รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในระดับ
อําเภอและระดับจังหวัดบุรีรัมย
จากการจัดเวทีการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย โดยคณะอนุ
กรรมาธิการการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย จึงขอนําเสนอขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1 สรุปผล
1.1 ขอมูลสวนบุคคล
1.2 ขอมูลความรูความเขาใจและความตองการปฏิรูป
1.3 ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและเวทีรับฟงความคิดเห็น
1.4 ขอมูลความรูความเขาใจและความตองการปฏิรูป 5 ลําดับความสําคัญ
2 ขอเสนอแนะ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1 สรุปผล

ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดบุรีรัมยที่มีตอแนวทางปฏิรูปประเทศ จากเวทีรับฟง
ความคิดเห็น ทั้ง 23 อําเภอ จํานวน 11 เวที คือ เวทีระดับจังหวัด จํานวน 1 ครั้ง และเวทีระดับอําเภอ
จํานวน 10 ครั้ง จากประชาชนซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 1,499 คน ไดมีผูเขารวมและเสนอขอคิดเห็น
(จากแบบสอบถาม) จํานวน 1,499 คน คิดเปนรอยละ 100 สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.1 ขอมูลสวนบุคคล
ประชาชนจังหวัดบุรีรัมยที่เขารวมเวทีรับฟงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป สวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 996 คน (66.44%) มีหนวยงานหรือองคกรสังกัด จํานวน 986 คน (65.78%) มีอายุระหวาง 50-59
ป จํานวน 475 คน (31.69%)นอยที่สุดไดแกประชาชนที่มีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 40 คน (2.67%) สวน
ใหญนับถือพระพุทธศาสนา จํานวน 1,491 คน (99.47) มีสถานภาพสมรส จํานวน 1,133 คน (75.58) สวน
ใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 466 คน (31.09%) นอยที่สุดคือมีการศึกษาในระดับปริญญาเอก
จํานวน 3 คน (0.20%) มีอาชีพเปนเกษตรกร จํานวน 621คน (41.43%) นอยที่สุดไดแกอาชีพสื่อมวลชน
จํานวน 11 คน (0.73%) และมีรายไดตอเดือนระหวาง 10,000-20,000 บาท จํานวน 584 คน (38.95%) สวน
นอยที่สุดไดแก ผูมีรายไดระหวาง 40,001-50,000 บาท จํานวน 61 คน (4.06%)
1.2 ขอมูลความรูความเขาใจและความตองการปฏิรูป
ประชาชนจังหวัดบุรีรมั ยที่เขารวมเวทีรับฟงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป สวนใหญตองการให
ปฏิรูปโดยเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยสุด 5 ลําดับแรก ดังนี้
ลําดับที่ 1 ตองการใหปฏิรูปดานที่ 12 ดานสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส จํานวน 861 ความคิดเห็น (57.4%)
ลําดับที่ 2 ตองการใหปฏิรูปดานที่ 1 ดานการเมือง จํานวน 751 ความคิดเห็น (50.1%)
ลําดับที่ 3 ตองการใหปฏิรูปดานที่ 4 ดานการปกครองทองถิ่น จํานวน 703 ความคิดเห็น
(46.9%)

ลําดับที่ 4 ตองการใหปฏิรูปดานที่ 14 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน
514 ความคิดเห็น (34.3%)
ลําดับที่ 5 ตองการใหปฏิรูปดานที่ 15 ดานคานิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการ
ศาสนา จํานวน 502 ความคิดเห็น (32.5%)
1.3 ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและเวทีรับฟงความคิดเห็น
คณะผู วิ เ คราะห ขอมู ล ได นํ าผลการวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามปลายเปดและความ
คิดเห็นจากเวทีรับฟงความคิดเห็นมาจัดกลุม จัดลําดับความสําคัญ พิจารณารายละเอียดโดยคํานึงถึงความ
สอดคลองและความสัมพันธกันของความคิดเห็น สามารถสรุปผลไดดังนี้

1) ดานการเลือกตั้ง การกําหนดวิธีการเลือกตั้งใหสุจริตยุติธรรม

ควรมีการปรับปรุงการจัดการเลือกตั้งใหมีกระบวนการที่สุจริตยุติธรรม ตรวจสอบได นํา
เทคโนโลยีมาใชในการจัดการเลือกตั้ง สงเสริมใหองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีบทบาทใน
การใหความรูเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชน สรางแรงจูงใจใหประชาชน
เห็ นความสํ าคัญ ของหนา ที่ พลเมื อง ส งเสริมให ประชาชนมีส วนรว มในการกระบวนการเลือกตั้งและรว ม
ตรวจสอบการเลือกตั้ง
นอกจากนั้น กํานัน ผูใหญบาน ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และผูบริหารสวนทองถิ่นทุกระดับ มีวาระในการดํารงตําแหนง และมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด
มีมาตรการลงโทษนักการเมืองและประชาชนที่ทําผิดกฎหมาย มีกฎหมายคุมครองสิทธิ์ผูให
ขอมูลการทุจริตการเลือกตั้ง ใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหัวคะแนน มีมาตรการลงโทษขาราชการที่ไมมี
ความเปนกลางทางการเมือง
ให ผูส มัครรั บเลือกตั้งทุ กระดับ ตองยื่ นแจงบัญชีทรัพยสิ น ในวัน สมั ครรับ เลื อกตั้ง
มี
คณะกรรมการหมูบานทําหนาที่ควบคุมดูแลการซื้อสิทธิ์ขายเสียในชุมชน/หมูบาน มีคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอ
ขัดแยงในระดับหมูบาน มีการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิของนักการเมือง หามมิใหใชนโยบายประชานิยมหา
เสียงเลือกตั้ง ใหมีอาสาสมัครในการสอดสองการซื้อสิทธิขายเสียง การทําทุจริตเลือกตั้ง และใหมีการคุมครอง
ดูแลอาสาสมัคร

