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บทคัดย่อ 

ผลกระทบของคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแสดงสําคัญ 3 ตัว คือ 

บุคคลากรในรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจและ นักการเมืองผู้มีอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจด้วยการ

สมยอมหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชนส์่วนบุคคลกัน และอาศัยช่องว่างของปัจจัยเชิงโครงสร้างของ

รัฐวิสาหกิจ นอกจากจะ เป็นการทําลายสภาพแวดล้อมด้านคุณธรรมและค่านิยมร่วมในองค์กรแล้ว ยัง

เป็นการบั่นทอนประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทําลายโอกาสในการพัฒนา และสร้างความเสี่ยงให้

รัฐวิสาหกิจในระยะยาว คอร์รัปชันจึงเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 

Abstract 

Corruption in the state-owned enterprises which generally came from the relationship 

among three important parties as follows: directors of the state-owned enterprises, concerned 

private sectors and politicians who were in charge directly of any state-owned enterprises. 

Mostly, all concerned parties would implement any tools, either by conspiring among all people 

concerned or dealing the public interest on mutual benefit basis, that use the loopholes of 

structural factors of the state-owned enterprises.  So far, Corruption has played the crucial roles 

in causing weak moral atmosphere and bad share value in organization, reducing operation 

efficiency and ruining business development opportunity as well as influencing the long-term 

business risk. Thus, corruption has become one of the most important obstacles to the 

development of state-owned enterprises more or less.  
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1.คํานํา   

รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีปัญหาจากการดําเนินงานทีไ่ม่มีประสิทธิภาพ แรงงานมี

ประสิทธิภาพตํ่า ต้นทุนการดําเนินงานสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่งผลให้เกิด

การขาดทุน ผลตอบแทนการลงทุนตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น และสินค้าหรือบริการมีคุณภาพตํ่า รัฐวิสาหกิจ

หลายแห่งจึงมีปัญหาหนี้สินเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการถูกแทรกแซงจาก

ฝ่ายการเมืองได้ง่าย การดําเนินงานกข็าดความโปร่งใส (Cornett et al.  2008 : 1 - 9, William.  1964 : 42, 

ณัฐนันท์ อัศวเลิศศักดิ์ และคณะ.  2553 :11) การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจยังมีต้นทุนการเงินและต้นทุน

ในการลงทุนสูง หรือใช้ทรัพยากรขององค์กรมากเกินความจําเป็น (Ackerman. 1999 : 3, Khan and Jomo. 

2000 : 8, นิพนธ์  พัวพงศกร และคณะ.  2543 : 240)หรือมีการเลือกลงทุนในสิ่งที่ไม่เหมาะสม (Wrong 

Choice) เป็นการทําลายโอกาสที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีของประชาชนและของประเทศในการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อการพัฒนา (TI. 2000 : 31)บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ให้

เห็นว่าอุปสรรคในการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่สําคัญนั้น เป็นผลมาจากการคอร์รัปชันของบุคลากรใน

รัฐวิสาหกิจเอง รวมทั้งผู้มีอํานาจทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจใน

รูปแบบต่างๆ  

 

2. ปัญหาและโอกาส 

รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เนื่องจากรัฐวิสาหกิจส่วนมากผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคและปัจจัยพื้นฐานที่

จําเป็น(Utilities and Infrastructure industries) เช่น พลังงาน การขนส่ง การผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 

นํ้าประปา เป็นต้น (Powell.  1987 : 5 – 8, Muir and Saba.  1995 : 11) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 

รัฐวิสาหกิจของไทยมีจํานวน 57 แห่ง มีพนักงานรวมกันทั้งสิ้นกว่า 2.7 แสนคน มีสินทรัพย์รวมกันกว่า 

9.91 ล้านล้านบาท(ไม่รวมบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด และบริษัท สหโรงแรมและการท่องเที่ยว จํากัด) 

มีงบลงทุนรวมกันกว่า 2.7 แสนล้านบาท รัฐวิสาหกิจทํารายได้รวมกันทั้งสิ้น 4.29 ล้านล้านบาท มีกําไร

สุทธิ 2.26 แสนล้านบาท และมีความสามารถในการทํากําไร (Net Profit Margin) 5.28% ขณะทีร่ัฐวิสาหกิจ

ในตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่ง มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap.) 2.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 ของตลาด 

(สคร.  2552, www.sepo.go.th.  2556)  

รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งยังมีงบประมาณเพื่อการลงทุนที่ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างจํานวนมาก รวม 

ถึงงบประมาณเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เช่น งบการตลาด งบช่วยเหลือสังคม หรืองบประชาสัมพันธ์ เช่น 

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2554 มีงบบริจาคทั้งสิ้น 490 ล้านบาท (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. 

2555) การบินไทยมีค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา 5.8 พันล้านบาท (การบินไทย.2555) 
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ในบางกรณเีมื่อรัฐวิสาหกิจต้องการผลักดันให้เกิดการลงทุนหรือให้มีการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ

บางอย่าง ตามนโยบาย/แผนงานหรือความต้องการของตน แต่หากมีข้อจํากัด ที่ทําให้ รัฐวิสาหกิจ ต้อง

พึ่งพาเอกชนในด้านความสามารถ เช่น ทักษะ/เทคโนโลยี่ หรือทรัพยากร เช่น ทุน/บุคคลากร/เครือข่าย 

ทําให้รัฐวิสาหกิจต้องมีการ มอบหมายให้เอกชน เข้ามา เป็นผู้ดําเนินการ แทน  โดยรูปแบบ-วิธีการ

ดําเนินงานร่วมกันของรัฐและเอกชนเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามแตล่ะหน่วยงานและกรณี เช่น ในรูป

ของการให้สัมปทาน (Concession)ที่หมายถึง การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทําบริการสาธารณะหรือ

จัดทําประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนด เช่น สัมปทานป่าไม้ 

สัมปทานเหมืองแร่ สัมปทานสุรา สัมปทานเดินรถ สัมปทานนํ้าประปา สัมปทานรังนก สัมปทานทาง

ด่วน เป็นต้น (พรายพล คุ้มทรัพย์และสมัย โกรธินทาคม,2544.;สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย,์2548. ; มานะ 

นิมิตรมงคล,2555A) 

หรือบางกรณีที่รัฐวิสาหกิจไดด้ําเนินการเชิงธุรกิจร่วมกับเอกชนและก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ ที่ทํา

ให้เอกชนได้รับสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์ได้แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) อย่างผูกขาดหรื อ

กึ่งผูกขาดจากทรัพย์สินหรือทรัพยากรสาธารณะที่มีอยู่อย่างจํากัด เช่นเดียวกับการได้รับสัมปทาน แต่มี

การเรียกชื่อและวิธีการให้สิทธิเหล่านี้ต่างกันออกไป เช่น การออกใบอนุญาต (License)ในกิจการ

โทรคมนาคม การให้ “โควต้า” สลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ได้รับโควต้าจะได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวน

