงานจัดตั้งเครือข่ายในระดับต่าง ๆ ทั้งส่วน
กลางและภูมิภาค แต่การด�ำเนินงานยังเป็นรูปแบบที่
ต่างคนต่างท�ำ อีกทั้งยังเกิดปัญหาในทางปฏิบัติของ
องค์กรเครือข่ายเอง เช่นการดำ� เนินงานทีผ่ กู ติดกับบุคคล
มากกว่าการด�ำเนินการในรูปแบบเครือข่ายที่แท้จริง
การด�ำเนินงานเฉพาะกิจมากกว่าการดำ� เนินการ เป็นต้น
การศึ ก ษาหารู ป แบบด� ำ เนิ น งานเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาสังคม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้
รูปแบบการด�ำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการสอดส่องดูแล
ป้องปรามและก�ำจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบสมดัง
เจตนารมณ์ ศึกษาบริบทของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรูปแบบดังกล่าว
จะมีประสิทธิภาพได้ต้องมาจากหลักวิชาการและความ
เห็นของภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วนประชาสังคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อ
สังเคราะห์เป็นรูปแบบเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเครือ
ข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ ซึ่งแบ่งระยะของการวิจัยออกเป็นการวิจัย 2
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เพื่อศึกษา การด�ำเนินงานป้องกันและ
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ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ (1)
ระดับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม (2)
ระดับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชา
สังคมและ (3) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่ 1
		
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ
ได้แก่ เครือข่ายการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จากคณะกรรมการระดับจังหวัด ๆ ละ 9 คน
จำ� นวน 198 คน และกรรมการอำ� เภอ ๆ ละ 2 คน จำ� นวน
898 คนรวมทั้งหมด 1,096 คน
		
1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณได้แก่ เครือข่ายการดำ� เนินงานป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จากคณะกรรมการระดับจังหวัด ๆ ละ 9 คน
จำ� นวน 198 คน และกรรมการอำ� เภอ ๆ ละ 2 คน จำ� นวน
898 คน รวมทั้งหมด 1,096 คน โดยใช้วิธีก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตาราง ของ เคซี่และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan. 1970 : 607-610 [3] อ้างถึงใน รังสรรค์
สิงหเลิศ. 2551 : 71) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 278 คน
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		
2.1 ลักษณะของเครื่องมือ
		
ลั ก ษณะของเครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลการวิจยั ในระยะที่ 1 มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
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			 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การดำ� เนิน
งานป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ประกอบด้วย
			 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบ
รายการ (ChecList )
			 ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ ค ่ า เฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานการด�ำเนิน งานป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม เป็นแบบสอบถามประเภทมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
			 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการดำ� เนินงาน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นแบบสอบถามประเภท
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
			 ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย
ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม
2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
			 2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การด�ำเนินงานป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาค
ประชาสังคม และปัจจัยที่มีผลการด�ำเนินงานในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดที่
ครอบคลุมกับปัญหาการวิจัย
			 2.2.2 ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการสร้าง
แบบสอบถาม โดยเฉพาะประเภทแบบสอบถามประเภท
ตรวจสอบรายการ (ChecList ) มาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) และปลายเปิด (Opened End)
			 2.2.3 ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุม
กับปัญหาการวิจัย
			 2.2.4 น�ำแบบร่างแบบสอบถามไป
เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย

			 2.2.5 น� ำ แบบสอบถามไปเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
3. สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล
		
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency)
โดยแสดงเป็นจ�ำนวน และค่าร้อยละ (Percentage)
		
3.2 วิ เ คราะห์ ร ะดั บ การด� ำ เนิ น งาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยค่า
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
		
3.3 วิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนิน
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ใช้การวิเคราะห์คา่
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Correlation)
เพื่ อ อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ต่ า ง ๆ
โดยก� ำ หนดระดั บ นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.5 และ
การวิเคราะห์พหุคุณถดถอยเชิงเส้น Multiple Linear
Regression Analysis [4] (Joreskog and Sorbom,1998 : 70)
ระยะที่ 2 เพื่อสร้างและยืนยันรูปแบบการด�ำเนิน
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างและยืนยัน
รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบของเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่ 2
		
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
ได้แก่ เครือข่ายการด�ำเนินงานป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้บริหาร

ของสำ� นักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ หรือผูท้ มี่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการดำ� เนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จ�ำนวน 20 คน
		