ทุจริตคอรัปชั่น

2) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและลดปญหาการ

มีการกระจายอํานาจใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการมากขึ้น แกไขปญหาความ
ซ้ําซอนดานโครงสรางการบริหารงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหปญหาทุจริตคอรัปชั่นให
เปนวาระแหงชาติ จัดตั้งองคกรสภาประชาชนระดับตําบล หรือสภาพลเมืองในระดับชุมชนเพื่อการตรวจสอบ
ทุจริตคอรัปชั่น เพิ่มมาตรการลงโทษขาราชการที่กระทําการทุจริตโดยไมมีการสิ้นสุดอายุความ ขาราชการทุก
ระดับและประชาชนที่มีรายไดตรงตามเกณฑที่กําหนดใหยื่นบัญชีทรัพยสินทุกคนเพื่อปองกันการฟอกเงินและ
ใชตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
นอกจากนั้น กระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐตองมีความโปรงใส ตรวจสอบ
ไดทุกขั้นตอน ใหตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งและครอบครัวที่มีประวัติการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบยอนหลังอยางนอย 5 ป ใหมีหนวยงานกลางของรัฐควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจาง

สร า งจิ ต สํ านึ ก ที่ ดี โ ดยสนั บ สนุ น การนํ า หลั ก ศี ล ธรรมในศาสนามาปฏิ บั ติ ส งเสริ ม จารี ต
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหประชาชน มีนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่
เนนการเสริมสรางคนดี มีศีลธรรม ไมควรมีนโยบายสนับสนุนอบายมุขทุกประเภท สนับสนุนการสรางวินัยและ
จิตสํานึกสาธารณะใหแกประชาชน มีกระบวนการสรางจิตสํานึกที่ดีแกผูที่จะเขารับราชการ มีองคกรและ
กระบวนการทางสังคมทั้งในระดับชุมชน สังคม กลุมองคกร และระดับชาติที่มีบทบาทในการสงเสริมยกยองคน
ดี มีคุณธรรม ยกยองผูนําที่เปนแบบอยางที่ดีของประชาชน
ส งเสริ มการพึ่ งพาตนเองของประชาชน และลดอํานาจของนักการเมืองโดยสงเสริมการ
กระจายอํานาจการบริหารและการตรวจสอบใหประชาชนมากยิ่งขึ้น

3) ดานความเหลื่อมล้ําทางสังคม

ตองสงเสริมใหประชาชนเขาถึงการบริการของภาครัฐ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาส
เขาถึงแหลงเงินทุนแกประชาชน
ในดานการศึกษารัฐตองจัดทรัพยากรทางการศึกษาที่ทันสมัย งบประมาณ และสวัสดิการ
สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอ ใหมีกองทุนกูยืมเรียนจนถึงระดับปริญญาตรีและโอนภารกิจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ และแกไขระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมและ
ปรับปรุงแกไขมาตรฐานการทําวิทยฐานะของครู
ในดานแรงงาน รัฐตองปรับคาแรงขั้นต่ําใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง แกไขปญหา
แรงงานตางดาว สงเสริมการสรางหลักประกันสุขภาพ สงเสริมทักษะฝมือแรงงานและคุมครองแรงงานใหได
คุณภาพและมีมาตรฐาน
ในดานการเขาถึงนโยบายดานการเกษตร รัฐตองยกระดับคุณภาพการเกษตร มีการบริหาร
จั ด การน้ํ าอย า งเป น ระบบและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ จัดสรรที่ดิน เพื่อการเกษตรแกเกษตรกรที่ไรที่ ทํากิน อยา ง
เหมาะสมและเปนธรรม จัดเก็บภาษีที่ดินอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม สงเสริมอาชีพหลักของประชาชน
อยางจริงจัง
ในดานการเขาถึงนโยบายดานสวัสดิการสังคม รัฐตองแกไขปญหาการคามนุษย คนตางดาวที่
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ดูแลสวัสดิการสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส แรงงานเด็ก ผูดอยโอกาสและผู
พิ การ พระสงฆ และสตรี มีครรภ ให ส ามารถดํารงชีพไดอ ยางสมศักดิ์ศ รีความมนุษย จัดสรรเงิน บํานาญ
สนับสนุนใหกับพระสงฆที่ชรา
ในดานการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม รัฐตองสงเสริมใหกระบวนการยุติธรรมที่มีความเสมอ
ภาค เทาเทียมและเปนธรรมแกประชาชนทุกระดับ ประชาชนสามารถฟองเจาหนาที่ของรัฐไดโดยตรง หาก
กระทําทุจริต
ในดานการเขาถึงนโยบายภาครัฐอื่นๆของประชาชน รัฐตองกระจายสิทธิประโยชนตางๆ
ออกไปใหประชาชนไดรับโดยใหประชาชนมีอํานาจในการตรวจสอบมากขึ้น กระจายรายไดใหทั่วถึง เทาเทียม
กันและเปนธรรม ประชาชนควรมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารมากกวาเดิม ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกเยาวชน สงเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาในชุมชนใหมี
บทบาทในการอบรมกลอมเกลาที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
สงเสริมการใชพลังงานทางเลือกทั้งการจัดหาพลังงานทดแทน และสงเสริมการเรียนรูและผลิตพลังงานทดแทน
ใชไดเองในระดับชุมชนและครัวเรือน แกไขปญหาดาน ยาเสพติด จัดตั้งหนวยงานดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
ศาสนาและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ในระดับทองถิ่น กําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณแกไข

