
 

 

บทความ 
“การแกไขสถานการณเมื่อตองอยูในสภาพบังคับใหมีสวนรวมในการทุจริต” 

โดย นายประสาท พงษศิวาภัย  อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 

จาก คูมือขาราชการไทยหัวใจซื่อสัตย สํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. 

(ไมปรากฏปที่พิมพ และสํานักพิมพ หนา ๓๔-๔๕) 

------------------------ 

 “เกิดเปนหญิงแทจริงแสนลําบาก เกิดเปนขาราชการนั้นสิยากกวาหลายเทา”  

 นี่เปนคําพังเพยไทยที่กลาวในลักษณะประชดประชันขาราชการไทย เพราะเปนกลุมบุคคลที ่    

นาสงสารและนาเห็นใจ เนื่องจากระบบราชการที่มีมายาวนาน มักเปนระบบอภิสิทธิ์ชน ศักดินาเจาขุนมูลนาย 

อุปถัมภ ตอบแทน เกื้อหนุน ภักดี ฯลฯ ลักษณะนายสั่งลูกนอง ปกปองลูกนอง ฝายลูกนองกลัว เอาใจนาย 

เสนอจัดทําใหนาย ประเภทดีครับนาย ไดครับผม  เหมาะสมครับทาน 

 เริ่มตนผมรับราชการและเติบโตจากลูกหมอมหาดไทยจนเกษียณอายุที่มหาดไทย  ดํารงตําแหนง

ในภูมิภาคแทบจะตลอดทั้งชีวิตราชการ คือ ปลัดอําเภอ  นายอําเภอ ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด      

ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งลวนแตเปนตําแหนงที่ตองบังคับวาใหตองสัมผัสกับคนทุกประเภทจํานวนมาก           

ทั้งประชาชน ขาราชการ นักการเมือง และคลุกคลีกับหนวยงานตาง ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ผมเคยเปนทั้ง

ผูบังคับบัญชาและลูกนองมายาวนาน พบเห็นทั้งการทุจริตและสุจริต จึงไดประสบการณทั้งดวยตนเอง เห็นฟง 

แกไขปญหาจากมหาดไทย และหนวยงานอื่นๆ เห็นแนวทางที่เขาแกไขเอาตัวรอดไดจาการทุจริตโดยใช

ลักษณะวิชา ทั้งวิชาเทพและวิชามาร นํามาจัดทําแกไข รูสึกสงสารขาราชการผูนอยที่ซื่อ ๆ ไมรูวิธี หลีกหนี 

แกไขไมได จําตองเปนเหยื่อของเจาหนาที่ที่เจาเลห ที่ทําเรื่องทุจริตก็มาก รวมทั้งเจาหนาที่ที่จงใจทุจริต 

สําเร็จแลวไดยศ ตําแหนง ผลประโยชน บางคนไดดี รอดตัว บางคนรับกรรมถูกไลออก ติดคุก 

 

๑. สรางภาพของความโปรงใส ซื่อสัตย รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  เราตองพยายามสรางภาพของความโปรงใส ซื่อสัตย การรังเกียจเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ      

มิชอบ รวมทั้งไมรับสินน้ําใจจากการทําหนาที่ที่ไมถูกตอง ฯลฯ จะโดยแสดงออกทางการพูดคุย แสดงอาการ

กับทั้งผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา สังคม ใหรูกันชัดเจนอยางกวางขวางจะมีผลใหคนทั่วไป

รับรูนิสัยเราวาเราเปนคนตรงไปตรงมา ถาทุกคนยอมรับความเปนคนตรง ๆ ของเรา ก็จะไมไดรับการแตงตั้งให

เขาไปรวมตรวจรับ เหตุจากเขากลัววาถามีเราเขาไปดวย เรื่องไมสุจริตจะลวงรูกันไปทั่ว การทุจริตจะทํา      

ยากข้ึน แลวอาจพลอยทําใหคนอ่ืนที่ยินยอมรวมทุจริตกับเขา เมื่อเห็นวาเราขัดขวางก็อาจกลัวและอาจไมยอม

ทุจริตตามไปดวย ที่เรียกวาเกิดอาการ วงแตก คือ เกิดการพรอมใจกันไมยอมตรวจรับขึ้นได 

 

 

กอนจะถูกเขาไปมีสวนรวมในการทุจริต 



๒ 

 

