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 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการบังคับใชDพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว9าดDวยการป.องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พบว9าในภาพรวมมีผลสัมฤทธ์ิอยู9ในระดับ 3.27 คะแนน (จากคะแนน

เต็ม 5.00) โดยภารกิจดDานการป.องกันการทุจริตมีผลสัมฤท ธ์ิอยู9 ในระดับ 1.90 คะแนน ภารกิจ 

ดDานการปราบปรามการทุจริตมีผลสัมฤทธ์ิอยู9ในระดับ 4.44 คะแนน ภารกิจดDานการตรวจสอบทรัพยPสินและ

หน้ีสินอยู9ในระดับ 2.84 คะแนน และภารกิจสนับสนุนอ่ืน ๆ ไดDแก9การจัดโครงสรDางองคPกรมีผลสัมฤทธ์ิอยู9ใน

ระดับ 3.36 คะแนน  

 ปdจจัยท่ีมีผลต9อความสำเร็จในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว9าดDวย 

การป.องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ไดDแก9 (1) ปdจจัยร9วมท่ีมีผลต9อความสำเร็จ: ความเก่ียวพัน 

(Involvement) ของภาคส9วนท่ีเก่ียวขDอง (2) ปdจจัยท่ีมีผลต9อความสำเร็จดDานการป.องกันการทุจริต: การมี 

ส9วนร9วมของภาคประชาชน (Participation) (3) ปdจจัยท่ีมีผลต9อความสำเร็จดDานการปราบปรามการทุจริต:  

การกระจายอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (Decentralization) และ (4) ปdจจัยท่ีมีผลต9อความสำเร็จ 

ดDานการตรวจสอบบัญชีทรัพยPสินและหน้ีสิน: การบูรณาการดDานขDอมูลข9าวสารท่ีจำเปwนต9อการตรวจสอบ 

(Integration) และ (5) ปdจจัยท่ีมีผลต9อความสำเร็จดDานการจัดการองคPกร: กระบวนการทำงาน (Due 

process) 

 ปdญหาท่ีสำคัญ ๆ คือ (1) ภารกิจดDานการป.องกันการทุจริต มีปdญหาคือการดำเนินโครงการ 

ดDานการป.องกันการทุจริตคือโครงการดังกล9าวมักริเร่ิมจากส9วนกลางและผลักดันสู9พ้ืนท่ีเป.าหมายต9าง ๆ  

การดำเนินการเฉกเช9นเดียวกัน (one size fit all) และยังขาดระบบการติดตามประเมินผลของโครงการ  

(2) ภารกิจดDานการปราบปรามการทุจริต มีปdญหาคือการรวมศูนยPอำนาจการพิจารณาไต9สวนคดีไวDท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพียงหน9วยเดียวตDองแลกดDวยประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาสำนวนการไต9สวน

คดี ซ่ึงมีความล9าชDาเพราะตDองรอสำนวนเขDาสู9 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในทุกเร่ืองทุกกรณี  

(3) ภารกิจดDานการตรวจสอบบัญชีทรัพยPสินและหน้ีสิน มีปdญหาคือภาระท่ีตกอยู9กับผูDสุจริตจำนวนมากท่ีตDอง

รับภาระการย่ืนบัญชีทรัพยPสินและหน้ีสินไปดDวย (รวมถึงความยุ9งยากในการย่ืน) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ย9อมตDองมีภาระในการตรวจสอบถึงความมีอยู9จริงของรายการบัญชีทรัพยPสินและหน้ีสินดังกล9าว และเปwนภาระ



ของท้ังหน9วยงานรัฐและเอกชนซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขDอมูลของผูDย่ืนบัญชีทรัพยPสินและหน้ีสินแต9ละรายอีก

