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บทสรุป
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ
................................................................................................................................... ..................
ความนา
ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด โดยมีที่
ปรึกษาและให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดศรีสะเกษเป็นฝุายเลขานุการดําเนินการ
จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People participation) และรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน (Public Hearing) ในระดับจังหวัดและอําเภอ มีวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 4 ประการ
ได้แก่ 1) เสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของการปฏิรูป 2) รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 3) รวบรวมข้อคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและ 4) เสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในการปฏิรูปที่ตรงกันและมีประเด็นการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นระดับจังหวัด 4 ประเด็นและระดับอําเภอ 18 ด้าน โดยกําหนดการดําเนินงานระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558

การดาเนินงาน
จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 11 เวที
เวทีระดับจังหวัด 1 ครั้ง มี 4 ประเด็นประกอบด้วย 1) ประเด็น “ความฝันถึงอนาคตของประเทศไทยใน
20 ปี ข้างหน้า” 2) ประเด็น “ความฝันถึงอนาคตของจังหวัด” 3) ประเด็นการเปลี่ยนแปลง “โครงสร้าง
ระบบ วัฒนธรรมประเพณีอย่างไรเพื่อให้ฝันเป็นจริง” 4) ประเด็นที่ “ท้องถิ่น จังหวัดของท่าน ครอบครัว
ของท่าน และตัวท่านจะต้องปฏิรูป” และเวทีระดับอําเภอ 10 ครั้ง จํานวน 22 อําเภอ ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อประเด็นปฏิรูปทั้ง 18 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4) ด้านการปกครองท้องถิ่น 5) ด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 6) ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 7) ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์
การท่องเที่ยวและบริการ 8) ด้านพลังงาน 9) ด้านระบบสาธารณสุข 10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 11) ด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12) ด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 13) ด้านการแรงงาน 14) ด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 15) ด้านค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา 16) ด้าน
การกีฬา 17) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 18) ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 19) ด้านอื่น ๆ จําแนกเปูาหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมและความสูง-ต่ํา กว่าเปูาหมายและลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้
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เป้าหมายและจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับจังหวัด ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งเปูาหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นผู้แทนองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
จํานวน 150 คน มีผู้เข้าร่วมเวที 92 คน คิดเป็นร้อยละ 61:33
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับอําเภอ มีเปูาหมายจัด 10 เวทีๆ ละ 70 คน
รวมกลุ่มเปูาหมาย 700 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 724 คน คิดเป็นร้อยละ 103.43 เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้
1) เวทีอําเภอราษีไศลและศิลาลาด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 152.85
(2) เวทีอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (เมืองจันทร์และบึงบูรพ์) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ
125.71 (3) เวทีอําเภอโนนคูณและเบญจลักษ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 105.71
(4) เวทีอําเภอเมืองศรีสะเกษ (วังหินและยางชุมน้อย) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ
104.28 (5) เวทีอําเภอกันทรารมย์และน้ําเกลี้ยง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 101.42
(6) เวทีอําเภอศรีรัตนะและพยุห์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (7) เวทีอําเภอ
อุทุมพรพิสัยและห้วยทับทัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 (8) เวทีอําเภอ
ขุนหาญและไพรบึง เวทีอําเภอขุขันธ์และภูสิงห์ จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีละ 58 คนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 82.85 และ (9) เวทีอําเภอกันทรลักษ์ จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน คิดเป็นร้อยละ 81.42