1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาบริบททีเ่ กีย่ วข้อง บุคลากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และคณะกรรมการของส�ำนักงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ�ำนวน
20 คน ใช้ ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
		
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 คือ
แบบตรวจสอบยืน ยัน “Connoisseurship” รูปแบบ
การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผู้วิจัยน�ำผลมาจากการวิจัย
ในระยะที่ 1 มาสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นร่างในการพิจารณา
ในการตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” เพื่อให้
บุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และคณะกรรมการของ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำการวิพากษ์
พร้อมให้คา่ คะแนน รูปแบบการดำ� เนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ จิ ยั
สรุปการวิจัยตามล�ำดับ ดังนี้
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ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาการด�ำเนินงาน ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปราบการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
เครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน
219 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และเป็นหญิง จ�ำนวน 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.2 ตามล�ำดับอายุระหว่าง 50-59 ปี
จ�ำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี จ�ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4
อายุระหว่าง 40-49 ปี จ�ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ
21.2 อายุระหว่าง 20-29 ปี จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
7.2 และอายุที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง 60 ปี
ขึน้ ไป จำ� นวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 การศึกษาส่วนใหญ่
มี ก ารศึ ก ษาต�่ ำ กว่ า ปริ ญ ญาตรี / หรื อ ปริ ญ ญาตรี
จ�ำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 และปริญญาโท
ขึน้ ไป จำ� นวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ตำ� แหน่งการปฏิบตั ิ
งานคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ระดับจังหวัดจ�ำนวน 155 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.8 และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระดับ
อ�ำเภอ จ�ำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกันปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( Χ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปหาน้อย คือ การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว ( Χ =4.63)
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รองลงมาความปรารถนาดี แ ละช่ ว ยพั ฒ นาองค์ ก ร
( Χ = 4.62) การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ( Χ = 4.61)
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ( Χ = 4.61) การสร้าง
ภาคีเครือข่าย ( Χ = 4.59) การมีจติ ใจทีส่ จุ ริต ( Χ = 4.58)
การมีส่วนร่วม ( Χ = 4.53) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
( Χ = 4.51) การอุทศิ ตน( Χ = 4.51) และล�ำดับสุดท้ายการ
แจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ( Χ = 4.46) ตามล�ำดับ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำ� เนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบของเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( Χ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทุกด้านเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือการสร้างนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต
( Χ = 4.57) การรณรงค์ ก ารเสริ ม สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก
( Χ = 4.56) การเฝ้าระวังสอดส่อง ( Χ = 4.55) การเสริมสร้าง
ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจซึ่ ง กั น และกั น ( Χ = 4.55) การจั ด การ
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ( Χ = 4.53) การสร้าง
ความร่วมมือ ( Χ = 4.51) การสร้างมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
( Χ = 4.47) และการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
( Χ = 4.41) ตามล�ำดับ
ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
การด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น และปราบปราบการทุ จ ริ ต
และประพฤติ มิ ช อบของเครือ ข่า ยภาคประชาสังคม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในภาพรวมสามารถสรุปได้วา่ ค่าสัมประสิทธิข์ อง
ตัวพยากรณ์การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการดำ� เนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มีจ�ำนวน 3
ตัวแปร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้
เรียงล�ำดับตัวแปรที่มีผลต่อการแปรผันในตัวแปรตาม
ในแบบคะแนนมาตรฐานมากที่สุดได้ไปหาน้อย ดังนี้

(1) ปัจจัยด้านการมีจติ ใจทีส่ จุ ริต ( Χ 1)(Beta = .198) (2)
ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( Χ 3) (Beta = .176)
(3) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ( Χ 10) (Beta = .132)
ดังนั้น เมื่อทราบค่าคงที่ (Constant) เท่ากับ 2.984
ทราบค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่
ในรูปคะแนนดิบ (b) และทราบน�้ำหนักความส�ำคัญ
ของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta)
จึงสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = (2.984) + (.132)( Χ 1) + (.128)( Χ 3) + (.076)
( Χ 10)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = (.198)( Χ 1) + (.176) ( Χ 3) + (.132)( Χ 10)
ระยะที่ 2 เพือ่ สร้างและยืนยันรูปแบบการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของ
เครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการดำ� เนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ขอ้
ค้นพบจากการวิจัยในปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ดังนี้
1. ปัจจัยที่น�ำมาศึกษา มีความสัมพันธ์พหุคูณกับ
การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ .313 ( R = .313) แสดง
ว่า ตัวแปรอิสระรวมกันมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ปัจจัยที่น�ำมาศึกษา มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือการผันแปร กับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ
.098 (R2 = .098)