หนึ่งเพื่อการจัดจําหน่ายโดยไม่จํากัดพื้นที)่ การแต่งตั้งให้เป็น “ผู้ค้าส่งยาสูบ” ของโรงงานยาสูบ (ผู้ได้รับ

การแต่งตั้งจะมีสิทธิผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดในเขตตลาดที่กําหนดหรืออาจจะทั่วประเทศก็ได)้ สิทธิในการ

เช่าที่ดินของการรถไฟหรือที่ราชพัสดุที่มีอยู่ทั่วประเทศ การดําเนินงานภายใต้ “พรบ.ว่าด้วยการให้

เอกชนเข้าร่วมการงาน” หรือในกรณีของ อสมท. ที่เป็นเจ้าของคลื่นความถี่วทิยุ โทรทัศน์ ก็อาจมีการให้

เอกชนนําคลื่นความถี่ไปใช้ แล้วเรียกเก็บ “ค่าสัมปทาน” “ค่าใช้คลื่นของรัฐ” “ค่าเช่าเวลา ” ตามแต่กรณี  

นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจยังเปิดให้บุคคลภายนอกหาประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจโดยตรง เช่น การ

เช่าที่ดิน เป็นต้น(มานะ นิมิตรมงคล, 2555B) 

ที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจมักมีปัญหาเรื่องการดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ แรงงานมีประสิทธิภาพตํ่า 

ต้นทุนการดําเนินงานสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการขาดทุน 

ผลตอบแทนของการลงทุนตํ่ากว่าที่ควรจะเป็นและมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตํ่า หรือบางครั้งมีการ

เลือกลงทุนในสิ่งที่ไม่เหมาะสม (Wrong Choice) รัฐวิสาหกิจหลายแห่งจึงมีปัญหาหนี้สินเป็นภาระแก่

งบประมาณแผ่นดิน เป็นการทําลายโอกาสที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีของประชาชนและของประเทศใน

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อการพัฒนา(TI.2000 : 31. Ackerman. 1999:3.) 
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ดังนั้นการดําเนินโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ของรัฐวิสาหกิจจึงมีผลกระทบทั้งใน

ทางบวกและทางลบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทําให้รัฐวิสาหกิจ

กลายเป็นที่สนใจของนักการเมืองและนักธุรกิจเอกชนที่จะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทาง

การเมืองและทางเศรษฐกิจ ทําให้รัฐวิสาหกิจกลายเป็นทั้งโอกาสและปัญหาของรัฐบาลในเรื่องการ

คอร์รัปชัน (เฉลิมพล ไวทยางกูร. ม.ป.ป.) 

 

3. คอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจ 

ในการศึกษาคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจผู้เขียนได้ใช้นิยาม (Definition) คอร์รัปชันที่สังศิต พิริยะ

รังสรรค์ (2553) เสนอไว้เนื่อง จากผู้เขียนเห็นว่าสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในรัฐวิสาหกิจ

มากที่สุด ว่า “คอร์รัปชันเป็นพฤติกรรมที่บุคลสาธารณะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองหรือ

ครอบครัว วงศาคณาญาติ พวกพ้องและคนใกล้ชิด โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ กฎหมาย อํานาจ

หรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการใช้ข้อมูลส่วนตัว หรือการใช้ข่าวสาร

ข้อมูลภายในเป็นเครื่องมือ ไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะผิดกฎหมายหรืออาจไม่ผิดกฎหมาย ไม่

ว่าการกระทําจะนํามาซึ่งผล ประโยชน์ทางด้านเงินทองหรือมิได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ เลยก็ตาม 

แต่หากการกระทําดังกล่าวเป็นการใช้บทบาทของความเป็นบุคคลสาธารณะหรือทรัพยากร

สาธารณะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือมีการใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยกฎหมายโดยมีเจตนาที่

จะเลือกปฎิบัติ หรือเป็นแบบสองมาตรฐาน (Double Standard) หรือเป็นการกระทําที่ขัดกับหลัก

คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นบุคคลสาธารณะ ขัดกับมาตรฐานความคาดหวังของ

สาธารณะชนที่มีต่อบุคคลสาธารณะ ขัดกับผลประโยชน์ของประชาชนจํานวนมากและขัดกับ

หลักการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ก็ถือเป็นการคอร์รัปชันทั้งสิ้น” 

คํานิยามเช่นนี้เป็นคํานิยามแบบเชิงประจักษ์ ที่ครอบคลุมพฤติกรรมการใช้อํานาจโดยมิชอบ 

(Abuse of Power) ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึง

ความหมายของคอร์รัปชันว่าควรครอบคลุมถึง “การกระทําที่ขัดกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของความ

เป็นบุคคลสาธารณะ” ด้วยนั้น เป็นแนวคิดที่ช่วยสร้างทัศนะคติของประชาชนต่อการคอร์รัปชันว่ามิได้

จํากัดแต่พฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ เท่านั้น แต่ให้รวมถึงพฤติกรรมที่ขัดกับสิ่งที่นักการเมือง

และเจ้าหน้าที่ของรัฐควรกระทําหรือควรจะเป็น (Normative) โดยมิจํากัดว่าพฤติกรรมนั้นๆจะถือเป็น

ความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่  

 จากการศึกษาพบว่าปรากฏการณ์การคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจนั้นดํารงอยู่จริง(มานะ  นิมิตร

มงคล, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของนิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2543 : 3,72,4,29,51)ที่ว่า

ผลประโยชน์ของนักการเมืองที่เกิดจากการคอร์รัปชันนอกจากเป็นเงินสินบนแล้วยังอาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนจากการที่ตนเองหรือพวกพ้อง ญาติมิตร เป็นเจ้าของกิจการที่ได้รับการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบนั้น และ

ยังอาจเกิดการเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้องและพรรคการเมืองที่กลายเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองอีกด้วย 

นอกจากนี้การทีอ่ํานาจทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงเปิดโอกาสให้มีเครือข่ายกลุ่มใหม่เข้ามามี
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อํานาจแทนกลุ่มเก่าได้เสมอ การคอร์รัปชันจึงไม่ได้ผูกขาดกับข้าราชการหรือนักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ทําให้นักการเมืองและนักธุรกิจที่ร่วมมือกัน ต้องพยายามควบคุมการจัดสรรผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดและ

เร็วที่สุด 

 จากการศึกษาของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2545 : 1,2,3,4-50,55,4 – 47) พบว่าคอร์รัปชัน

ขนาดใหญ่เกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักธุรกิจ ด้วยการใช้อิทธิพล

ทางการเมือง การหาช่องทางหรือสร้างเงื่อนไขใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการคอร์รัปชัน จนทําให้ผลการดําเนิน

โครงการของรัฐถูกบิดเบือนไป และด้วยบทบาทและอํานาจหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กร และ กฎหมาย กฎ 

ระเบียบของรัฐ ทําให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าของรัฐวิสาหกิจเป็นศูนย์กลางในการดําเนิน

โครงการต่างๆของรัฐวิสาหกิจ พวกเขาจึงกลายเป็นผู้ประสานผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองและนักธุรกิจ

ด้วยดังนั้นการแสวงหาผลประโยชน์ในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐจะทําไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือของ

คณะกรรมการฯหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ เราจึงพบเห็นกรณีที่นักการเมืองผู้มีอํานาจในการ

กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ แต่งตั้งพวกพ้องของตนเข้ามาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในลักษณะของการตอบแทน

ผลประโยชน์กัน ซึ่งณัฐนันท์ อัศวเลิศศักดิ์และคณะ (2553 : 46, 47) เห็นว่า พฤติกรรมการเข้าแสวงหา

ผลประโยชน์ในรัฐวิสาหกิจมักกระทําโดย1)การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อมุ่งตอบ

แทนแก่กันหรือมุ่งสร้างสายสัมพันธ์เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ 2) คณะกรรมการฯหรือผู้บริหาร มี

พฤติกรรมที่ริเริ่ม เสนอ จัดทําหรืออนุมัติโครงการของรัฐเพื่อผลประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง 3) คณะ

กรรมการฯหรือผู้บริหาร มีพฤติกรรมการใช้อํานาจหน้าที่แทรกแซงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่อื่น ในการใช้

อํานาจตามตําแหน่งหน้าที่หรือโดยการใช้อิทธิพลส่วนตัวเพื่อให้การสนับสนุนแก่บุคคลภายนอก โดยการเข้า

มีส่วนโน้มน้าวการตัดสินใจด้านนโยบายซึ่งผู้กระทํามีส่วนได้เสียอยู่ 

 ในบริบทของประเทศไทย นักการเมืองมีพฤติกรรมการคอร์รัปชันสูง พวกเขาพยายามที่จะครอบ 

งําและมีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงก็ไม่เข้มแข็งพอที่จะต้านทานและ

ถ่วงดุลย์พฤติกรรมที่คอร์รัปชันของนักการเมืองได้ นักการเมืองจึงสามารถแทรกแซงการทํางานของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านคณะกรรมการฯและผู้บริหารระดับสูงได้ (ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์และคณะ 2552 : 1-

33,2-9 ,นิพนธ์ พัวพงศกรและคณะ : 2543 : 4,51) และด้วยความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือนักการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ใต้

บังคับ นักการเมืองเป็นผู้ออกคําสั่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐรับไปปฏิบัติ ภาวะเช่นนี้ทําให้นักการเมืองมีอํานาจ

ต่อรองที่เหนือกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคณะ 2545 : 4-61) จึงเกิดความสัมพันธ์เชิง

อุปถัมภ์ ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะของ “ลูกน้อง” หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเองที่ต้องการความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงานจากผู้ให้การอุปถัมภ์หรือนักการเมืองในฐานะของ “เจ้านาย” ที่หวังจะได้รับการสนับสนุน

ช่วยเหลือการงานเป็นกรณีพิเศษหรือบริการอื่นๆ จนพฤติกรรมเช่นนี้ได้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์

ขึ้น (อคิน รพีพัฒน.์ 2550 ; 417,418,437,440-442) และที่ต้องมีการสร้างเครือข่ายก็เพราะว่า การสมรู้ร่วม

คิดกระทําการคอร์รัปชันเป็นหมู่คณะจะทําให้เกิดความไว้วางใจกัน ขณะที่การตรวจจับและการป้องกันคอร์

รัปชันก็จะทําได้ยาก (อุดม รัฐอมฤต 2530 ; อ้างถึงในนิพนธ์ พัวพงศกรและคณะ 2543 : 23) 
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4. ปัจจัยที่ทําให้เกิดการคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจ 

คอร์รัปชันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชันในเรื่องเล็กๆ 

น้อยๆ (Petty Corruption) หรือคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (Grand Corruption) คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วน

ส่งผลต่อการพัฒนาที่สําคัญของประเทศในทางใดทางหนึ่ง เช่น ทําให้การพัฒนาสาธารณูปโภคเป็นไปอย่าง

ไม่เหมาะสม การให้บริการสาธารณะที่ด้อยคุณภาพหรือราคาแพงเกินควร    การให้สิทธิหรือสัมปทานของรัฐ

แก่เอกชนที่เป็นพวกพ้องหรือให้ประโยชน์มากเกินไป การสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบของธุรกิจการค้า 

(Thomas Chan. 2011) โดยพฤติกรรมที่คอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นภายใต้สาเหตุและปัจจัยที่แตกต่างกันไป 

คอร์รัปชันที่ดํารงอยู่ในรัฐวิสาหกิจ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของนักการเมือง เจ้าหน้าที่

ของรัฐและนักธุรกิจ ที่มีการร่วมมือสมยอมหรือมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน  กล่าวคือ 

นักการเมืองหวังที่จะได้รับการสนับสนุนร่วมมือในการหาช่องทางคอร์รัปชัน หรือ ช่วยผลักดัน การ

ดําเนินการในรัฐวิสาหกิจในแนวทางที่ตนต้องการ หรือช่วยปกปิดพฤติกรรมที่คอร์รัปชันที่ได้กระทําไป

เจ้าหน้าที่ของรัฐกแ็สวงหาโอกาสให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตําแหน่งที่สําคัญหรือตําแหน่งที่สูงขึ้น หรือมี

ความมั่นคงในหน้าที่ ขณะทีก่ารร่วมมือสมยอมหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันก็จะช่วยให้ นักธุรกิจ

เอกชน เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันหรือสามารถแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น โดยมี

ข้อเท็จจริงอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจร่วมมือกับนักธุรกิจในการคอร์รัปชันตามลําพังได้ แต่ในการ

คอร์รัปชันขนาดใหญ่จําเป็นต้องอาศัยสายสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการยินยอมจากนักการเมืองผู้มี

อํานาจ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร. 2545 : 2 – 10,ไพโรจน์ วงศวิภานนท์. 2552 : X, นิพนธ์ พัวพงศกร. 2543 : 

17, สังศิต พิริยะรังสรรค์. 2553 : 233, สุรพล ศรีวิทยาและคณะ, 2552 : 8) 

ในรัฐวิสาหกิจยังมีพฤติกรรมคอร์รัปชันที่ได้มีนวัตกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและการถูก

ลงโทษตามกฎหมายที่เรียกว่า “คอร์รัปชันเชิงระบบ”(Systematic corruption) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อาศัย

อํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะและอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจของนักการเมือง ไปสร้าง

เงื่อนไขเพื่อสนับสนุนการคอร์รัปชัน ในรูปของการออกนโยบายหรือแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ

นําไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ นโยบายเหล่านั้นจะได้รับการพิจารณาอนุมัติและผลักดันตามขั้นตอน

ของรัฐวิสาหกิจ จนผลของนโยบายเช่นว่านั้นกลายเป็นการคอร์รัปชันที่ถูกกฎหมาย  (Legalized 

Corruption) คือให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและเข้าสู่ขั้นตอนดําเนินงานโดย

ผู้บริหารระดับสูง จากนั้นก็มีการช่วยเหลือให้เอกชนที่เป็นพวกพ้องหรือเครือข่ายของนักการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจ ได้เข้าทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับรัฐวิสาหกิจหรือได้รับสัมปทานหรือ