เวทีระดับอําเภอที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ อําเภอราษีไศลและศิลาลาด คิดเป็น
ร้อยละ 152.85 เวทีที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยที่สุดคือ อําเภอกันทรลักษ์ ร้อยละ 81.42 โดยภาพรวมทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ตั้งเปูาหมายไว้ 850 คน มีผู้เข้าร่วมเวทีทั้งสิ้นจํานวน 816 คน คิดเป็นร้อยละ
96.00 ซึ่งอยู่ในระดับน่าพอใจ

ลาดับความสาคัญความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอําเภอทุกเวที
เมื่อผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นในการปฏิรูปทั้ง 18 ประเด็นแล้ว ก็จะร่วมกันทําฉันทา
มติในประเด็นที่นําเสนอ โดยผู้ร่วมเวทีแต่ละคนมีอิสระตัดสินใจเลือกประเด็นปฏิรูปที่สําคัญได้ 3 ประเด็น
โดยนําสติ๊กเกอร์ไปติดประเด็นที่ต้องการและเมื่อเสร็จสิ้นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็น
สามารถจัดลําดับความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูปทั้ง 18 ประเด็นได้ตามลําดับ ดังนี้
1) ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 89.44 % (2) ด้านการเมือง
คิดเป็นร้อยละ 77.77 % (3) ด้านบริหารราชการแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 73.33 % (4) ด้านการปกครอง
ท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 73.33 % (5) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 70.00 %
(6) ด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
คิดเป็นร้อยละ 70.00 %
(7) ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ คิดเป็นร้อยละ 63.88 % (8) ด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
คิดเป็นร้อยละ 62.77 % (9) ด้านเศรษฐกิจ
การเงินและคลัง คิดเป็นร้อยละ 59.44 % (10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ
56.66 % (11) ด้านระบบสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 38.88 % (12) ด้านค่านิยมศิลปะ วัฒนธรรม
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จริยธรรมและการศาสนา คิดเป็นร้อยละ 29.44 % (13) ด้านพลังงาน คิดเป็นร้อยละ 25.55 %
(14) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 18.88 % (15) ด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 17.77 % (16) ด้านการแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10.00 % (17) ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา คิดเป็นร้อยละ 7.77 % (18) ด้านการกีฬา คิดเป็น
ร้อยละ 2.22 %
ประเด็น ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความสําคัญ มากที่สุด คือ ด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 89.44 % และประเด็น ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความสําคัญ น้อยที่สุด คือ
ด้านการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 2.22 %

ผลสรุปการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน การสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในความต้องการเป็นหัวใจ
สําคัญยิ่งต่อการปฏิรูปประเทศไทยด้วยการรับฟังในรูปแบบประชาเสวนา ( Citizen Dialogue) เวทีระดับ
จังหวัดโดยมีตัวแทนจากองค์กร สมาคม ชมรม เป็นต้น และเวทีระดับอําเภอด้วยการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชาชนทุกสาขาอาชีพที่มีส่วนร่วมเสวนา ผลการดําเนินงานของจังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ดังนี้
1.เวทีระดับจังหวัด
ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการเสวนาการรับฟังของประชาชนใน 4 ประเด็น
1.1 ความฝันถึงอนาคตของประเทศไทยใน 20 ปี ข้างหน้า
ประชาชนหรือพลเมือง ต้องเป็นผู้มีน้ําใจ เอื้ออาทร มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา
รักษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือท้องถิ่น การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาคนตั้งแต่แรกเกิด
ถึงวัยชรา เพิ่มจิตสํานึกรักถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดทั้ง
ส่งเสริมอาชีพ มีงานทําและไม่มีหนี้สิน
สังคมหรือท้องถิ่นต้องเป็นสังคมแห่งความสุข ความสามัคคี ไม่มีแบ่งฝักแบ่งฝุาย
มีความเท่าเทียมกันและเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ขจัดนายทุนและผู้มีอิทธิพล ไม่มียาเสพติดหรืออบายมุข
ใดๆ การบริหารและจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนา และต้องไม่มีการทุจริตหรือคอรัปชั่นในรูปแบบต่างๆ
ประเทศชาติต้องเป็น “ประชาธิปไตย” อย่างแท้จริง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและ
ความมีคุณภาพ คนดี คนเก่ง เป็นผู้แทนทําหน้าที่แทนประชาชน ความเป็นรัฐสวัสดิการและมีความเจริญ