ปญหาขยะ และสงเสริมบทบาทการทําหนาที่ของสื่อมวลชนใหมีความเปนกลาง รวดเร็ว และเขาถึงประชาชน
มากขึ้น มี มาตรการลงโทษสื่อที่บิ ดเบื อนขาวสารและเสนอขาวที่กระทบกับ ความมั่นคงและศีลธรรมของ
ประชาชน
1.4 ขอมูลความรูความเขาใจและความตองการปฏิรูป 5 ลําดับความสําคัญ
ลําดับที่ 1 ตองการใหปฏิรูปดานที่ 12 ดานสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาส ประชาชนใหขอเสนอแนะดังนี้
รัฐตองแกไขปญหาความยากจนอยางเปนระบบ โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่
ทั่วถึง มีคุณภาพ สงเสริมการประกอบอาชีพที่หลากหลายและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน จัดสรรที่ดิน
ทํากินแกราษฎรที่ไรที่ทํากิน ดานแรงงาน ดานคาครองชีพ การรักษาพยาบาล ปญหาหนี้สิน และสวัสดิการ
สังคมอื่นๆรัฐตองดูแลสวัสดิการสําหรับผูดอยโอกาสและผูพิการโดยเฉพาะ ในเรื่องที่อยูอาศัย อาชีพ รายได
การเขาถึงการบริการของรัฐ จัดสวัสดิการแกผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส พระสงฆ และสตรีมีครรภ ให
สามารถดํารงชีพไดอยางสมศักดิ์ศรีความมนุษย มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใหบริการแกผูพิการ ผูสูงอายุ โดย
แยกใหบริการเปนการเฉพาะ เพื่อขจัดปญหาความลาชา และใหสอดคลองกับสภาพรางกายของผูพิการและ
ผูสูงอายุ จัดสรรเงินบํานาญสนับสนุนใหกับพระสงฆที่ชราภาพ การกระจายสิทธิประโยชนตางๆ ออกไปให
ประชาชนไดรับ เชน ใหมีการจัดทําระบบขนสงที่ไดมาตรฐานแกประชาชน มีโรงไฟฟาในชนบท กระจายการ
ลงทุนตางๆ มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในตางจังหวัดเพื่อลดอัตราการวางงาน กระจายรายไดของประชาชน
อยางเทาเทียม ทั้งรายไดรายวัน / รายเดือน
ลําดับที่ 2 ตองการใหปฏิรูปดานที่ 1 ดานการเมือง ประชาชนใหขอเสนอแนะดังนี้
ควรมีการกระจายอํานาจใหประชาชนมากขึ้นและเนนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ไม
ควรเอื้ ออํ านาจให บุคคลหรือคณะบุ คคลกลุมใดกลุมหนึ่งมีโอกาสทุจ ริตในหนาที่ รวมทั้ งมี กระบวนการ
ตรวจสอบทางการเงิ น ของผู ส มั ครรั บ เลื อ กตั้งและครอบครัว ย อนหลัง 5 ป หากมี ป ระวั ติการทุจ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบ ใหตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งหรือใหสิ้นสมาชิกภาพทางการเมืองนั้นทันที มีกระบวนการ
ตรวจสอบทรั พ ย สิ น และประวั ติ ก ารประพฤติ มิ ช อบของข า ราชการระดั บ สู ง และนั ก การเมื อ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ควรมีวิธีการคัดเลือกคนดีมี
คุณธรรมและมีความเปนกลางทางการเมือง ไมถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง มาดํารงตําแหนงผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ กํานัน และผูใหญบาน ใหมีอาสาสมัครในการสอดสองการซื้อสิทธิขายเสียง การทําทุจริต
เลือกตั้ง และใหมีการคุมครองดูแลอาสาสมัคร ใชระบบเขตเลือกตั้งเขตละไมเกิน 3 คน นายกรัฐมนตรี
นักการเมืองระดับชาติ (ส.ส.,ส.ว.) ควรมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทาเทาและควรมาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชน สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษา โดยเพิ่มเนื้อหาความเปนพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยเข าในกระบวนการจัดการศึกษา ปลูกฝงคานิยมใหคนไทยเห็น ความสําคัญ ของการ
เลือกตั้งอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม ใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแกประชาชนอยางจริงจัง มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดานประชาธิปไตย เชน การจัดตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยในชุมชน พรรคการเมือง
และองคกรทางการเมืองตองมีบทบาทในการสรางจิตสํานึกที่ดีในการเลือกตั้งแกประชาชน โดยมอบหมายให
มหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรประชาธิปไตยและจัดอบรมอยางตอเนื่อง
ดังนี้