๒. หม่ันสังเกตสิ่งบอกเหตุวาจะถูกชักจูงหรือบังคับใหเขาไปในวงจรอุบาทของการทุจริต 

 ปกตมิักมีสิ่งบอกเหตุที่จะทําใหเรารูลวงหนาเสมอ เสมือนรางกายที่จะเปนโรคมันจะมีอาการของ

โรคเตือนเชนกัน ฉะนั้น จึงควรหมั่นสดับตรับฟง หรือสังเกตใหดีก็จะสามารถพบไดวาเรามีโอกาสจะถูกชักจูง 

โนมนาว บังคับ ขูเข็ญ หรือจํายอมโดยปริยาย ที่จะเขาไปใน วงจรอุบาท ของการทุจริตหรือไม เชน องคกรนี้ 

ผูบังคับบัญชาคนนี้หรือเรื่องอยางนี้ ฯลฯ ตองมีการกระทําทุจริตทุกครั้ง ถารูลวงหนาเราก็จะรูตัว และไมยอม

เขารวมงานดวย เชน ถาเปนผูบังคับบัญชาคนนี้ มักจะมีการเรียกเปอรเซ็นตจากการตรวจรับงาน หรือมักพบ

การทุจริตเสมอในการตรวจรับลูกรังที่ลงบนถนนแลวเกลี่ยบดอัดซึ่งโดยธรรมเนียมสวนใหญจะลงจํานวนไมครบ

หรือไมบดอัด หรือธรรมเนียมในการตรวจรับงานขุดลอกคลองก็มักจะไมตรงตามลักษณะของงานเสมอ เราก็

ยายหนี พยายามไมเขาไปเปนลูกนองผูบังคับบัญชาที่ทุจริต หรือไปเปนกรรมการตรวจรับงานที่สุมเสี่ยงตอ    

การทุจริต 

๓.ไมวิ่งเตน นักการเมือง ผูบังคับบัญชาเพื่อแลกกับการมาลงตําแหนงสําคัญ 

 ตองไมวิ่งเตน รับปากนักการเมือง ผูบังคับบัญชาเพื่อแลกกับการโยกยายมาดํารงตําแหนงสําคัญ

เพื่อจะเปน มือ ทําเรื่องทุจริตใหกับนักการเมืองหรือผูบังคับบัญชาคนนั้นๆ เพราะสุดทายก็อาจตองออกจาก

ราชการเพราะติดคุก พึงระลึกเสมอวาถาผูใหญวิ่งเตนเอาเรามา เราก็ตองเปนหนี้บุญคุณอยางแนนอน ไม

สามารถจะปฏิเสธคําสั่งอันมิชอบของทานได อันเปนเรื่องปกติของลักษณะขาราชการไทย บุญคุณตองทดแทน 

 ทีนี้เมื่อเรารูแลววาจะมี ภัย มาถึง กลาวคือจําเปนตองถูกยายไปเปนลูกนองผูบังคับบัญชาทุจริต 

มิหนําซ้ําผูบังคับบัญชาก็ยังจะตั้งเราใหรับผิดชอบกับงานซึ่งสุมเสี่ยงตอการมีทุจริตเกิดขึ้นแนนอน ก็ตอง

ระมัดระวังและรีบปฏิเสธ หรือรีบทําความเขาใจแตเริ่มแรกวา เราไมสันทัดกับงานทุจริต เพื่อทานจะไดไปเลือก

คนอ่ืนแทนเรา 

๔.  ตั้งสติ และใชปญญา 

 ปลอบใจและชั่งใจตัวเอง ดังที่พหูสูต เคยสอนไววา มนุษยเราเลือกไมได ๒ อยาง คือ เลือกเกิด

ไมไดและเลือกผูบังคับบัญชาไมได แตก็สามารถเลือกได ๒ อยาง คือ เลือกทําดีกับเลือกทําชั่ว หรือมิฉะนั้น      

ก็ตองตองคิดอยางอาจารยกลาณรงค  จันทิก ซึ่งเคยเปรียบเปรยไววา การจะตัดสินใจทําเรื่องทุจริต เหมือน