ทัดเทียมนานาประเทศทุกๆ ด้าน
1.2 ความฝันถึงอนาคตของจังหวัดของท่าน 20 ปีข้างหน้า ควรจะเป็นอย่างไร
จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนต้องได้รับการพัฒนาที่หลากหลาย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนสู่
วัยชรา ให้มีปัญญา มีจิตใจที่ดีงาม มีจิตสํานึกในวิถีประชาธิปไตย และสุขภาพที่สมบูรณ์ สังคมเป็นสังคม
สันติสุข อยู่ดีกินดี ไม่มีผู้มีอิทธิพล ไม่มีการทุจริต สู่สังคมเอื้ออาทร รักษาและสืบทอดประเพณีภูมิปัญญา
ชาวบ้าน อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี นักการเมืองทุกระดับมีคุณภาพ
มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีซื้อสิทธิขายเสียง และเลิกระบบหัวคะแนน มองผลประโยชน์ส่วนรวม
-4-/จัดตั้ง …
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จัดตั้งสภาพลเมืองหรือสมัชชาพลเมืองในการกลั่นกรองและตรวจสอบนักการเมือง และสร้างประเทศชาติให้
เจริญสู่ความเป็นสากล ด้านเศรษฐกิจมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินและเสริมรายได้ สื่อมวลชนทุกสาขาต้องมี
ความเป็นกลาง มีจรรยาบรรณวิชาชีพและการเสนอข่าวต้องเป็นจริง ปัจจัยการผลิตด้วยต้นทุนต่ํา
กระบวนการผลิตนําวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาดําเนินการผสมผสานด้านวิชาการ ภาคราชการต้องฟัง
เสียงชาวบ้านเน้นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี ผลผลิตมีการจัดการตลาดตัดพ่อค้าคนกลางและราคา
เป็นธรรม
1.3 จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ระบบ วัฒนธรรมประเพณี อย่างไรเพื่อให้ฝันเป็นจริง
จังหวัดศรีสะเกษ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบบริหารการจัดการ จัดให้มี
ธรรมนูญจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมาจากการเลือกตั้ง ปรับและเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมโดย
ในระดับหมู่บ้านให้ตั้งศาลยุติธรรมหมู่บ้าน สู่กระบวนการยุติธรรมแต่ละระดับเหนือขึ้นไป การพิจารณาคดี
ต้องไม่เลือกปฏิบัติ มีความรวดเร็วและได้รับความยุติธรรม ระบบสุขภาพและสุขภาวะชุมชนต้องได้รับ
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยเน้นการให้บริการชุมชนมิใช่ประชาชนมาขอรับบริการ ให้มีการปรับระบบ
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและถนนต้องได้มาตรฐาน ประการสําคัญให้มีการปรับโครงสร้างการศึกษา
ภายใน จังหวัดมีเอกภาพเชิงนโยบาย เน้นพัฒนามนุษย์ให้มีคุณธรรมและความรู้ที่มีมาตรฐานอย่างแท้จริง
สําหรับผู้ด้อยโอกาส และคนพิการต้องได้รับการดูแลในสิทธิต่างๆ และเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล
นอกจากนี้ ให้มีการจัดระเบียบบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ํา และปุาให้เป็นธรรม โดยไม่เกิดความ
เหลื่อมล้ํา ด้านสุขภาพต้องได้มาตรฐานการสาธารณสุขตั้งแต่เด็กในครรภ์จนผู้สูงอายุ ด้านการศึกษาเด็ก
ขาดโอกาส ด้อยโอกาสและผู้พิการจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการจัดสรรที่ดินให้ประชาชน
ผู้ยากจน ตลอดทั้งมีการตรวจสอบการได้มาและครอบครองที่ดินของนายทุนและนักการเมือง สําหรับ
วัฒนธรรม ประเพณี มีการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นสู่การดําเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสมผสาน
วัฒนธรรมประเพณีร่วมสมัย
1.4 จังหวัดของท่าน ชุมชนของท่าน ครอบครัวของท่าน และตัวท่านเอง จะเริ่มปฏิรูปกัน
อย่างไร
จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนต้องได้รับการปฏิรูปความคิดสู่การดําเนินชีวิตตามทํานอง
คลองธรรมและการสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาวะ หน่วยงานระดับนโยบายต้องชัดเจนและต่อเนื่องสู่การปฏิบัติหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านนโยบายต้องมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และประชาชนเองต้องมี
การเรียนรู้และทําความเข้าใจด้านสุขภาพควบคู่กันไป
การศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพทั้งความรู้และความมีคุณธรรมจริยธรรม
มีการปรับระบบคมนาคมและการขนส่ง ด้านการเกษตรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (SME) พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภค และ การพัฒนาแรงงานให้มี
ประสิทธิภาพและมีงานทําชุมชนพลเมืองในชุมชนรักและเทิดทูนชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ไม่มี
นายทุนที่เอาเปรียบประชาชน ไม่มีผู้มีอิทธิพลและอบายมุข และจัดให้มีองค์กรระดับชุมชน เช่น สมาพันธ์
การเกษตร ศูนย์พัฒนาพลเมืองภาคประชาชน องค์การตรวจสอบ เป็นต้น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งไม่แบ่งฝัก
แบ่งฝุายมีธรรมาภิบาลหมู่บ้าน และมีศาลยุติธรรมชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตนเอง
-5-/1.2 มีแผนพัฒนา...