ดDวย และ (4) ดDานสนับสนุนอ่ืน ๆ มีปdญหาคือโครงสรDางอำนาจแบบรวมศูนยP (centralization) ไวD ท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส9งผลใหDการจัดแบ9งส9วนงานภายในของสำนักงาน เปwนแบบแนวด่ิง (vertical 

organization) ท่ีมีกระบวนการทำงานหลายข้ันหลายตอนซ่ึงรวมแลDวจะตDองใชDเวลาในการดำเนินการอยู9มาก 

 คณะผูD วิ จัยมีขDอเสนอแนะเชิงนโยบายคือ (1) การเพ่ิมบทบาทของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ในการปฏิบัติงานดDานนโยบาย (2) การกระจายอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (3) การมุ9งเนDนภารกิจดDาน

การป.องกันการทุจริตใหDมากข้ึน (4) การจำกัดผูDมีหนDาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยPสินและหน้ีสิน และมีระบบการตรวจ

บัญชีทรัพยสินและหน้ีสินท่ีย่ืนไวDน้ันอย9างมีประสิทธิภาพ เช9น การใชDวิธีการทางสถิติ เปwนตDน 
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Abstract : 

 The results of the achievement appraisal from enforcement organic act on anti-

corruption B.E. 2561. It was found that the overall achievement was at a level of 3.27 points. 

(From a full score of 5.00). Prevention mission has an achievement level of 1.90 points, 

suppression mission has an achievement level of 4.44 points, assets and liabilities auditing 

mission has an achievement level of 2.84 points, and other supporting missions, such as 

organizational structure, the achievement was at a level of 3.36 points. 

 Factors affecting the success of the implementation of organic act on anti-corruption 

B.E. 2561 these include: (1) Common factors affecting success: Involvement of the relevant 

sector (2) Factors affecting the success of prevention mission: participation of the public 

sector (3) Factors affecting the success of anti-corruption: Decentralization of the NACC (4) 

Factors affecting success asset and liability auditing: integration of information necessary for 

audits (5) Factors affecting organizational management success: due process 

 The major problem is (1) Prevention mission There is a problem with the 

implementation of the project. Prevention is that such projects are often initiated centrally 

and driven to target areas same operation (one size fit all) and there is still a lack of a 

system for monitoring and evaluating the results of the project. (2) suppression mission there 

is a problem with centralized jurisdiction at the NACC, only one unit which has been 

delayed because it has to wait for the case file to enter the meeting in all matters and cases 

(3) the task of auditing assets and liabilities the problem is the burden that falls on many 

honest people who have to bear the burden of filing assets and liabilities as well. (Including 

the difficulty of filing) and the NACC shall have the burden of verifying the existence of the 

said list of assets and liabilities. And it is the burden of both the public and private entities 

that possess or control the information of the person submitting the asset and liability 



account. each one as well and (4) other support areas have problems which are centralized 

power structures to the NACC, resulting in the division of the office's internal work It is a 

vertical organization with a multi-step process that takes a lot of time to complete. 

 The research team has policy recommendations as follows: (1) increasing the role of 

the NACC in policy practice (2) decentralization of powers of the NACC (3) focusing on 

missions in prevention against corruption (4) restriction of persons having the duty to submit 

an account of assets and liabilities; and has an efficient system for auditing the assets and 

liabilities that have been filed, such as the use of statistical methods, etc.  

 The results of the achievement evaluation from the enforcement organic act on anti-

corruption B.E. 2561. The overall achievement was found to be at a level of 3.27 points. 

(From a possible total of 5.00) The prevention mission has a level of achievement of 1.90 

points, the suppression mission has a level of achievement of 4.44 points, the assets and 

liabilities auditing mission has a level of achievement of 2.84 points, and other supporting 

missions, such as organizational structure, have a level of achievement of 3.36 points.  

 Factors influencing the success of the implementation of the enforcement organic 

act on anti-corruption B.E. 2561 include (1) Common factors influencing success: 

Involvement of the relevant sector (2) Factors influencing the success of the prevention 

mission: public sector participation 