ลําดับที่ 3 ตองการใหปฏิรูปดานที่ 4 ดานการปกครองทองถิ่น ประชาชนใหขอเสนอแนะ

การบรรจุ แต ง ตั้ ง ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ควรให มี ค ณะกรรมการจากส ว นกลาง เป น
ผูดําเนินการเพื่อขจัดการใชระบบอุปถัมภ ใหยกฐานะองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลทั้งหมด ให
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหมีสภาประชาชนในระดับทองถิ่น เพื่อรวมตรวจสอบการทํางานของฝายการเมืองและ
ขาราชการในสวนทองถิ่น เพิ่มงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเพียงพอแกการจัดทําบริการ
สาธารณะ
ลําดับที่ 4 ตองการใหปฏิรูปดานที่ 14 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประชาชนใหขอเสนอแนะดังนี้
ใหมีหน วยงานกลางของรัฐ ควบคุมดูแลการจัด ซื้อจัด จาง ใหมีองคกรภาคประชาชน เช น
สมัชชาคุณธรรม สมัชชาพลเมือง เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ
และนักการเมืองทุกระดับตองแจงบัญชีทรัพยสินกอนลงสมัครรับเลือกตั้ง สงเสริมใหคนดีไดรับการยอมรับจาก
สังคม ผูใหขอมูลการทุจริตตองไดรับการคุมครองจากรัฐอยางจริงจัง และมีกระบวนการสรางจิตสํานึกความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคมให เ กิ ด แก ป ระชาชนและเยาวชน สรา งวินั ย และจิต สาธารณะให แกป ระชาชน มี
กระบวนการสรางจิตสํานึกที่ดีแกผูที่จะเขารับราชการ มีองคกรและกระบวนการทางสังคมที่สงเสริมยกยองคน
ดีและการลงโทษคนไมดีดวยกระบวนการทางสังคม สรางจิตสํานึกใหบุคคลรูหนาที่ มีวินัย เคารพกฎหมาย
และมีคุณธรรม ยกยองผูนําที่เปนแบบอยางที่ดีของประชาชนทั้งในระดับชุมชน สังคม กลุมองคกร และ
ระดับชาติ ใหขาราชการทุกระดับและประชาชนที่มีรายไดหรือประกอบการเขาเกณฑที่กําหนด ยื่นบัญชี
ทรัพยสินทุกคน เพื่อปองกันการฟอกเงินและใชตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ ใหมี
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และหนวยงานตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการในสวนทองถิ่นมากขึ้น ให
ชุมชนหมูบานมีคณะกรรมการ ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมืองและขาราชการทุกระดับ
ในนามของภาคประชาชน กําหนดใหปญหาทุจริตคอรัปชั่นใหเปนวาระแหงชาติ จัดตั้งองคกรสภาประชาชน
เพื่อการตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่นระดับตําบล ใหจัดตั้งสภาพลเมืองเพื่อทําหนาที่ในลักษณะเชนเดียวกัน ตั้ง
องคกรภาคประชาชนเปนผูแจงขาวในทางลับระดับหมูบานแกองคกรตรวจสอบการทุจริต กระบวนการ จัดซื้อจัด
จางของหนวยงานภาครัฐควรมีความโปรงใส มีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน มีการลงโทษผูกระทําความผิด
การทุจริตภาครัฐอยางเครงครัด10) มีกระบวนการตรวจสอบทางการเงินของผูสมัครรับเลือกตั้งและครอบครัว
ยอนหลังอยางนอย 5 ป สงเสริมการกระจายอํานาจการบริหารและการตรวจสอบใหประชาชนมากยิ่งขึ้น เพิ่ม
ช อ งทางให ป ระชาชนมี สิ ทธิ์ เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารไดโ ดยสะดวก รวดเร็ ว เพื่อ รว มตรวจสอบเจา หน าที่ รั ฐ
นักการเมืองที่มีพฤติกรรมทุจริต หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลสาธารณะแกประชาชนอยางรอบดานและ
หลายชองทาง
ลําดับที่ 5 ตองการใหปฏิรูปดานที่ 15 ดานคานิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการ
ศาสนา ประชาชนใหขอเสนอแนะดังนี้
สรางจิตสํานึกที่ดี การนําหลักศีลธรรมในศาสนามาปฏิบัติ สงเสริมจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหประชาชน กําหนดใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ และ
สงเสริมการนําหลักธรรมในทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน สงเสริมการอนุรักษการสืบสานจารีตประเพณี
ของแตละทองถิ่น มีกฎระเบียบทางกฎหมายหามพระภิกษุสามเณรมีบทบาท พฤติกรรมการแสดงออกในการ
สนับสนุนหรือคัดคานทางการเมืองเพื่อปองกันความแตกแยกในสังคม องคกรทางศาสนาตองเปนหลักในการ

เปนสถาบันบมเพาะเสริมสรางจิตสํานึกแหงการมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการเรียนการสอนวิชาศีลธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกระดับ

2 ขอเสนอแนะ
1) ในการรั บ ฟ งความคิ ดเห็ น ของประชาชนจังหวัดบุ รีรัมย ในบางประเด็น มีร ายละเอีย ดมาก
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน เชน การเกษตร ที่ดินทํากิน สวัสดิการและ
สวัสดิภาพ การรับบริการจากภาครัฐ การมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น แตดวยขอจํากัดเรื่องเวลาใน
การรับฟงความคิดเห็น ทําใหคณะอนุกรรมาธิการฯ ไมไดรายละเอียดปลีกยอยที่ใชเปนขอสนับสนุนความ
คิดเห็นเทาที่ควร ดังนั้น ในประเด็นที่มีรายละเอียดมากและเปนเรื่องสําคัญ ควรมีการแยกรับฟงความคิดเห็น
อีกครั้งหนึ่ง โดยอาจเชิญประชาชนที่มีสวนไดเสียและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของรวมในเวทีรับฟงอีกครั้ง
หนึ่ง จะทําใหไดแนวทางที่ตรงกับปญหาของประชาชนมากยิ่งขึ้น
2) บรรยากาศของการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนจังหวัดบุรีรัมย ดําเนินการโดยคณะอนุ
กรรมาธิการการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นฯ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งสวนใหญแลวเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
หนวยงานภาครัฐ เชน เปนผูบริหารระดับสูงทั้งในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น เปนนักวิชาการที่มีความรู
ความสามารถ แตคณะอนุกรรมาธิการฯดังกลาวไดตระหนักถึงบทบาทของการเปนผูรับฟงความคิดเห็นที่ดี
พยายามปรับบทบาทใหเขากับประชาชนดวยความเปนเอง ลดบุคลิกภาพของการเปนผูนําหรือผูบริหาร ลด
การชี้นําประชาชน ทําใหบรรยากาศเปนไปดวยความไววางใจ เปนกันเองและทําใหไดขอคิดเห็นที่ดีและเปน
ประโยชนตอการปฏิรูปประเทศจากประชาชน ปราศจากปญหาความขัดแยงหรือการโตแยงกันทางความคิด
เปนบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นแบบพี่นองที่ตองรวมรับผิดชอบตอบานเมืองดวยกัน รูปแบบการจัด
เวทีดังกลาวนี้ ควรถูกนําไปใชในเวทีรับฟงความคิดเห็นอื่นๆตอไปดวย

สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนตอประเด็นการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 18 ดาน จังหวัดบุรีรัมย
ประเด็นที่ตองการ
ปฏิรูป
1. การเมือง

ความคิดเห็น

1) มีการกระจายอํานาจใหประชาชนมากขึ้น และเนนการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ไมควรเอื้ออํานาจใหบุคคลหรือคณะบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งมี
โอกาสทุจริตในหนาที่
2) มีกระบวนการตรวจสอบทางการเงินของผูสมัครรับเลือกตั้งและ
ครอบครัว ยอนหลัง 5 ป หากมีประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหตัด
สิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งหรือใหสิ้นสมาชิกภาพทางการเมืองนั้นทันที มี
กระบวนการตรวจสอบทรัพยสิน และประวัติการประพฤติมิชอบของ
ขาราชการระดับสูงและนักการเมือง
3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ควรมาจากการเลือกตั้ง
ทั้งหมด
4) ควรมีวิธีการคัดเลือกคนดีมีคุณธรรมและมีความเปนกลางทางการเมือง ไม
ถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง มาดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด
นายอําเภอ กํานัน และผูใหญบาน
5) ใหมีอาสาสมัครในการสอดสองการซื้อสิทธิขายเสียง การทําทุจริตเลือกตั้ง
และใหมีการคุมครองดูแลอาสาสมัคร
6) ใชระบบเขตเลือกตั้งเขตละไมเกิน 3 คน
7) นายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
8) นั ก การเมื องระดั บ ชาติ (ส.ส.,ส.ว.) ควรมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า
ปริญญาตรีหรือเทาเทา
9) เนนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษา โดยเพิ่มเนื้อหา
ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยเขาในกระบวนการจัดการศึกษา
ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มให ค นไทยเห็ น ความสํ า คั ญ ของการเลื อ กตั้ ง อย า งบริ สุ ท ธิ์
ยุติธรรม ใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแกประชาชนอยาง
จริงจัง มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดานประชาธิปไตย เชน การจัดตั้ง
โรงเรียนประชาธิปไตยในชุมชน พรรคการเมืองและองคกรทางการเมืองตอง
มีบทบาทในการสรางจิตสํานึกที่ดีในการเลือกตั้งแกประชาชน โดยมอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรประชาธิปไตยและจัด
อบรมอยางตอเนื่อง
2. การบริหารราชการ 1) แกไขปญหาเกี่ยวกับบทบาทการใหบริการสาธารณะ : โครงสรางพื้นฐาน
แผนดิน
ยังมีความซ้ําซอนกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรบริหารสวนภูมิภาค เพราะภารกิจที่ซ้ําซอน
ทําใหเกิดการทุจริตไดงาย
2) การใหบริการภาครัฐ ควรมีความเสมอภาค รวดเร็ว และมีการตรวจสอบ
การจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการ

ประเด็นที่ตองการ
ปฏิรูป

3. กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

4. การปกครอง
ทองถิ่น

ความคิดเห็น
ของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
3) ใหมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขประจําหมูบาน และมี
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อเสนอหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
ทันทวงที
4) จัดตั้งองคกรภาคประชาชนตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของ
รัฐในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับการบริหารราชการ
5) องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรทางศาสนาตองสรางจิตสํานึกที่ดี
การนําหลักศีลธรรมในศาสนามาปฏิบัติ สงเสริมจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหประชาชน
6) มีการจัดตั้งสภาประชาชนประจําจังหวัด เพื่อทําหนาที่เสนอกฎหมายที่
สอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่ และสงเสริมบทบาทภาคประชาชนและ
หนวยงานราชการใหการมีสวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและรณรงค
ใหความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีแกประชาชน
7) ใหมีคณะกรรมการหมูบานทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียงในชุมชน/หมูบาน
1) มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนอยางทั่วถึง
2) จัดตั้งกองทุนยุติธรรมเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจน
3) มีการจัดทํากฎหมาย กติกาทางสังคม และบทลงโทษที่เกี่ยวของ โดย
จัดทําสัตยาบรรณระหวางพรรคการเมืองและนักการเมืองใหสังคมรับรูขอ
ปฏิบัติรวมกัน มีการบังคับใชกฎหมายเลือกตั้งอยางเครงครัด และลงโทษ
ผูกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในอัตราโทษที่หนักขึ้น
4) ใหมีคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอขัดแยงในระดับหมูบานเพื่อระงับขอ
พิพาทหรือหาขอยุติทางคดีกอนนําขึ้นสูกระบวนการยุติธรรม
5) ระบบกระบวนการยุติธรรมควรมีความเสมอภาค เทาเทียมและเปนธรรม
แกประชาชนทุกระดับ
1) การบรรจุ แตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่น ควรใหมีคณะกรรมการจาก
สวนกลาง เปนผูดําเนินการเพื่อขจัดการใชระบบอุปถัมภ
2) ใหยกฐานะองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลทั้งหมด
3) ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) ใหมีสภาประชาชนในระดับทองถิ่น เพื่อรวมตรวจสอบการทํางานของ
ฝายการเมืองและขาราชการในสวนทองถิ่น
5) เพิ่มงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเพียงพอแกการ
จัดทําบริการสาธารณะ

ประเด็นที่ตองการ
ปฏิรูป
5. การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย

ความคิดเห็น
1) เนนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษา โดยเพิ่มเนื้อหา
ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยเขาในกระบวนการจัดการศึกษา
ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มให ค นไทยเห็ น ความสํ า คั ญ ของการเลื อ กตั้ ง อย า งบริ สุ ท ธิ์
ยุติธรรม ใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแกประชาชนอยาง
จริงจัง มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดานประชาธิปไตย เชน การจัดตั้ง
โรงเรียนประชาธิปไตยในชุมชน พรรคการเมืองและองคกรทางการเมืองตอง
มีบทบาทในการสรางจิตสํานึกที่ดีในการเลือกตั้งแกประชาชน
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาตองประเมินที่เด็กนักเรียน หากไมผาน
เกณฑใหผูบริหารรับผิดชอบ รัฐตองจัดใหมีการศึกษาโดยการกระจาย
อํานาจไปยังสวนทองถิ่นโดยตรง จัดทรัพยากรทางการศึกษา งบประมาณ
อยางพอเพียง
3) ควรจัดใหมีกองทุนกูยืมเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี โดยโอนภารกิจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ จัดใหมีการศึกษาโดยการกระจาย
อํานาจไปยังสวนทองถิ่นโดยตรง จัดทรัพยากรทางการศึกษา สวัสดิการ
สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาอยาง
4) โรงเรียนควรมีมาตรฐาน สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จัดใหมีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย สามารถ
แขงขันไดโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของครูและผูเรียน

5) แกไขระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสม แกไขมาตรฐาน
การทําวิทยฐานะของครูเพื่อลดภาระครูและลดการทุจริตจากการจางทําวิทย
ฐานะของครู
6) สถาบันการศึกษาทุกระดับตองมีหลักสูตรพัฒนาทักษะดานภาษา
ตางประเทศแกผูเรียนอยางเปนรูปธรรมและไดมาตรฐานเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
6. เศรษฐกิจ การเงิน 1) ใหความรูแกประชาชนในการพัฒนาอาชีพในรูปแบบตางๆใหทันสมัยและ
และการคลัง
ตอบสนองความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
2) สงเสริมอาชีพฝมือที่สรางรายไดใหแกประชาชนอยางจริงจัง
3) เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงใหแกประชาชนและ
สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต
4) มีระบบการอบรมและการลงทุนภาคครัวเรือนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของชุมชน
5) พัฒนาขีดความสามารถในการลงทุนของธุรกิจรายยอย ใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล
7. การเกษตร
1) จัดสรรที่ดินทํากินใหประชาชนทีย่ ากจนไมมีที่ทํากิน โดยนําพื้นที่
อุตสาหกรรม พาณิชย สาธารณะ ที่รกรางวางเปลามาจัดสรรเปนที่ทํากินแกเกษตรกร