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มีแผนพัฒนาชุมชน จากสภาพปัญหาและความต้องการของตนเองเชื่อมโยงการบูรณาการพัฒนาในทุกภาคส่วน
ครอบครัว มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณธรรมจริยธรรม รักและผูกพันกัน ความรักและ
เอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้าน เป็นแบบอย่างที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ความไม่มีภาระหนี้สิน
ตัวเรา ต้องมีจิตปัญญา เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมขยันประหยัด
อดทนและซื่อสัตย์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมเป็นกัลยาณมิตร เป็นแบบอย่างที่ดี มองประโยชน์
ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัวและเป็นผู้มีจิตอาสา

2. เวทีระดับอาเภอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการเสวนา การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ใน 18 ด้าน และผลการสรุปวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย 7 ด้าน กล่าวคือ
1) ด้านการศึกษา 2) ด้านการเมือง 3) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 4) ด้านการปกครองท้องถิ่น
5) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 6) ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและ
บริการ น้อยที่สุดลําดับที่ 18) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
2.1 ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จัดระบบโครงสร้างบริหารมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด
กําหนดยุทธศาสตร์บริหาร นําไปสู่คุณภาพนักเรียน มีการกํากับควบคุม ประเมินผล นําผลไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข และให้มีมาตรการการบริหาร หลักสูตรการเรียนการสอนมีการปรับปรุงให้สอดคล้องท้องถิ่นและ
อารยะประเทศสู่ความเป็นสากล นําหลักสูตรหน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย
เทิดทูนสถาบัน อุดมการณ์ ของชาติและความสามัคคี และการศึกษาต้องตอบโจทย์ความต้องการของ
สังคมไทย มาจัดการเรียนการสอน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในหน้าที่อย่างมี
จิตสํานึกมากกว่าคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ตนเอง ทิ้งนักเรียนทําผลงานเอาวิทยฐานะ วิทยฐานะต้องยึด
คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญมิใช่ประเมินจากเอกสารเพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนให้มีการศึกษา
ภาคบังคับถึงมัธยมปีที่ 3 ทุกโรงเรียน การจัดการศึกษานอกโรงเรียนจัดศึกษาถึงระดับปริญญาตรี สําหรับ
โรงเรียนเอกชนไม่มุ่งเน้นเชิงปริมาณ มีการจัดรถรับส่งนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆก่อให้เกิดปัญหา
ด้านการจราจรและนักเรียนต้องเรียนโรงเรียนในพื้นที่บริการ เพื่อรับเงินอุดหนุนแต่ต้องจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเด็กนักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเป็น
ทําเป็น เรียนต่อและเข้าสู่อาชีพ สําหรับรายวิชาศีลธรรมคณะสงฆ์ต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียน
การสอนและฝึกอบรม (รด.) เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ ไม่ควรกําหนดผลการเรียน
(เกรด) เป็นคุณสมบัติในการเข้าเรียนวิชาทหาร (รด.)
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ไม่มีการเหลื่อมล้ํางบประมาณ สร้างและให้
โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสที่เท่าเทียมกัน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีบทบาทเข้ามาสนับสนุนและตรวจสอบ
ตลอดทั้งสถานศึกษามีระบบนิติบุคคลโดยสมบูรณ์
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2.2 ด้านการเมือง
2.2.1 ปฏิรูปนักการเมือง เพราะการเมืองยังมีความขัดแย้งกัน ไม่ปรองดองกันและ
แบ่งฝักแบ่งฝุาย นักการเมืองไม่ได้ทําเพื่อบ้านเมืองแต่ทําเพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง ความเห็น
ส่วนมากต้องการ ประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีสิทธิมีเสียง มี อํานาจหน้าที่ สามารถตรวจสอบนัก การเมืองได้