สิทธิที่มีจํานวนจํากัดที่รัฐวิสาหกิจจัดสรรให้ โดยมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจากความ

ร่วมมือระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจภายใต้ตลาดที่ไม่สมบูรณ์ คือการสร้างการกีดกัน

หรืออุปสรรคกีดขวางคู่แข่งขันทั่วไป ซึ่งในที่สุดแล้ววัตถุประสงค์ที่ดีและถูกกล่าวอ้างเพื่อให้มีการดําเนิน

โครงการหนึ่งๆของรัฐวิสาหกิจในตอนเริ่มต้น จะถูกบิดเบือนไปจนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆได้

ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคอร์รัปชันเชิงระบบที่สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2553: 101)  ได้เสนอไว้ว่า

“การคอร์รัปชันเชิงระบบเป็นการวางแผนของผู้มีอํานาจทางการเมืองที่มีการตระเตรียม มีการ
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กําหนดแผนล่วงหน้า หรือมีการชักนําให้เกิดการจํากัดจํานวนธุรกิจคู่แข่งขันในตลาด หรือใช้

ระเบียบและกฎหมายในการสร้างความได้เปรียบเหนือธุรกิจคู่แข่งขันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม

หรือขยาย(Expansion) ขนาดของค่าเช่าทางเศรษฐกิจในตลาดกึ่งผูกขาด” 

เนื่องจากคอร์รัปชันเชิงระบบนี้เป็นการใช้อํานาจทางการเมืองที่นําไปสู่อํานาจในการควบคุม

รัฐวิสาหกิจ ดังนั้นพฤติกรรมคอร์รัปชันเช่นนี้จึงมีลักษณะที ่“การเมืองโกงเศรษฐกิจ” (Politics Corrupt 

Economics) โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลหรือนักการเมืองที่มีอํานาจเข้ามามิได้เพียง

เพื่อแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent – Seeking Government) เท่านั้น แต่พวกเขาเหล่านี้ ยังสร้าง

หรือขยายค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent – Creating or Rent – Expansion Government) จากรัฐวิสาหกิจ

ด้วย ด้วยการทีพ่วกเขาสามารถใช้อํานาจที่มีอยู่ไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดการต่อยอดการคอร์รัปชันจากการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเดิมที่มีอยู่แล้วขึ้นมาได(้มานะ นิมิตรมงคล, 2554) 

ปัจจัยทีน่ําไปสูค่อร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจคือ  

1) อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

ของราชการ และอํานาจในการสรรผลประโยชน์หรือสิทธิในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดของรัฐ (นิพนธ์ 

พัวพงศกรและคณะ. 2543 : 3,72,4,29,51) 

2) ช่องว่างของกฎ ระเบียบราชการ ความล้าหลังของโครงสร้างธุรกิจที่รัฐดูแลและการขาดกลไก

การกํากับดูแลที่ดี  

3) บริบททางการเมือง ก็เป็นปัจจัยให้นักการเมืองใช้อํานาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้ง

ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งเพื่อตนเองและพวกพ้อง  

4) บริบททางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทําให้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

การรับรู้และทัศนะคติของสังคม รวมถึงความต้องการและกลไกของตลาด ทําให้นักการเมืองและนักธุรกิจ

เอกชนอาศัยการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาสร้างเป็นเงื่อนไขของการวางแผนตระเตรียมเพื่อการคอร์รัปชัน

(มานะ  นิมิตรมงคล, 2554)และ 

 

5. ปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ  

5.1 ปัญหาการมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานที่มีอยู่หลากหลายของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมา

จากเป้าหมายแรกเริ่มในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเอง เป้าหมายจากการเป็นหน่วยงานของรัฐและใช้เงินลงทุน

ของรัฐ เป้าหมายจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวง

ต้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ สคร. สตง. สภาพัฒนฯและรัฐสภา เป็นต้น รัฐวิสาหกิจยังอาจมีเป้าหมายของ

ตนเองหรือเป้าหมายของผู้มีอํานาจในแต่ละยุคสมัยด้วย(ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์ และคณะ.  2552 : 1-30, 

2-9, สคร..  2552 : 1) บางกรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง วัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจก็อาจถูก

เปลี่ยนแปลงไปจากการทําเพื่อส่วนรวมให้เป็นผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลได้ (สังศิต  พิริยะรังสรรค์.

2526 :113 – 114,  Powell.  1987 : 5) รัฐวิสาหกิจจึงต้องดําเนินงานหรือทําธุรกิจไปพร้อมกับการ
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ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมากกว่าการแสวงหากําไรสูงสุดเหมือนธุรกิจเอกชน (Jie and 

Dapeng.  2005 : 20, Trivedi.  2008 : 43 - 44)  

การมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ทําให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนและยากที่จะบริหารจัดการของ

ผู้เกี่ยวข้อง(Powell.  1987 : 8)เช่น การชี้ว่าโครงการประเภทไหนที่รัฐวิสาหกิจควรทําหรือไม่ แค่ไหน 

อย่างไร เป็นต้นช่องว่างของการมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานที่หลากหลาย ทําให้ทรัพยากร

ของรัฐวิสาหกิจจํานวนมากถูกใช้ไปในการสร้างผลผลิตเพื่อเป้าหมายทางการเมือง (Political 

Goods) มากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จนบางครั้งทําให้รัฐวิสาหกิจในช่วงขณะหนึ่งต้องตั้ง

ราคาสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มีอํานาจในรัฐบาลขณะนั้น 

แม้รัฐวิสาหกิจจะขาดทุนก็ตาม(Rondinelli. 1995:22, Zhong.  2006 : 107, Jie and Dapeng.  2005 : 

9, Bai et al.  2001, ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์ และคณะ.  2552 : 1 – 28)  

การมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายยังเปิดให้มีช่องว่างสําหรับผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจที่จะหา

ประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ และ สามารถเลือกเอาวัตถุประสงค์บางประการที่เป็น

ประโยชน์กับตนมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อดําเนินโครงการหรือการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการ

ตัดสินใจดําเนินโครงการใดๆ (Accountability) ในกรณีที่เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยยะ

สําคัญต่อรัฐวิสาหกิจ(UNCHDCS.  2006 : 2) 

5.2 ปัญหาความเป็นเจ้าของ (Ownership)  

กล่าวได้ว่าประชาชนเป็นเจ้าของ (Principal) และรัฐบาลในฐานะตัวแทนของประชาชนทํา

หน้าที่เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจผ่านคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Agent)(นวลน้อย ตรีรัตน.์ 2551, Powell. 