เหรียญที่มี ๒ ดานเสมอ กลาวคือ 

 ถาเราใจออนยอมรวมวงทุจริตดวย ก็จะไดสิ่งตอบแทนแนนอน คือ อาจไดเลื่อนยศ ตําแหนง 

ความดีความชอบ อาจไดอยูใกลครอบครัว ไปมาสะดวก ฯลฯ (แตมีโอกาสจะถูกติฉินนินทา ดูถูก เหยียดหยาม 

ถูกสอบสวน ถูกลงโทษ ออกจากราชการ ติดคุก ฯลฯ ) 

 แตถาใจแข็ง ไมยอมรวมวงทุจริตดวย ก็อาจถูกกลั่นแกลงโดนยายไปลําบาก กันดาร ไมไดอยูใกล

ครอบครัว ถูกหาเรื่อง โดนสอบสวน ตองโทษทัณฑ ฯลฯ (แตมีโอกาสไดรับคํายกยอง ชมเชย ชื่นชม และไมมี

โอกาสถูกสอบสวน ถูกจําคุก ฯลฯ)  ตองตัดสินใจวาจะเลือกดานใด 

 ตองนึกถึงหลักธรรมวาตองใชสมองและปญญาในการแกไขอยางกลาหาญ ตอสู อดทน อดกลั้น 

โดยยึดวา ถาอุปสรรคไมมี บารมีไมเกิด ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ฯลฯ เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหตนเอง  นึกถึง



๓ 

 

ชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง  ครอบครัวและวงศตระกูล รวมทั้งความดีที่สั่งสมมาตลอด การยอมรับทางสังคม 

ถาผิดพลาดก็คงยอยยับคราวนี้ ฯลฯ  

 ตองนึกถึงวิถีชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง ที่อยูอยางพอสมควรแกอัตภาพ ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย 

สะสม ละโมบ กอบโกย หรือแกงแยงยศตําแหนงจนเกิดเหตุ จนกระทั่งตองทุจริต ถูกไลออกจากราชการ       

ติดคุก เสียอนาคต หมดความกาวหนาหมดความสงางาม 

 

๑. แมพยายามแลว  แตเราก็ยังเคราะหรายถูกผูบังคับบัญชาตั้งใหเขารวมในการทุจริต 

 ขอใหหลีกเลี่ยงโดยเขาพบผูบังคับบัญชาเพื่อขอถอนตัวจาการเขารวมรับผิดชอบดวยความสุภาพ 

โดยอางความจําเปน ความเสียหายที่ตองเกิดขึ้นตามมา ผลของการตรวจสอบโดยหนวยงานที่มีอํานาจ

ตรวจสอบ เชน สตง. โทษของการกระทําผิด 

 อาจขอรองบุคคลที่ผูบังคับบัญชาใหความเกรงใจ เคารพ ศรัทธา  เชื่อถือมาชวยพูดให เชน 

บุคคลในครอบครัว นักการเมือง พระสงฆ ผูหลักผูใหญ ฯลฯ 

 อาจอธิบายใหกลุมบุคคลที่จะตองรับผิดชอบรวมกับเรา ใหเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงการรับ

ผลราย ซึ่งอาจถึงไลออก ติดคุก ทําใหเขาเหลานั้นกลัวและจะเปนแนวรวมชวยเรารวมคานกับผูบังคับบัญชา 

ซึ่งดีกวาการคานผูบังคับบัญชาอยูคนเดียวแน 

 อาจขอลาปวย ลากิจ  ไปราชการ ลาบวช ลาไปประกอบพิธีทางศาสนา ลาศึกษาตอ ขอยายไป

จากองคกร เพื่อใหบุคคลอื่นยายมาฯลฯ ซึ่งอาจดูเปนการหนีปญหาแตก็เปนวิธีที่นุมนวล 

 ทายที่สุดเราก็ตองยืนยันไมยอมรับ พรอมทั้งอางเหตุผลประกอบวา การไมตรวจรับมีเหตุผล

อยางไร ทั้งขอกฎหมายและขอเท็จจริง 

๒. ตองเสี่ยงรายงานใหผูบังคับบัญชาที่เหนือกวาขึ้นไปทราบถึงพฤติการณทุจริต 

 อาจมีความจําเปนตองเสี่ยงรายงานใหผูบังคับบัญชาที่เหนือกวาขึ้นไปอีกในทางลับหรือเปดเผย  