ปัจจุบัน ประชาชนมีสิทธิ เหนือนักการเมือง เฉพาะตอนเลือกตั้งเท่านั้น พอเลือกตั้งเสร็จ ทั้งสิทธิ ทั้งอํานาจไป
อยู่กับ ส.ส.หมด อยากให้ออกกฎหมายควบคุมในส่วนของ ส.ส. และ ส.ว. ตลอดทั้ง นักการเมืองท้องถิ่น ที่ไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่มีธรรมาภิบาล โดยมีบท ลงโทษเด็ดขาด กับ นักการเมืองที่ทุจริต ต้องจัดให้มี
การบังคับใช้กฎหมาย การซื้อสิทธิขายเสียง อย่างเด็ดขาด โดย กําหนดโทษสูงสุด หรือให้ หลุดจากวงจรของ
การเมืองไปเลย หากมีหลักฐานเพียงพอว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง ก็ให้ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตลอดชีวิต
ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ควรมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความมีธรรมาภิบาล และต้อง ให้นักการเมือง
มีการปฏิญาณตนต่อประชาชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ประเทศชาติและความซื่อสัตย์สุจริต
2.2.2 ปฏิรูปการเลือกตั้ง อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอบุคคลและการ
ตรวจสอบนักการเมือง กฎหมายเลือกตั้งต้องมีบทลงโทษหนัก และตัดระบบหัวคะแนนออก ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและมีส่วนในการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งรูปแบบต่างๆ ด้วย เร่งรัดให้มี
การเลือกตั้งโดยเร็วแต่ควรแก้รัฐธรรมนูญ และปฏิรูปแก้ ไขจุดบกพร่องให้สมบูรณ์ หรือชะลอการเลือกตั้งไป
ก่อนจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน ถึงที่ มาของผู้เข้าดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่ท้องถิ่นถึง
ระดับชาติ
2.2.3 ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง นักการเมือง ทุกระดับ จะปฏิบัติหน้าที่ ติดต่อกัน ได้
ไม่เกิน 2 สมัยๆ ละ 4 ปี สมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ต้องมาจากหลายอาชีพ และเป็นคนใน
พื้นที่ ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา และต้องมาจากการเลือกตั้งร้อยละ 100 และไม่มีการสรรหา ต้อง ให้ทุกอาชีพมี
ส่วนร่วมทางการเมืองจากตัวแทนทุกสาขาอาชีพ
2.2.4 ด้านอื่นๆ คงให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไ ว้เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง ตรวจสอบ
และควบคุมกํากับดู แลการเลือกตั้ง โดยให้ กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งทุกระดับ
การแยกอํานาจระหว่าง อบจ. กับ อบต. อยากให้ อบจ.ดูแลเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆ สําหรับ อบต.ส่งเสริม
ด้านคุณภาพชีวิตและ ด้านอาชีพให้กับประชาชน ผู้นําฝุายบ้านเมือง กํานันและผู้ใหญ่บ้าน มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน และมี ค่าตอบแทน มากกว่าปัจจุบัน การเลือกตั้งระดับชาติและท้องถิ่น ให้ ยึด
หลักการเดิม ให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเหมือนเดิม โดยการยึด ผู้ที่จะสมัครเป็นนักการเมืองทุกระดับเป็น
บุคคลในพื้นทีเ่ ป็นหลัก
2.3 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารราชการแผ่นดิน กําหนดให้มีธรรมนูญจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ควรมาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชน เพื่อให้การต่อเนื่องการบริหารและการจัดการเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดมี
การปรับย้ายบ่อยและแต่ละคนมีแนวคิดในการกําหนดนโยบายหรือวาระจังหวัดในการพัฒนาไม่ต่อเนื่องกัน
นอกจากนี้ฐานหลักสําคัญอยู่ที่ชุมชนและหมู่บ้าน การแก้ไขและพัฒนาประเทศให้เจริญ อาศัยข้อมูลต่างๆ
ระดับหมู่บ้านไปกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์บริหารประเทศสู่การขับเคลื่อน การบริหารชุมชนและ
หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านต้อง
-7-/เข้มแข็งเข้าใจในบทบาท…
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เข้มแข็งเข้าใจในบทบาทหน้าที่ จัดทําแผนพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของหมู่บ้าน โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุน จัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดทั้ง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครรูปแบบต่างๆของหมู่บ้าน และให้เน้นรัฐสวัสดิการ