ประเด็นที่ตองการ
ปฏิรูป
การทองเที่ยว และ
การบริการ

8. พลังงาน

9.ระบบสาธารณสุข

10. ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ความคิดเห็น
2) รัฐตองยกระดับคุณภาพการเกษตรโดยสงเสริมการลดตนทุน การเพิ่ม
ผลผลิต การเพิ่มรายไดแกเกษตรกร
3) รัฐตองชวยเหลือดานการบริหารจัดการน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคให
เพียงพอ จัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรแกเกษตรกรที่ไรที่ทํากินอยางเหมาะสม
และเปนธรรม ดูแลราคาผลผลิตทางการเกษตรไมใหตกต่ําเกินไป และสราง
กลไกใหประชาชนสามารถเปนผูกําหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรไดเอง
4) จัดเก็บภาษีที่ดินอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
5) ใหสถาบันการศึกษามีบทบาทที่ชัดเจนในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลผลิต
ดานการเกษตร
6) สงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
7) รัฐตองมีบทบาทในการสนับสนุนกีฬาและการทองเที่ยวโดยมียุทธศาสตร
ในการสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดอยางเปน
รูปธรรม เชน คุณภาพการใหบริการ คุณภาพสินคา เปนตน
8) แกไขปญหาพื้นที่ของประชาชนที่มีการทับซอนกับทางการโดยการใช
กระบวนการของชุมชนเปนทางออกในการแกไขปญหา
1) ควรสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
2) มีคณะกรรมการจัดการพลังงานที่ชัดเจน และใหประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบาย รวมทั้งการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ
ดานพลังงานดวย
3) สงเสริมการเรียนรูและผลิตพลังงานทดแทนใชไดเองในครัวเรือนและ
ชุมชน
1) รัฐตองจัดบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางเพียงพอและได
มาตรฐาน
2) รัฐตองสนับสนุน สงเสริมดานนโยบายและงบประมาณใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหไดมีสวนรวมในการบริการสาธารณสุขแกชุมชน
ทองถิ่นอยางเพียงพอ
3) ใหคงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคไว เพราะทําใหประชาชนที่ยากจน
สามารถเขาถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมจริง
1) มีมาตรการการปองกันการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ
2) สรางวัฒนธรรมตอคนรุนใหม ในการดูแลธรรมชาติ และสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษ
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีมาตรการในการจัดการสิ่งแวดลอมให
เกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
4) สรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประเด็นที่ตองการ
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ความคิดเห็น

5) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ทองถิ่น
6) จัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอ เพื่อแกไขปญหาภัยแลงและพื้นที่ทางการ
เกษตร
11. การสื่อสารมวลชน 1) ใหอิสระแกสื่อสารมวลชน และสงเสริมสื่อที่เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
และเทคโนโลยี
คุณธรรมจริยธรรม
สารสนเทศ
2) มีสภาประชาชนที่ทําหนาที่ตรวจสอบหรือกลั่นกรองการนําเสนอผลงาน
ของสื่อ ที่สอดคลองกับคุณธรรมจริยธรรม และไมสงผลกระทบตอความมั่น
ของประเทศ
3) ตองการใหสื่อมวลชนนําเสนอขาวสารที่ไมกระทบกับสถาบันศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย และความเปนชาติ
4) สื่อมวลชนควรปฏิบัติหนาที่ดวยความตระหนักในจรรยาบรรณ หนาที่ตาม
วิชาชีพ และรับผิดชอบตอประชาชน โดยเสนอขาวสารอยางรอบดานและ
เปนธรรม ปราศจากอคติ
12. สังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส

13. การแรงงาน

1) แกไขปญหาความยากจนอยางเปนระบบ โดยใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษาที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สงเสริมการประกอบอาชีพที่หลากหลายและ
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน จัดสรรที่ดินทํากินแกราษฎรที่ไรที่ทํากิน
ดานแรงงาน ดานคาครองชีพ การรักษาพยาบาล ปญหาหนี้สิน และ
สวัสดิการสังคมอื่นๆ
2) รัฐตองดูแลสวัสดิการสําหรับผูดอยโอกาสและผูพิการโดยเฉพาะในเรื่องที่
อยูอาศัย อาชีพ รายได การเขาถึงการบริการของรัฐ
3) จัดสวัสดิการแกผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส พระสงฆ และสตรีมีครรภ
ใหสามารถดํารงชีพไดอยางสมศักดิ์ศรีความมนุษย
4) มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใหบริการแกผูพิการ ผูสูงอายุ โดยแยกใหบริการ
เปนการเฉพาะ เพื่อขจัดปญหาความลาชา และใหสอดคลองกับสภาพ
รางกายของผูพิการและผูสูงอายุ
5) จัดสรรเงินบํานาญสนับสนุนใหกับพระสงฆที่ชราภาพ
6) การกระจายสิทธิประโยชนตางๆ ออกไปใหประชาชนไดรับ เชน ใหมีการ
จัดทําระบบขนสงที่ไดมาตรฐานแกประชาชน มีโรงไฟฟาในชนบท กระจาย
การลงทุนตางๆ มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในตางจังหวัดเพื่อลดอัตราการ
วางงาน กระจายรายไดของประชาชนอยางเทาเทียม ทั้งรายไดรายวัน / ราย
เดือน
1) รัฐตองปรับคาแรงขั้นต่ําใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง แกไขปญหา