ทางตรงหรือทางออม เพื่อจะไดทราบถึงพฤติการณสอทุจริต เพราะทานเปนผูใหญมปีระสบการณสูง ทานคง

จะมีวิธีการระงับเรื่องราว หรือแกไขโดย บัวไมใหช้ําน้ําไมใชขุน โดยปกปดเรื่องสอทุจริตที่เราไปรายงานให

เปนความลับ เพื่อใหปลอดภัยแกตัวเราได (วิธีนี้เราตองมั่นใจวา ผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปมีพลังสูงกวาจริง ๆ 

และเปนคนดี) 

๓. กรณีที่ถูกสั่งใหไปกระทําผิดอีกทอดหนึ่งแทนผูบังคับบัญชา 

 กรณีที่ผูบังคับบัญชาสั่งใหเราทําทุจริต จะสั่งดวยวาจาหรือหนังสือ ใหเราไปเรียกเงินหรือไป

กระทําผิดอีกทอดหนึ่งแทนผูบังคับบัญชา เชน ใหไปเรียกหักเงินเปอรเซ็นตจากเงินโบนัสของบรรดาลูกนอง

ทั้งหลาย เราตองใจแข็ง ปฏิเสธไมยอมเปน มือ ให โดยพยายามบายเบี่ยงใหผูบังคับบัญชาไปรองขอ

ผลประโยชนเสียเอง หรือกลาวกับผูรับเหมาหรือลูกนองเอง  ผูบังคับบัญชาบางคนอาจไมกลา ถาไมมี มือ หรือ

ถากลาก็ตองไปเสี่ยงเอาเอง เราไมเก่ียวของแปดเปอนดวย 

เมื่อสถานการณบังคับใหตองเขาไปมีสวนรวมในหนวยงานที่มีการทุจริต 



๔ 

 

 กรณีขางตนถาเจาหนาที่ถูกเรียกผลประโยชนหลายคน พยายามใหทุกคนกลาลงชื่อรองเรียน     

ใหมีจํานวนมากที่สุด เพราะจะทําใหพยานหลักฐานมีน้ําหนักมาก มีความนาเชื่อถือ ฟงไดวากระทําผิดจริง  

หรือผูบังคับบัญชาอาจกลัว ละอาย แลวงดการทุจริตไปได 

 บางกรณีลูกนองทัดทานผูบังคับบัญชาทุจริต ที่ขูเข็ญไมไหว จําใจตองลงนามตรวจรับงานไป    

ทั้งๆ ที่รูวาผิด  ลูกนองบางรายถึงกับแอบอัดเทปคําขูเข็ญของผูบังคับบัญชาไว เพื่อเปนหลักฐานแสดงใน

ภายหลังวาตนเองไมมีทางหลีกเลี่ยงจริง ๆ 

 บางกรณีลูกนองมีความรอบคอบมาก กลาวคือ หลังจากจําใจลงนามดังกลาวแลว ก็มารวมกัน

บันทึก (อาจมีบุคคลอื่นเปนพยานรวมดวย) วาทุกคนถูกบังคับใหลงนามอยางไร โดยระบุพฤติการณเพื่อแสดง

เปนหลักฐานวาพวกตนตกอยูในสภาวะจําเปนจริงๆ เพื่อใหพนโทษ 

๔. ทําใหเรื่องราวที่สอทุจริต ไดถูกเผยแพรโดยเร็ว  

 เผยแพรเรื่องราวที่สอทุจริตโดยเร็ว อยางกวางขวางใหมากที่สุด เทาที่จะทําไดทางสื่อทุกรูปแบบ 

ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งทางลับและเปดเผย เพราะถาเรื่องถูกเปดเผยสูสาธารณชนมากเทาใดการทุจริตยิ่ง

ยากข้ึน เชน ผูที่เกี่ยวของที่มีหนาที่โดยตรง หรือผูสั่งการอยูเบื้องหลังจะเกรงกลัว เพราะคนทั่วไปในสังคม จะ

เขามาตรวจสอบโดยเฉพาะสื่อมวลชน ซึ่งเปนหนาที่หรืออาชีพของสื่ออยูแลว เคยมีบางแหงจัดทําบัตรสนเทห 