1987 : 5, Jiang. 2006) โดยหลักการนี้ “คณะกรรมการฯต้องทําหน้าที่โดยคํานึงถึงความผาสุก

ของปวงชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง...และทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ”แต่ในความเป็นจริงแล้ว

คณะกรรมการฯเหล่านี้ยังมีความเป็นปัจเจกชน ย่อมทําให้พวกเขามีการตัดสินใจหรือกระทํา

การไปเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยที่สนับสนุนตนเข้าสู่ตําแหน่ง แทนที่จะทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพและคํานึงถึงความผาสุกของประชาชน ยิ่งหากเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะ 

สมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ยิ่งทําให้เกิดความด้อยประสิทธิภาพในการทําหน้าที่ขึ้นไปอีก (ไพโรจน์ 

วงศ์วิภานนท์ และคณะ. 2552 : 1 - 27, 2 - 15, 16)การสร้างอุปถัมภ์ (Patronage) ของนักการเมืองโดย

อาศัยบริบทของรัฐวิสาหกิจและขอบเขตของกฎหมาย จึงเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งบุคคลของผู้มีอํานาจทาง

การเมืองเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ และกลายเป็นเงื่อนไขสําคัญของการคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจต่อไป

(Dinc and Gupta. 200 : 247 - 248, Van Roy. 1970, ปิยะสวัสดิ์  อัมระนันท์.  2554 : 1, 4) 

ยังมีปัญหาว่า บรรดาทรัพยากรของรัฐวิสาหกิจควรถูกใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชน รัฐบาล นักการเมือง ตัวรัฐวิสาหกิจเอง คณะกรรมการฯ ผู้บริหารหรือของบรรดา

บุคลากรในรัฐวิสาหกิจนั้นๆอย่างไรเพราะถึงแม้ประชาชนจะเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจแต่ก็เป็นโดย

นามธรรม การบริหารจัดการต้องกระทําผ่านรัฐบาลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมา ทําให้ฝ่ายต่างๆ 

เหล่านี้กลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเกิดปัญหาของตัวแทน 
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(Agency Problem) ว่าในขณะที่เจ้าของหรือประชาชนต้องการผลประโยชน์สูงสุด (Gain surplus) จาก

การทําหน้าที่ของบรรดาตัวแทนในรัฐวิสาหกิจ แต่ขณะเดียวกันตัวแทนก็มักจะพยายามแสวงหาผล

ประโชน์เพื่อตนเองให้มากที่สุดจากอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ (Farrar. 2008: 464)ต่างจากธุรกิจเอกชนที่ “เถ้า

แก่” หรือผู้ถือหุ้นมีแรงจูงใจและอํานาจสิทธิขาดในการเข้าควบคุม ตรวจสอบ กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน รวมถึงจัดสรรผลประโยชน์ของธุรกิจ (ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์และคณะ. 2552 : 2-14) 

 

 
 

ภาพที่ 1 พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐและนักธุรกิจเอกชน 

ที่มา : มานะ นิมิตรมงคล, 2554 น.289 

 

จากภาพที่ 1 แสดงถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของ

รัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจเอกชนที่มีการสมยอมกันจนนําไปสู่การคอร์รัปชัน ด้วยการแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน การคอร์รัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจสามารถกระทําได้โดย
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อาศัยการสร้างเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนการคอร์รัปชันของนักการเมืองขึ้นมาก่อน ด้วยการออกเป็นนโยบาย

หรือแนวทางให้คณะกรรมการฯและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจนําไปปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ 

เพื่อให้นโยบายของนักการเมืองมีผลทางกฎหมาย กฎ ระเบียบของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่อไป 

 

 
ภาพที2่ ความสัมพันธ์ของปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจและนักการเมืองกับการคอร์รัปชัน 

ในรัฐวิสาหกิจ 

ที่มา : มานะ นิมิตรมงคล, 2554 : 74 

 

 จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจนั้น เกิดขั้นภายใต้ปัจจัยภายในรัฐวิสาหกิจ

เองที่มีปัญหาเชิงโครงสร้างและลักษณะเฉพาะตัวของรัฐวิสาหกิจที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่

นักการเมืองที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ จึงได้ใช้อํานาจทาง

การเมืองไปสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ของตนขึ้นในรัฐวิสาหกิจ ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจเอง 

คือการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและมีการแทรกแซงการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับล่างลงไป 

ขณะเดียวกันก็ใช้อํานาจทางทางการเมืองในการกําหนดนโยบาย ผลักดันนโยบายเพื่อให้เกิดโครงการที่

พวกตนต้องการ โดยอ้างเอาวัตถุประสงค์บางอย่างของรัฐวิสาหกิจที่เป็นประโยชน์กับตนและพวกพ้อง จน

นําไปสู่การคอร์รัปชัน วิธีการแทรก แซงของนักการเมืองนอกจากกระทําผ่านเครือข่ายอุปถัมภ์ของตนใน

รัฐวิสาหกิจแล้ว บางครั้งก็อาจมีพฤติกรรมเข้าแทรกแซงโดยตรงด้วย  
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6.ความเสียหายและผลกระทบระยะยาว  

การคอร์รัปชันเป็นที่มาของการแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนมากเกินจริง (Economic rent) 

จากรัฐ ดังนั้นจึงเกิดความพยายามของนักการเมืองและนักธุรกิจสาขาต่างๆ ที่จะแสวงหา โอกาส  ด้วย

การวิ่งเต้นของนักธุรกิจหรือการเชื่อมโยงผลประโยชน์ของนักการเมืองและนักธุรกิจเข้าด้วยกัน จนทําให้

รัฐมีการกําหนดนโยบายหรือดําเนินมาตรการที่เป็นประโยชน์ของพวกพ้องตนเองมากว่า ผลประโยชน์

ของสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักธรรมาภิบาลนําไปสู่การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมปัญหา

ความไม่เสมอภาคในสังคมและบ่อนทําลายโอกาสการพัฒนาประเทศ 

ปัญหาการคอร์รัปชันเกิดขึ้นเพราะรัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลและการ

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของระบบพวกพ้องและเครือข่ายอุปถัมภ์ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ ยังก่อให้เกิดการค้าที่ผูกขาดทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดเล็ก

และกลางที่ไม่มีเงินทุน เส้นสายหรือพวกพ้อง เป็นการบิดเบือนการกระจายรายได้ บริษัทเอกชนเองก็

เกิดต้นทุนการดําเนินการสูงเกินจริง บั่นทอนแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากร

ของรัฐอย่างไม่คุ้มค่า ประสิทธผิลของการดําเนินงานตามสัมปทานตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น ราคาของสินค้า

หรือบริการสูงเกินจริงเนื่องจากการแสวงหาผลประโยชน์จากสัมปทานและความพยายามเอาเปรียบรัฐ

หรือประชาชน ทําให้ธุรกิจขาดแรงจูงใจในการการพัฒนาศักยภาพและ ทําให้ขีดความสามารถในการ

แข่งขันของชาตลิดลงในอนาคต(เดือนเด่น นิคมบริรักษ.์ 2552.; สมกียรติ ตั้งกิจวานิชย.์ 2548.) 
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ภาพที่ 3แสดงความเชื่อมโยงของพฤติกรรมที่คอร์รัปชัน ที่บ่อนทําลายสภาพแวดล้อมทางคุณธรรมและ 

ค่านิยมร่วมขององค์กร จนนําไปสู่ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ตกตํ่าของรัฐวิสาหกิจ 