2.4 ด้านการปกครองท้องถิ่น
2.4.1 ปฏิรูปการ กระจายอานาจ และงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ให้รัฐกําหนด
ระเบียบให้ชัดเจนและให้รัฐสนับสนุนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ มองเห็นความสําคัญของท้องถิ่น
รัฐเป็นเพียง
ผู้ควบคุมกํากับดูแล ท้องถิ่นทําหน้าที่บริหารท้องถิ่นและมีอํานาจเต็ม งบประมาณที่จัดให้ควรจัดสรร
ตามความต้องการของท้องถิ่น เพราะปัจจุบันงบประมาณท้องถิ่นไม่เพียงพอ ควรขยายฐานภาษีแบ่งให้
ท้องถิ่นเป็นคนจัดเก็บเองมากขึ้น งบประมาณที่จะจัดสรรลงมาให้ อบต.ต้องตั้งข้อบัญญัติในรายได้ของ
แต่ละตําบล การกระจายอํานาจของ อปท.ที่ไหนยากจนลําบาก ต้องจัด งบประมาณไปให้มาก กว่าที่มี
ความพร้อม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน รัฐควรสนับสนุนงบประมาณด้านกลุ่มอาชีพต่างๆ โครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ําเป็นเรื่องสําคัญในการพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดภัยแล้งและน้ําท่วมซ้ําซาก ด้านการกํากับดูแล
อปท. ให้ดําเนินการตามบทกฎหมาย มีอิสระในการบริหารงบประมาณตามภารกิจของท้องถิ่น ให้ยกเลิก
กรอบการใช้งบประมาณร้อยละ 40
2.4.2 ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกฐานะจากการปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นกระทรวงการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระเบียบแนวปฏิบัติให้เอื้อกับการทํางานในท้องถิ่นวางระเบียบ
กําหนดพื้นที่ให้เกิดความชัดเจน ไม่ทับซ้อน ในการบริหารราชการท้องถิ่น ให้ มีที่ทํางานเป็นของตนเอง
กําหนดพื้นที่ และหน้าที่ ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารราชการท้องถิ่น ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรยุบ อบจ.ไปรวมกับเทศบาล ให้ อบจ.เปลี่ยนสถานะเป็นเทศบาลจังหวัด เนื่องจากอํานาจการปกครอง
ท้องถิ่นมี ภารกิจซ้ําซ้อนกัน พื้นที่ ก็ทับซ้อนกัน ยกฐานะ อบต.ให้เป็นเทศบาลทั้งหมดไม่ให้เกิดความเหลื่อม
ล้ําในการจัดสรรงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการแก้และพัฒนาชุมชน สังคมและ
หมู่บ้าน แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สมาชิก อบต.มีสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน กําหนดวาระดํารงตําแหน่งวาระ
ละ 5 ปี อํานาจหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านหรือ อบต. มีหน้าที่บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรยุบกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภารกิจ และ
อํานาจหน้าที่ให้มีมากกว่าเดิม
2.4.3 ปฏิรูประบบการตรวจสอบทุกระบบ ควรจัดองค์กรตรวจการรับเหมาก่อสร้าง
ถนนหนทาง ที่ทาง อบต.จัดทํา ตรวจสอบการจัดซื้อและจัดจ้าง ตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างในหมวดของ
โครงสร้าง คอนกรีต เพราะบางแห่ง ผู้รับเหมาก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นมารับเหมาเอง ทําให้งานการสร้างถนน
ไม่ได้มาตรฐาน การจ้างงานพนักงานท้องถิ่น เข้าทํางานยังไม่โปร่งใส มีการเรียกสินบนจากลูกจ้าง พนักงาน
ที่จะเข้าทํางาน บุคลากร ในพื้นที่และพนักงานในองค์กรควรให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและควรมี
คุณธรรมและจริยธรรม ให้มีการตรวจสอบคุณภาพขององค์ก
รปกครอง ส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
ของเจ้าหน้าที่และการบริหารกระบวนการคัดเลือกผู้นําท้องถิ่น การเข้าสู่ตําแหน่งของผู้นําท้องถิ่นควรมี
การตรวจสอบการเลือกตั้งต้องโปร่งใส ห้ามไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง อยากให้ กระบวนการเข้าสู่ตําแหน่ง
ดําเนินการโดยส่วนกลาง ไม่ต้องให้ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้อง ควรออกกฎหมายให้ภาคประชาชนมีอํานาจตรวจสอบ
ได้ มีเชื่อมโยงนักการเมืองระดับชาติ ใช้บารมี การเลือกตั้ง นักการเมืองระดับท้องถิ่นมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
ความขัดแย้ง อยากให้ประชาชนมีการตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นและ