ใบปลิว ฯลฯ รองเรียนแจกจายไปยังหนวยงาน สื่อมวลชน 

๕ ควรใหมผีูเชี่ยวชาญภายนอกเขามามีสวนรวมใหความเห็น 

 ถาเรื่องราวสอทุจริตเปนงานตรวจสอบที่ยากหรือเฉพาะทาง เราเปนลูกนองโดยตรง

ผูบังคับบัญชาอาจหักคอหรือบังคับเราไดงาย ตองพยายามขอผูมีความรู ประสบการณดานนั้นๆ จากภายนอก

องคกรเขามารวมใหความเห็นรับผิดชอบ เชน ผูมีความรูดานไฟฟา กอสราง ภาษา พฤกษศาสตร 

เครื่องจักรกล ฯลฯ เพื่อมาขัดขวางไมใหการตรวจรับงานที่เราจําตองรับผิดชอบ ไมใหเกิดการทุจริต  

ผูบังคับบัญชาจะไมกลาบังคับเราใหทุจริต เพราะกลัว เกรงใจ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดังกลาว 

๖. ขอใหประชาคม หรือแกนนําประชาชนเขามามีสวนรวม 

 พยายามใหประชาคม หรือแกนนําประชาชนเขามามีสวนรวมเสมอ เชน รวมเปนกรรมการตรวจ

รับงาน เพราะเขาเปนคนอยูในชุมชนยอมรูดี รักทองถิ่น ไมกลัวผูบังคับบัญชา เขาทํานอง รวมคิด รวมทํา 

รวมรับผิดชอบ รวมติดตามผล ซึ่งเปนหลักของความเขมแข็งขององคกรชุมชน  สงผลใหผูบังคับบัญชาที่คิด    

ทุจริต ไมกลาทุจริตหรือไมกลากดดันลูกนอง เพราะมีคนภายนอกมารวมรูเห็น อันเปนการถวงดุล นอกจากนั้น

ยังเสริมสรางความโปรงใสมากยิ่งขึ้น เขาทํานองยิ่งโปรงใส ยิ่งโกงยาก เหมือนผีกลัวความสวางฉันใด คนโกง

กลัวความโปรงใสฉันนั้น 

 

 

 

 



๕ 

 

๗. พกเครื่องอัดเทป อัดทั้งเสียงและภาพ 

 กรณีท่ีลูกนองใจกลาขึ้นมา  หากผูบังคับบัญชาสั่งใหลูกนองรีดไถ เรืยกรองขอเงิน บางคนอาจนํา

เครื่องอัดเทปชนิดจิ๋วที่อัดไดทั้งเสียงและภาพ แอบติดใสกระเปาเสื้อของตนเอง แลวเขาไปทําทีพูดคุยยินยอม

ทําตามผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูบังคับบัญชาวางใจ แลวนํามารองเรียนดวยตนเอง หรือใหบุคคลอื่นรองเรียนกับ

สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผลก็คือ ผูบังคับบัญชาซึ่งเปน

นักการเมือง ถูกสั่งใหพนจากตําแหนงหนาที่ และถูกสงอัยการสูงสุดเพื่อฟองเปนคดีอาญาตอศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน 

 บางกรณีลูกนองใจไมถึงกับกรณีดังกลาวขางตน แตกอนจะถึงเวลาตรวจการจาง ที่ตนเองจะตอง

จําใจลงลายมือชื่อรับผิดรวมดวย ตนเองจึงวางแผนใหผูรับเหมา (ซึ่งถูกเรียกเงินพิเศษและไมเต็มใจจะจายเงิน

พิเศษใหผูบังคับบัญชาอยูแลว) ทําการ ลอซื้อ โดยผูรับเหมาแลวจึงไปลงบันทึกประจําวันระบุพฤติการณถูก

เรียกเงินพรอมกับถายรูปธนบัตรทุกฉบับที่จะนําไปใหผูบังคับบัญชา ที่สถานีตํารวจแลวทําทีไปจายเงินแก

ผูบังคับบัญชา จากนั้นจึงสงสัญญาณใหตํารวจเขาจับกุมไดคาหนังคาเขา  

 บางทีก็แกลงปลอยขาววาจะมีคนทราบเรื่องการทุจริตบาง จะมีการลอจับกุมเกิดขึ้นบาง ฯลฯ 

ผูบังคับบัญชาก็จะกลัว เปลี่ยนใจไมทุจริต  อยางนี้ก็ม ี

๘. ทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อแยง 

 กรณีหลีกเลี่ยงผูบังคับบัญชาที่จะทําทุจริตไมได ไมวาจะแกไขแบบเดินชน หรือแกไขโดยขอรอง 