ที่มา : มานะ นิมิตรมงคล, 2555 B 

 

จากภาพที่ 3การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง ทําใหป้ระชาชนต้องเสียโอกาสในการได้รับสินค้า

หรือบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจแล้วตัวรัฐวิสาหกิจเองก็

เกิดปัญหาความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และ เสียโอกาสในการพัฒนาองค์กรในระยะยาว 

พฤติกรรมการแทรกแซงของผู้มีอํานาจในการบริหารจัดการหรือ การแต่งตั้งพวกพ้องเข้ามาเป็น

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจนถึงการแทรกแซงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่างๆ นอกจากจะเป็นแบบอย่าง 

(Role model) ของการใช้ระบบอุปถัมภ์ เป็นแบบอย่างของการเข้าหาผู้มีอํานาจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้

ตนเองมีโอกาสเข้าสู่ตําแหน่งที่ดีขึ้นหรือมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน พฤติกรรมเหล่านี้ยังสามารถ

นําไปสู่ปัญหาภาวะผู้นําล้มเหลว (Leadership failure) เนื่องจากผู้ที่เข้าสู่ตําแหน่งอาจไม่มีความรู้

ความสามารถที่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรอื่น ขณะที่บุคคลเหล่านี้ก็จะพยายามสร้าง

เครือข่ายของตนในระดับถัดๆหรือข้างเคียงเพื่อให้เครือข่ายสามารถทํางานตามวัตถุประสงค์ของพวกตน
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ได้ สิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่ความล้มเหลวในการบริหารจัดการ (Bad governance) โดยที่แบบอย่างของการ

สร้างเครือข่ายอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง โดยปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่คอร์รัปชันนี้ใน

ที่สุดจะกลายเป็นปัญหาเชิงสถาบันคือการบ่อนทําลายสภาพแวดล้อมทางคุณธรรม(Moral atmosphere) ให้

ตกตํ่าลงและสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร (Share value) ที่ผิด จนมีผลบั่นทอนประสิทธิภาพในการทํางาน

และส่งเสริมพฤติกรรมที่คอร์รัปชันของบุคลากรระดับต่างๆทั่วไปในองค์กร กลายเป็นปัญหาระยะยาวที่

ยากจะแก้ไขและทําให้ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตกตํ่า (มานะ นิมิตรมงคล,2554 น.289) 

 

7.ข้อเสนอแนะ 
   

 การที่รัฐวิสาหกิจมีคุณลักษณะ (Nature) ต่างไปจากหน่วยงานราชการทั่วไป (Public service) 

และต่างจากองค์กรธุรกิจเอกชน การควบคุม (Controlling) คอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจ จึงควรกําหนด

มาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดล้อมการจัดการปกครอง (Governance 

environment) และควรเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ (Systematic) และองค์รวม  (Holistic) ซึ่ง

หมายถึง การที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องเข้าร่วมและให้การสนับสนุนต่อมาตรการที่ร่วมกันกําหนดขึ้น โดยการ

เลือกที่จะใช้มาตรการแบบใดนั้น ต้องคํานึงถึงการได้ผลคุ้มค่า ยั่งยืนและความเป็นไปได้ด้วยปัจจัยทาง

การเมือง ปัจจัยด้านการเงิน และระมัดระวังถึงจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา (มานะ นิมิตรมงคล, 2554. น. 

295-299) โดยผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ  ดังนี ้

 

1. การสร้างมาตรการป้องกันเชิงสถาบัน ได้แก ่ 

1.1 ควรมี การกําหนดบทบาทในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ชัดเจน  ภายใต้

คุณลักษณะ (Nature) ของการเป็นองค์กรภาครัฐที่มุ่งเน้นการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ การที่รัฐวิสาหกิจ  

เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจ แต่ปัญหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดการคอร์รัปชัน คือ การที่รัฐ

เข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจมากเกินไป ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของ

รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งว่า ควรมีกิจกรรมเชิงธุรกิจประเภทใดบ้าง อย่างไร  และแค่ไหนที่รัฐวิสาหกิจควรทํา 

กิจกรรมประเภทใดที่รัฐวิสาหกิจควรเข้าแข่งขันหรือแทรกแซงตลาด กิจกรรมประเภทใดที่รัฐวิสาหกิจควร

เป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่เอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐดําเนินการ เช่น การเคหะฯ ควรทําหน้าที่ในการ

สร้างและจําหน่ายบ้านพักอาศัยปริมาณแค่ไหนในแต่ละปี ควรมีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ

สภาพแวดล้อมแค่ไหน และควรมีบทบาทในการให้ความรู้หรือการสนับสนุนด้านอื่นๆ แก่บุคลากรหรือ

การเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนสามารถนําไปดําเนินการได้เอง เป็นต้น 

1.2 ควรส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจดําเนินงานตามที่มีแผนวิสาหกิจหรือแผนงานที่ได้กําหนดไว้ 

และยึดมั่นความถูกต้องตามหลักวิชาการในสาขาวิชาชีพ อุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้น  ๆเนื่องจากวิถีปฏิบัติ

ของรัฐวิสาหกิจ ที่ถูกกําหนดตามกฎหมายและนโยบายของ สคร. รัฐวิสาหกิจต่างมีแผนวิสาหกิจเป็นแนว

ทางการทํางานของตนอยู่แล้ว หรือในบางกรณีก็จะมีกรอบแนวทางที่กํากับอยู่ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งแผนการดําเนินงานเหล่านี้ผู้เขียนเชื่อ
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ว่าได้รับการศึกษา มีการจัดลําดับตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับทรัพยากรและความจําเป็น เพื่อการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นความต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนการดําเนินการใดๆ  ของ

รัฐวิสาหกิจออกไปจากแผนงานที่วางไว้ ต้องมีเหตุผลที่จําเป็นอย่างมากและต้องสามารถอธิบายได้ตามหลัก

วิชาการที่เหมาะสม ได้รับการยอมรับหรือเห็นชอบจากหน่วยงานทางวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง มีการดําเนินงานโดยโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การคอร์รัปชันทําได้ยากยิ่งขึ้น

และจะมีบรรทัดฐานในการตรวจสอบได้ง่าย 

1.3 ควรมีระบบป้องกันหรือลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ที่ทําผ่านคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจและผู้บริหารระดับสูง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุด (ผู้ว่าการ 

หรือ ผู้อํานวยการ ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐวิสาหกิจ) การแต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ  

  เนื่องจากมีการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นพรรคพวกของนักการเมืองเข้ามาเป็นคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจโดยไม่คํานึงถึงประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ทั้งๆ ที่คณะกรรมการฯ นี้ มี

บทบาทที่สําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบายขององค์กร มีบทบาทในการคัดเลือกผู้มาดํารงตําแหน่งผู้ว่า

การของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีบทบาทมีอิทธิพลต่อเนื่องไปจนถึงการแต่งตั้งหรือเลื่อนตําแหน่งผู้บริหารอื่น  ๆ