ประเด็นที่ตองการ
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14. การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ความคิดเห็น
แรงงาน ตางดาว
2) ควรสงเสริมแนวทางการสรางหลักประกันสุขภาพ สงเสริมทักษะฝมือ
แรงงาน และคุมครองแรงงานใหไดคุณภาพและมีมาตรฐานรวมถึงการปรับ
คาแรงขั้นต่ํา
1) ใหมีหนวยงานกลางของรัฐควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจาง ใหมีองคกรภาค
ประชาชน เชน สมัชชาคุณธรรม สมัชชาพลเมือง เขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ และนักการเมืองทุก
ระดับตองแจงบัญชีทรัพยสินกอนลงสมัครรับเลือกตั้ง
2) สงเสริมใหคนดีไดรับการยอมรับจากสังคม ผูใหขอมูลการทุจริตตองไดรับ
การคุมครองจากรัฐอยางจริงจัง และมีกระบวนการสรางจิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอสังคมใหเกิดแกประชาชนและเยาวชน
3) สรางวินัยและจิตสาธารณะใหแกประชาชน มีกระบวนการสรางจิตสํานึก
ที่ดีแกผูที่จะเขารับราชการ มีองคกรและกระบวนการทางสังคมที่สงเสริมยก
ยองคนดีและการลงโทษคนไมดีดวยกระบวนการทางสังคม สรางจิตสํานึกให
บุคคลรูหนาที่ มีวินัย เคารพกฎหมาย และมีคุณธรรม ยกยองผูนําที่เปน
แบบอยางที่ดีของประชาชนทั้งในระดับชุมชน สังคม กลุมองคกร และ
ระดับชาติ
4) ใหขาราชการทุกระดับและประชาชนที่มีรายไดหรือประกอบการ
เขาเกณฑที่กําหนด ยื่นบัญชีทรัพยสินทุกคน เพื่อปองกันการฟอกเงินและใช
ตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ
5) ใหมีการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และหนวยงานตรวจสอบ
มาตรฐานการใหบริการในสวนทองถิ่นมากขึ้น
6) ใหชุมชนหมูบานมีคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของนักการเมืองและขาราชการทุกระดับในนามของภาคประชาชน
7) กําหนดใหปญหาทุจริตคอรัปชั่นใหเปนวาระแหงชาติ จัดตั้งองคกรสภา
ประชาชนเพื่อการตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่นระดับตําบล โดยหาม
นักการเมืองเขามาแทรกแซงและเปนคณะกรรมการดวย นอกจากนี้ทําหนาที่
คานอํานาจหนวยงานของรัฐ รวมทั้งใหจัดตั้งสภาพลเมืองเพื่อทําหนาที่ใน
ลักษณะเชนเดียวกัน ตั้งองคกรภาคประชาชนเปนผูแ จงขาวในทางลับระดับ
หมูบานแกองคกรตรวจสอบการทุจริต
8) กระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐควรมีความโปรงใส มี
กระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน
9) มีการลงโทษผูกระทําความผิดการทุจริตภาครัฐอยางเครงครัด
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15. คานิยม ศิลปะ
วัฒนธรรม จริยธรรม
และการศาสนา

16. การกีฬา

17. วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย
นวัตกรรมและ
ทรัพยสินทางปญญา

ความคิดเห็น
10) มีกระบวนการตรวจสอบทางการเงินของผูสมัครรับเลือกตั้งและ
ครอบครัว ยอนหลังอยางนอย 5 ป
11 สงเสริมการกระจายอํานาจการบริหารและการตรวจสอบใหประชาชน
มากยิ่งขึ้น
12) เพิ่มชองทางใหประชาชนมีสิทธิ์เขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
รวดเร็ว เพื่อรวมตรวจสอบเจาหนาที่รัฐ นักการเมืองที่มีพฤติกรรมทุจริต
13) หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลสาธารณะแกประชาชนอยางรอบดาน
และหลายชองทาง
1) สรางจิตสํานึกที่ดี การนําหลักศีลธรรมในศาสนามาปฏิบัติ สงเสริมจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหประชาชน
2) กําหนดใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ และสงเสริมการนํา
หลักธรรมในทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
3) สงเสริมการอนุรักษ การสืบสานจารีตประเพณีของแตละทองถิ่น
4) มีกฎระเบียบทางกฎหมายหามพระภิกษุสามเณรมีบทบาท พฤติกรรมการ
แสดงออกในการสนับสนุนหรือคัดคานทางการเมืองเพื่อปองกันความ
แตกแยกในสังคม
5) องคกรทางศาสนาตองเปนหลักในการเปนสถาบันบมเพาะเสริมสราง
จิตสํานึกแหงการมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการเรียนการสอนวิชาศีลธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกระดับ
1) จัดสรรงบประมาณสําหรับนักกีฬาทั่วไป และนักกีฬาพิการใหเพียงพอตอ
การดํารงชีพ
2) สนับสนุนกิจกรรมกีฬาใหเกิดความภาคภูมิใจและแกไขปญหาการพนัน ที่
เกิดจากกีฬาอยางเปนระบบ
3) แกไขปญหาการฟอกเงินจากกิจกรรมกีฬา
1) เพิ่มงบประมาณในดานการวิจัย ไมวาจะเปนการใหทุนเรียนหนังสือ และ
การคนควาทําวิจัย
2) สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศใหมากขึ้น
3) ตั้งกองทุนวิจัย แตละจังหวัดเพื่อใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืนและสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่
4) ใหรัฐและเอกชนทํางานรวมกันโดยรัฐสนับสนุนใหเอกชนเขามาลงทุนวิจัย
และพัฒนา
5) การรั บ รองและปกปองทรัพยสิน ทางปญ ญาของผูคิ ดคน ตอ งทําอยา ง
จริงจัง และรัฐตองเพิ่มมาตรการปองกันไมใหเกิดการละเมิดผลงานผูอื่นหรือ
ภูมิปญญาของไทยไปไดอยางที่เคยเกิดขึ้น
6) องค กรปกครองส ว นท องถิ่น ตอ งกํ าหนดยุ ทธศาสตรใ นการสนับ สนุ น
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18. การคุมครอง
ผูบริโภค

ความคิดเห็น
พัฒนาศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม
1) ระบบโครงสรางควรกําหนดคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทุกระดับให
เปนองคกรอิสระ เปดโอกาสใหผูประกอบการมีสวนรวมเปนกรรมการใน
อัตราสวนเดียวกันกับภาครัฐและภาคประชาชน
2) ควรไดรับการคุมครองสิทธิดานการบริโภคอยางทั่วถึง และเปนธรรม
3) รณรงคและตอตานการโฆษณาเกินความจริง