บายเบี่ยง แบบนุมนวลแลวก็ตาม ประกอบกับเจาหนาทีค่นอ่ืนที่เปนกรรมการตรวจรับเกิดการกลัวแลวก็พลอย

รวมทําทุจริตกับเขาดวย กรณีจําเปนเชนนี้ เราจําตองรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับแนนอน มีวิธีที่สามารถ

เอาตัวรอดไดดวยการทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชาแยงเอาไวในเรื่องวา ขัดขอกฎหมายอยางไร เราไมเห็น

ดวยอยางไร พรอมเหตุผล เราก็จะรอดตัวไมโดนขอหาวารวมทุจริตกับเขาดวย 

 ประสบการณที่ผมพบ และแนวทางแกไขขางตนเปนเพียงตัวอยางบางสวนเทานั้น ซึ่งที่ทั้งสําเร็จ

และลมเหลว และอาจนํามาใชไดหรือไมไดกับบางกรณีเทานั้น มิใชนํามาใชไดทุกกรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ

สถานการณ สภาพแวดลอม ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ประชาชน สังคม เวลา ฯลฯ ที่ไมเหมือนกัน 

โดยผูที่มีบทบาทแกไขสําคัญที่สุด คือ ตัวเราเอง วาจะมีความสามารถ มีประสบการณ ความแนบเนียน      

การปกปดเปนความลับ ฯลฯ ไดมากนอยแคไหน เพียงไร 

 สิ่งสําคัญยิ่งที่จะทําใหการปราบปรามการทุจริตสําเร็จ ก็คือ ผูบังคับบัญชาตองเปน คนซื่อตรง 

ดังที่เขาพูดกันวา ถาหัวไมสาย หางจะไมกระดิก นักปกครองถึงแนะนํากันวา การปฏิบัติงานของขาราชการ

ไทยที่จะไมถูกกดดัน ทํางานสบายใจ ตองพยายามเลือกขอยายไปทํางานอยูกับผูบังคับบัญชาที่ซื่อสัตย        

เขาทํานองที่วา ใหเลือกเจาอาวาส อยาเลือกวัด หมายความวาใหเลือกไปอยูกับนายอําเภอที่ดี อยาไปเลือก

อําเภอใหญนั้นเอง  

 อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวาผูถูกกลาวหาวาทุจริตจะมีทั้ง เจตนาประมาท ไมเจตนา ผูที่นาสงสาร    

ก็คือ ผูที่ไมเจตนา ไมตั้งใจจะทุจริต แตกระทําไปโดยจํายอมบาง อาจเพราะถูกบังคับขูเข็ญบาง ถูกหลอกลวง

บาง ฯลฯ หรือผูเจตนารวมทุจริตอาจมีตําแหนงเล็กหรือไมคอยมอีํานาจ 



๖ 

 

 ฉะนั้น ถาตองการให ดําเนินการจับทุจริตกับผูบังคับบัญชา ซึ่งมีตําแหนงใหญ เชน ถอดถอน

ผูบังคับบัญชาออกจากตําแหนง (กรณีนักการเมืองกระทําผิดซึ่งไมมีโทษทางวินัย) หรือชี้มูลการกระทําผิด และ

ดําเนินคดีอาญากับผูบังคับบัญชาซึ่งมีตําแหนงใหญ และใหเกิดความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมหรือจะ

เกิดความเกรงกลัวอันเปนการปองปราม เพื่อมิใหมีการทุจริตอีกตอไป จึงเห็นควรใหมีการกันผูกระทําผิด    

(อาจมีตําแหนงเล็ก) ที่ใหความรวมมือไวเปนพยานได ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงคุณคาการผดุงความยุติธรรม และดวย

เจตนารมณกลาว จึงไดเพิ่มใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกับผูใหความรวมมือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

โดยหากบุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใด ซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการกระทําความผิดกับเจาหนาที่ของรัฐ หากไดให

ถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสําคัญในการที่จะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการ

กระทําผิดของเจาหนาที่ของรัฐรายนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเห็นสมควรกันผูนั้นไวเปนพยานโดย         

ไมดําเนินคดีก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
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