เข้าสู่ตําแหน่งสําคัญในรัฐวิสาหกิจนั้น และผู้บริหารระดับต่างๆ ที่กล่าวถึงนี้ ยังมีผลโดยตรงต่อการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจด้วย 

  ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อป้องกันการกระทําในลักษณะนี้ จึงควรให้ความสําคัญอย่างมากกับบท 

บาทของคณะกรรมการฯ ที่มา คุณสมบัติ สัดส่วนของบุคคลจากวิชาชีพหรือความรู้ความสามารถ และ

วาระการดํารงตําแหน่ง รวมทั้งจํากัดจํานวนรัฐวิสาหกิจที่บุคคลหนึ่งสามารถไปรับตําแหน่งกรรมการได้ 

แต่ที่สําคัญควรมีการกําหนดบทบาท ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างนักการเมืองและคณะกรรมการฯ เพื่อ 

ให้คณะกรรมการฯ ได้ทําหน้าที่ของตนอย่างอิสระ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เช่น  การแยกอํานาจใน

การกําหนดนโยบายกับอํานาจในการบริหารจัดการออกจากกัน การให้นักการเมืองสามารถเสนอแนะ ให้

ข้อคิดเห็นหรือให้นโยบายในภาพรวมได้ แต่ไม่ควรให้มีอํานาจหรืออิทธิพลเป็นผู้กําหนดนโยบายของ

รัฐวิสาหกิจได้ การห้ามมิให้นักการเมืองเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ในวาระที่เกี่ยวกับการดําเนิน 

งานตามปกติ เป็นต้น และจากการศึกษาผู้ศึกษาได้ทราบข้อมูลว่าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนอกจากต้องรับฟัง

นักการเมืองเพราะอํานาจตามกฎหมายแล้ว ในทางปฏิบัตินักการเมืองยังมีบทบาทในการประสานงานกับ

หน่วยงานอื่น เช่น สํานักงบประมาณ สภาพัฒนเศรษฐกิจฯ หรือคณะรัฐมนตรี เพื่อผลักดันให้มีการอนุมัติ

โครงการหรืองบประมาณหรือให้การสนับสนุนภาระกิจของรัฐวิสาหกิจด้วย ดังนั้นเพื่อให้ภาระกิจลุล่วง 

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจึงต้องวิ่งเต้นและประสานงานใกล้ชิดนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งผู้ 

เขียนเห็นว่าสภาวะเช่นนี้กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการต่อรองแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์กัน 

1.4 ควรมีการแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบของรัฐและขององค์กร ให้เหมาะสม  

กล่าวคือ ควรการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ให้ขยายขอบเขต ครอบคลุม เพื่อให้เกิดความ

คล่องตัวในการนําไปใช้เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และต้องพยายามลด

ช่องว่างของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีอยู่ มิให้ผู้มีอํานาจสามารถนําไปใช้เพื่อการคอร์รัปชันได้โดยสะดวก 
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และหาทางลดอํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ดุลยพินิจหรืออํานาจในการจัดสรรสิทธิประโยชน์ของ

รัฐ เช่น การใช้กลไกตลาด การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมได้ 

และต้องทําให้กฎหมาย กฎระเบียบต่าง  ๆเหล่านั้นสามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.5 ต้องพยายามลดการผูกขาดในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดสรรสิทธิ หรือการให้สัมปทานแก่เอกชน โดยเปิดให้มีการแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็น

ธรรม และมีผู้ดูแลในเรื่องเหล่านี้ที่เป็นมืออาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจและของรัฐเป็น

สําคัญ  

  1.6 สร้างมาตรการ กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลย์ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร 

  ปัจจุบันมาตรการที่เป็นทางการในการควบคุมคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจอาจจําแนกได้เป็น

สองลักษณะสําคัญ คือ 1) มาตรการที่เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ หรือเงื่อนไขในการ

ดําเนินของรัฐวิสาหกิจ เช่น การออกเป็นกฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบต่าง  ๆขององค์กร และ  2 ) 

มาตรการที่เป็นการป้องกันและตรวจสอบการดําเนินงานที่กระทําโดยองค์กรป้องกันและตรวจสอบต่างๆ 

เช่น คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต(ิป.ป.ช.)  คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น  

  แต่ผู้เขียนเห็นว่าควรส่งเสริมให้มีมาตรการในการควบคุมคอร์รัปชันทั้งที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการภายในหน่วยงานด้วย โดยให้หน่วยงานและบุคคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ ได้เป็นผู้คิด

รูปแบบ วิธีการเอง ด้วยเจตจํานงค์ที่มุ่งมั่น (Political Will) ร่วมกัน โดยมาตรการที่เป็นทางการ เช่น การ

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การมีกฎระเบียบภายใน ส่วนมาตรการที่ไม่เป็นทางการ  เช่น การเปิดเผย

ข้อมูลสู่สาธารณะ การเปิดเผยข้อมูลหรือการให้สหภาพแรงงานและสมาชิกได้มีส่วนร่วมหรือรับรู้ถึง    

กิจกรรมขององค์กร การกําหนดจรรยาบรรณของพนักงานร่วมกัน (Code of Conducts) การส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร ที่เปิดเผยและไม่ยอมรับพฤติกรรมการคอร์รัปชันแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นต้น  

 1.7 ควรมีข้อห้ามมิให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานของรัฐ ที่มีอํานาจหน้าที่

ควบคุม กํากับ ทั้งด้านนโยบายและด้านการปฏิบัติ (Regulatory) ไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหา

กําไรรวมอยู่ด้วย ซึ่งอยู่ในการควบ คุมหรือกํากับดูแล (ป.ป.ช.,2555 น.1-5)  เพื่อป้องกันปัญหาการใช้

อํานาจหน้าที่ อิทธิพลและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางราย 

 

2. สร้างความมุ่งมั่นทางการเมือง (Political Will) ในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ โดยยึดหลัก 

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 

 ผู้เขียนเคยได้ฟังประสพการณ์จากผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งทําให้ทราบว่า การที่

รัฐวิสาหกิจใดมีระบบบริหารจัดการที่มีบรรษัทภิบาลเข้มแข็งมาก จะทําให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซง

และแสวงหาผลประโยชน์ได้น้อยกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีระบบการบริหารที่มีบรรษัทภิบาลน้อย และ

วัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานในรัฐวิสาหกิจ ก็เป็นเครื่องมือสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
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ทําให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงและแสวงหาผลประโยชน์หรือกดดันผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลทําได้ยากขึ้น ผู้เขียนขอเสนอให้มีการกําหนดเป็นมาตรการของรัฐในประเด็น

บรรษัทภิบาล เพิ่มเติมดังนี้ 

 2.1 ให้รัฐวิสาหกิจ มีการบริหารจัดการ อย่างมีบรรษัทภิบาล โดยใช้มาตรฐานในระดับเดียวกับ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มักดําเนินกิจการในเชิงธุรกิจ และต้อง

อาศัยความคล่องตัวที่สูงกว่าหน่วยราชการทั่วไป ดังนั้นองค์กรสากล เช่น OECD หรือ UN จึงเสนอแนะว่า

