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หัวข้ออภิปราย
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๑. ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ภารกจิ หน้าทีแ่ละอ านาจ

๓. แนวปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๒ ๒. การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต



๑. ภารกจิ หน้าที ่และอ านาจของของผู้ตรวจการแผ่นดนิ

เสนอแนะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือเป็นภาระแก่ประชาชน ทีเ่กดิจากหน่วยงานของรัฐ๑
เสนอต่อ ครม. กรณีหน่วยงานของรัฐยงัมไิด้ปฏิบัตใิห้ถูกต้องครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ๒

เสนอเร่ืองต่อศาลปกครอง : เม่ือเห็นว่ามีกรณี กฎ ค าส่ัง หรือการกระท าของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย๔

เสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีบุคคลถูกละเมดิสิทธิเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๓๕

เสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญ : เม่ือเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ๓



๒. การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต



ป.ป.ช. : องค์กรหลกัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ป.ป.ช. :  หน้าที่และอ านาจ
งานป้องกนัการทุจริต งานปราบปรามการทุจริต งานตรวจสอบทรัพย์สิน และงานด้านอ่ืนๆ ตามกฎหมาย



การประสานความร่วมมือขององค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการ
ป.ป.ช.

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

LOREM IPSUM
องค์กรอสิระร่วมมือและช่วยเหลือกนั

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ในการปฏิบัตหิน้าที่

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ให้องคก์รอิสระร่วมมือและ
ช่วยเหลือกัน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของแต่ละองค์กร  และถ้าองค์กร
อิสระใดเห็นว่ามีผูก้ระท าการอันไม่ชอบด้วย
กฎหมายแต่อยู่ในหน้าท่ีและอ านาจขององค์กร
อิสระอ่ืน  ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้ นทราบเพื่อ
ด าเนินการตามหนา้ท่ีและอ านาจต่อไป

กรอบความร่วมมือตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย



แนวปฏิบัติในการประสานความร่วมมือ

“ประกาศองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ เร่ือง แนวปฏิบัตใินการรับส่งเร่ืองระหว่างองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ” 

แนวปฏิบตัิในการส่งต่อเร่ืองร้องเรียน 
แก้ไขปัญหาความซ ้าซ้อนในการท างาน 
เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างสอดคล้อง มปีระสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ



ความร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ผู้ตรวจการแผ่นดนิ : คณะกรรมการ ป.ป.ช.

การส่งต่อเร่ืองร้องเรียนทีเ่กีย่วกบัการทุจริต
การตรวจสอบความซ ้าซ้อนของเร่ืองร้องเรียน

การเช่ือมโยงฐานข้อมูลเร่ืองร้องเรียน



๓. แนวปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 



ความร่วมมือของผู้ตรวจการแผ่นดนิกบั ป.ป.ช.
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพ่ือต่อต้านการทุจริต “โครงการพระยาบันลือต าบลคุณธรรม (พหุวฒันธรรม)”

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือตดิตามการขับเคล่ือนการพฒันา “พระยาบันลือต าบลคุณธรรม (พหุวฒันธรรม)” เป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนการขับเคล่ือน
โครงการพฒันาอาชีพอย่างยัง่ยืนในพระราชด าริสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ต าบลพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้มคีวามต่อเน่ือง ยัง่ยืน 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมวีฒันธรรม ค่านิยมสุจริต มทีศันคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิอบ

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่าย “ต าบลคุณธรรม” จากภาคประชาชน องค์กรศาสนา และหน่วยงาน
ราชการในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลจากทุกภาคส่วนในอ าเภอลาดบัวหลวง
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



คุณธรรมเป้าหมายของหมู่บ้านในต าบลพระยาบนัลือทั้ง ๗ หมู่บ้าน และองค์กร ๑๐ องค์กร



พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์

“คุณธรรม” ช้ีวดัด้วย

หมู่บ้านคุณธรรม

องค์กรคุณธรรม

การน าเอาหลกัค าสอนของศาสนา
ทีป่ระชาชนนับถือมาเป็นหลกัในการด าเนินชีวติ

และพฒันาหมู่บ้าน

เผยแผ่ค าสอนของศาสนาให้ทุกคนท าความดี
เป็นคนดี เพ่ือเป็นส่ิงยดึเหน่ียวในการด าเนินชีวติ 

ประกอบอาชีพ และร่วมกนัพฒันาหมู่บ้าน

หน่วยงานราชการทั้งหมดในต าบล 
รวมถึงโรงเรียนมส่ีวนร่วมในการพฒันาองค์กร

และหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

วดั/มสัยดิ ราชการ

ส่ิงแวดล้อม

บ.ศ.ร.

โครงการฯ ขบัเคล่ือนด้วย บ = บ้าน / ศ = ศาสนา / ร = ราชการ



“กฎหมายน้ันไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียง
เคร่ืองมืออย่างหน่ึง  ส าหรับใช้ในการรักษาและอ านวย
ความยุติธรรมเท่าน้ัน การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้
เพ่ือรักษาความยุติธรรมไม่ใช่ เ พ่ือรักษาตัวบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็
มิได้มีวงแคบ อยู่เพียงขอบเขตของกฎหมาย หากต้อง
ขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผล
ตามความเป็นจริงด้วย”

พระบรมราโชวาทในพธีิพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วชิาความรู้ช้ันเนตบิัณฑติ 
สมัยที่ ๓๓  ปีการศึกษา ๒๕๒๓  ณ อาคารใหม่ สวนอมัพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔
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เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
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