-8-/ร่วมการตรวจสอบ…
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ร่วมการตรวจสอบกับ ฝุายปกครอง ระดับอําเภอและระดับจังหวัดแล้วแต่ กรณี หลังจากกรณี โดยเฉพาะ
การทุจริต นอกจากการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ ครบ
วาระการดํารงตําแหน่งหรือกรณีแทนตําแหน่งที่ว่างให้มีการเลือกตั้งต่อเนื่อง ผู้มี อายุ 25 ปี มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยไม่จํากัดวุฒิอย่างน้อยวุฒิป ระถมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้เคยดํารง
ตําแหน่งมาก่อน
2.5 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายต้องไม่ตีความให้เกิดข้อขัดแย้งและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน กระบวนการ
ยุติธรรมต้องเสมอภาค มีมาตรฐานเดียวกันและต้องไม่มีหลายมาตรฐาน การไม่เลือกปฏิบัติ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความเป็นสากลทัดเทียมนานาประเทศ จัดให้มีศาลยุติธรรมชุมชน มีทนายอาสา
ประจําศาลและที่ทําการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งที่ทําการกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ต้องมีการปฏิรูปตํารวจเพราะการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะให้ผิดหรือถูกตลอดทั้งความเป็นธรรมอยู่ที่ตํารวจ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการยุติธรรม
ต้นน้ํา กระบวนการยุติธรรมทุกระดับต้องกระชับและรวดเร็ว มีบทลงโทษให้หนัก เช่น โทษยาเสพติด
โทษการทุจริต คดีกระทําชําเราต่อเด็กและเยาวชน เป็นต้น สําหรับผู้มีเงินและผู้มีอิทธิพลในกระบวนการ
ยุติธรรมต้องรับโทษ และการตัดสินคดีให้ส่วนราชการ ผู้รักษาการตาม พรบ.มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับคดี อาทิเช่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และพลังงานจังหวัดเป็นต้น ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาดําเนินคดีด้วย
2.6 ด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ในด้านความเหลื่อมล้าํ ทางสังคม อยากให้มีความเสมอภาค เด็กควรได้รับการดูแลตั้งแต่อยู่
ในครรภ์ เมื่อโตขึ้นให้ได้รับการศึกษาที่ดี ให้มีสถาบันฝึกทักษะ เพื่อให้มีงานทํา มีองค์กรที่ดูแลเมื่อสูงอายุ
และด้านยาเสพติด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควรประชุมผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ตํารวจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หาทางออกร่วมกัน
2.7 ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
ภาครัฐมีกฎหมายกําหนดที่ทํามาหากิน ทําไร่ ไถนา มาแต่บรรพบุรุษ ให้เป็นที่ สปก.และ
เป็นที่สาธารณะประโยชน์หรือที่อื่น ๆ ในลักษณะดังกล่าว รัฐต้องมีการแก้กฎหมายให้สิทธิประชาชนได้รับ
เอกสารสิทธิ เป็น นส.3 ก หรือออกโฉนดเพื่อสิทธิประโยชน์การครอบครอง การโอนกรรมสิทธิ์และการจัดทํา
นิติกรรมรูปแบบต่างๆ การประกอบอาชีพเกษตร ควรส่งเสริมลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง หันมาใช้เกษตร
อินทรีย์จากการใช้ปุ๋ยหมัก มีการจัดระบบชลประทาน เขื่อน แม่น้ําตามธรรมชาติและการสร้างเครือข่ายใย
แมงมุมคลองส่งน้ําชลประทาน รัฐจัดให้มีการบริหารจัดการน้ํา ให้ฟังประชาชนและประชาชนต้องมีส่วนร่วม
ในการวางแผนและการจัดการน้ําให้เพียงพอและเท่าเทียมกัน สําหรับผลผลิตทางการเกษตรให้มีหลักการ
พยุงหรือการประกันราคา มีระบบการสร้างเครือข่ายการตลาดกลางสินค้า และมีราคาที่เป็นธรรม
นอกจากนี้ระบบราชการต้องไม่ทอดทิ้งเกษตรกร ต้องออกบริการเชิงรุก อาทิเช่น หน่วยงานราชการต้องจัด
ให้มีศูนย์กลางบริการวิชาการเกษตรแก่ประชาชน ตลอดทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านเกษตรแก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
-9-/2.8 ด้านการปูองกัน…
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2.8 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการและนักการเมือง ควรให้ความรู้
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชน ตระหนักถึงปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างความ
สมานฉันท์จัดทําศูนย์การเรียนรู้ใน อบต.