รัฐวิสาหกิจควรมีการบริหารกิจการอย่างมีบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Company) เนื่องจากมีแนวทางที่ชัดเจนและผ่านการปฏิบัติ

มามากแล้ว เพื่อให้เกิดการเปิดเผย ตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้

อย่างเพียงพอ มีการจัดระบบ มีการพัฒนาประสิทธิภาพ ช่วยการติดตามประเมินให้คุณให้โทษอย่าง

เหมาะสม รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนเพื่อมีโอกาสในการมีส่วนร่วมเรียนรู้ 

และเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช. หรือ สตง. สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่าง

ทั่วถึง  

2.2 กําหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของตนในเว็บไซต์ ( Website) ของ

หน่วยงาน อย่างครบถ้วน เพียงพอโดยปัจจุบันรัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีเว็บไซท์ของตนอยู่แล้ว แต่มีมาตรฐาน

ที่แตกต่างกัน เช่น 1) การให้ข้อมูลขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนในเว็บไซท์อย่างครบถ้วน 

ทันเวลา และเพียงพอ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) ความยากง่ายของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 

3) การใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอที่ 2.1 และ 2.2 นี้ ให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนเข้ามีส่วนร่วม

ตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอมรับกันว่ามีประสิทธิภาพมาก และทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้ว่า 

รัฐวิสาหกิจอันเป็นสมบัติของชาตินั้น มิได้ถูกใช้ไปเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง หรือกลุ่มผลประโยชน์

ในรัฐวิสาหกิจ  โดยการควบคุมให้เกิดมาตรฐานเช่นนี้ควรทําโดย หน่วยงานที่เป็นอิสระจากระบบราชการ 

หรือมีตัวแทนของหน่วยงานอื่นที่มีประสพการณ์เข้าร่วม เช่น ป.ป.ช., สคร., กลต.,และสภาวิชาชีพ รวมทั้ง

อาจมีตัวแทนภาคเอกชนร่วมด้วย เป็นต้น 

 การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทั้งสองนี้ อาจเป็นไปโดยความสมัครใจของหน่วยงานเอง โดยการ

กําหนดของกระทรวงที่มีอํานาจ เช่น กระทรวงการคลังหรือโดยมติ ครม. หรือโดยการจัดตั้งหน่วยงานที่มี

อํานาจกําหนดแนวทางและกํากับดูแล ภายใต้กรอบกฎหมายของ ป.ป.ช. 

 

3. ให้มีการศึกษาและเผยแพร่รูปแบบและวิธีการคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สาธารณะชน 

และบุคคลากรของรัฐวิสาหกิจได้เข้าใจ 

 ในรัฐวิสาหกิจมักเกิดการคอร์รัปชันที่เรียกว่า "การคอร์รัปชันเชิงระบบ " ซึ่งเป็น รูปแบบ การ

คอร์รัปชันทีด่มูีความชอบธรรมตามกฎหมาย เนื่องจากมีการวางแผนเตรียมการ ผลักดันให้สิ่งที่ผู้มี

อํานาจต้องการถูกกําหนดเป็นนโยบายสาธารณะหรือนโยบายขององค์กร แล้วมีการออกกฎระเบียบ 

กฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติรองรับ ผ่านคณะกรรมการฯและกลไกของรัฐวิสาหกิจ จากนั้นก็จะ
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ดําเนินงานไปตามแผนที่วางไว้และนําไปสู่การคอร์รัปชัน ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาองค์

ความรู้ ถึงพฤติกรรมการคอร์รัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจว่า มีรูปแบบ กลไกการทํางาน ปัจจัยเงื่อนไข

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชันเชิงระบบ ผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจและสาธารณะประโยชน์ แล้ว

เผยแพร่ให้บุคคลากรในรัฐวิสาหกิจและสาธารณะชนได้รับรู้ ได้เข้าใจ เพื่อให้เกิดความรักในสาธารณะ

สมบัติและร่วมกันติดตามตรวจสอบ  

 

4. ผลักดันให้มีการพัฒนาสถาบันทางการเมือง 

 เนื่องจากพฤติกรรมคอร์รัปชันและคอร์รัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ จะเกิดขึ้นภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมืองโดยอาศัยแอบอิงบริบททางเศรษฐกิจและสังคม หรืออ้างอิงเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมหรือของรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและ

เศรษฐกิจ ดังนั้นหากเราสามารถแก้ไขบริบททางการเมือง ให้ลดเงื่อนไขที่นําไปสู่การคอร์รัปชัน เช่น ให้

การสนับสนุนเงินทุนและควบคุมการจัดหาเงินทุน รวมถึงควบคุมการใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อการเลือกตั้ง

และดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พรรคการเมืองต้องแสวงหาเงินทุน

จํานวนมากจนตกอยู่ใต้อิทธิพลของบริษัทเอกชน การกําหนดคุณสมบัติต้องห้าม กําหนดข้อพึงปฎิบัติ

ทางจริยธรรม (Code of conducts) กําหนดภาระหน้าที่หลังพ้นตําแหน่งวาระของนักการเมือง หรือสร้าง

เงื่อนไขทําให้นักการเมืองไม่สามารถมีอิทธิพลหรืออํานาจต่อหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญที่ทําหน้าที่ในการคตรวจสอบมากจนสามารถมารถทําการคอร์รัปชันเชิงระบบได้  เช่น 

ป้องกันการมีอํานาจเบ็ดเสร็จทางการเมือง เพราะผู้มีอํานาจมากย่อมนําไปสู่การใช้อํานาจในทางที่มิชอบ 

หรือมีระบบตรวจสอบทั้งปัจจุบันและย้อนหลังที่ทรงพลัง ทําให้เกิดความเกรงกลัว เช่น ระบบการแสดง

บัญชีทรัพย์สิน ระบบการตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลัง อํานาจในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินจาก

องค์กรตรวจสอบที่สามารถบังคับให้นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแสดงที่มาและความถูกต้อง

ของรายได้ การกําหนดให้คดีที่เป็นการคอร์รัปชันไม่มีหมดอายุความในการดําเนินคดี เป็นต้น 

 

8. บทสรุป 

อุปสรรคสําคัญในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจจึงเป็นผลมาจากการคอร์รัปชันของ

บุคลากรในรัฐวิสาหกิจเองและผู้มีอํานาจทางการเมืองรวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐวิสาหกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น นักการเมือง นักธุรกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร

ระดับสูงและพนักงานของรัฐวิสาหกิจเอง ด้วยวิธีการบิดเบือนการดําเนินงานขององค์กรเพื่อให้

เกิดผลประโยชน์ส่วนบุคคล การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น

ต้น จนส่งผลเสียที่บั่นทอนรัฐวิสาหกิจในระยะยาว ดังนั้นหากเราต้องการเห็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นสมบัติของ

ประชาชน มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของระบบเศรษฐกิจได้ เราจําเป็นต้องหาทางตัดวงจรความสัมพันธ์

เชิงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของนักการเมือง นักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อตัดวงจรการคอร์รัปชัน

เหล่านี้ออกไป 
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