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกับการด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 มีจำ� นวน 3 ตัวแปร
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้เรียงล�ำดับ
จากตัวแปรทีม่ ีผลต่อการแปรผันในตัวแปรตามในแบบ
คะแนนมาตรฐานมากที่สุดไปหาน้อย ดังนี้ (1) ปัจจัย
ด้านการมีจิตใจที่สุจริต (2) ปัจจัยด้านการวางแผนเชิง
กลยุทธ์ (3) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
อภิปรายผล
ในการศึกษารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ จิ ยั
ได้พบประเด็นส�ำคัญที่ควรน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปราบการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถอภิปรายผลได้วา่ จากข้อมูลด้านกำ� ลังคน พบว่า
ส่วนใหญ่การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่ายภาคประชาสังคม
เป็นเพศชาย และตัวแทนของภาคประสังคมหรือกลุ่ม
ต่าง ๆ ยังให้เกียรติเพศชายกว่าเพศหญิง อาจเนื่องจาก
ในสังคมยังมองว่าเพศชายมีภาวะผู้น�ำมากกว่าเพศหญิง
และเพศชายจะได้ รั บ การนั บ ถื อ ในการให้ เ ป็ น ผู ้ น� ำ
มากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
ระหว่าง 50 -59 ปีจ�ำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2
ถือว่าเป็นช่วงวัยที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานและได้
รับการพัฒนาศักยภาพโดยการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอดคล้องกับทฤษฎีองค์กรและ
การตัดสินใจในองค์กรโดยเฉพาะงานด้านการด�ำเนิน
งานป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม เพือ่ ปฏิบตั งิ านให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์
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และในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า เป็นช่วงอายุที่มี
ความพร้อมในเรือ่ งของความเชีย่ วชาญองค์ความรูต้ า่ ง ๆ
พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ มีอุดมการณ์เป้าหมายในการ
ด�ำเนินงานอย่างชัดเจน
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม
สามารถอภิ ป รายผลได้ ว ่ า ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
การด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมชิ อบ คือการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว เป็นองค์
ประกอบหนึง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลในการปฏิบตั งิ าน มีความ
ปรารถนาดีในการช่วยพัฒนาองค์กร มีความจ�ำเป็นที่
จะต้องด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชา
สังคม ควบคูก่ นั ไปอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ สอดคล้องกับ
กชพร ลิขิตมาศกุล [3] พบว่า เครือข่ายภาคประชาชนฯ
มีสว่ นร่วมในการวางแผนและมีสว่ นร่วมในการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของ ปปง. อยู่ในระดับต�่ำ ส�ำหรับ
ประเด็นวิธกี ารหรือรูปแบบการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย
ภาคประชาชนฯ ที่เหมาะสมได้แก่ การสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนฯ ในระดับประเทศ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถอภิ ป รายผลได้ ว ่ า การด� ำ เนิ น งานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นการสร้างนวัตกรรม
การป้องกันการทุจริต และการรณรงค์การเสริมสร้าง
จิตส�ำนึก คือการมีจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วม
ของกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ โกวิ ท ย์ กั ง สนั น ท์ และคณะ [4]
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสั ง คมในการติ ด ตาม การตรวจสอบการทุ จ ริ ต หรื อ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม ในการดำ� เนินงานให้เป็นกลไกใน
การตรวจสอบซึง่ สอดคล้องกับสำ� นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน [5] กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต 4
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส�ำนึก ค่า
นิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 4
: สร้ า งบุ ค ลากรมื อ อาชี พ ป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด�ำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
สรุปจากที่ผู้วิจัยน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้
จากการวิ จั ย ระยะที่ 1 น� ำ มาจั ด กลุ ่ ม (Grouping)
สร้างรูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ของเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
ใช้เป็นร่างรูปแบบในการพิจารณา และเป็นแนวทาง
ในการสร้ า งแบบสอบถามในการตรวจสอบยื น ยั น
รูปแบบการดำ� เนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ (1) ด้านการมีจติ ใจ
ที่สุจริต (2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) ด้านการ
มีส่วนร่วม
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