2.9 ด้านเศรษฐกิจ การเงินและคลัง
ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาแพง รัฐบาลต้องช่วยเหลือโดยการควบคุมราคาและ
เพิ่มรายได้ให้ประชาชน และราคาผลทางการเกษตรตกต่ํา วิธีการแก้ไขคือการรวมกลุ่มเกษตรกร ในรูปของ
สหกรณ์ เพิ่มอํานาจต่อรองและอยากให้รัฐบาลสนับสนุนค่านิยมของเกษตรกรลดการใช้สารเคมี นําแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหา
2.10 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดสรรที่ดิน ที่ทํากินโดยมีโฉนดอย่างทั่วถึง และปัญหาขาดแคลนทรัพยากรน้ําที่ใช้ใน
การเกษตร อยากให้ แก้ ไขโดย ขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึงน้ํา ให้ลึกขึ้น เพื่อจัดเก็บแหล่งน้ํา โดยทํา
แก้มลิง ตอนฤดูน้ําหลาก ก่อนไหลลงห้วยเพื่อจัดเก็บน้ําไว้ใช้ยามขาดแคลน และให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจังเกี่ยวกับการบุกรุกที่ปุาสงวน
2.11 ด้านระบบสาธารณสุข
การให้บริการในระบบสาธารณสุขให้เท่าเทียมกัน เช่น การรับบริการพิเศษ การบริหาร
ควรเร่งรัดให้รวดเร็ว ปรับปรุงระบบการเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว และจัดให้มี บุคลากร
ทางการแพทย์ให้เพียงพอ ทั้งแพทย์และพยาบาล โดยคํานึงถึงจํานวนประชากรในชุมชน
2.12 ด้านค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
คนรุ่นใหม่ไม่ร้จู กั วัฒนธรรมให้สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่โดยใช้สือ่ ทีห่ ลากหลาย
โดยจัดให้มีคณะกรรมการสืบค้นวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมผิดเพี้ยนไปจากเดิม และมีการทํานุบํารุง
ส่งเสริมวัด โดยให้มีการตรวจสอบการจัดตั้งวัด/สํานักสงฆ์ ทุกหมู่บ้าน เพื่อลดความขัดแย้งในการทํา
ศาสนากิจ
2.13 ด้านพลังงาน
พลังงานเชื้อเพลิงมีราคาสูง รัฐบาลควรสนับสนุนพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
โดยสนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิตพลังทดแทนบางส่วนที่มีราคาแพง ในส่วนราคาน้ํามันแพง อยากให้ยกเลิก
ระบบสัมปทาน โดยมาใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์
2.14 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ราคาสินค้าสูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา อยากให้มีการดูแลราคาสินค้าต่อผู้บริโภค
ประเภทเครื่องครัว และสื่อโฆษณาเกินจริง ให้มีการควบคุมสื่อและทําการลงโทษในกรณีสื่อโฆษณาเกินจริง
โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ใช้สิทธิเรียกร้อง
2.15 ด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิรูปสื่อ,สื่อสารมวลชนนําเสนอข่าวขาดจรรยาบรรณ ขาดความเป็นกลาง วิธีการแก้
กฎหมายบังคับใช้กฎหมายจริยธรรมของผู้สื่อข่าวกลางหน่อย
-10-/2.16 ด้านการแรงงาน…
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2.16 ด้านการแรงงาน
ปัญหาการว่างงาน แรงงานไทยไม่มีทักษะ ความชํานาญ ควรพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัด
อบรมหลักสูตร แรงงานระยะสั้นให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.17 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
จัดให้มีการศึกษาวิจัยและนําผลการวิจัยมาต่อยอดต่อการส่งเสริมการสนับสนุน
สู่การประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมและด้านอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์
จัดให้มีการจดสิทธิบัตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ของภูมิปัญญาชาวบ้าน
2.18 ด้านการกีฬา
จัดกิจกรรมออกกําลังกายที่หลากหลายและมีการจัดให้ความรู้การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

สรุป
จังหวัดศรีสะเกษโดยคณะอนุกรรมาธิการ
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนประจําจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทั้งในเวทีระดับจังหวัดและระดับอําเภอ เป็นการสะท้อนถึงความต้องการในรูปแบบ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นําไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลและ
ภาคส่วนราชการในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนําไปเป็นข้อมูลกําหนดนโยบาย กําหนด
ยุทธศาสตร์และกําหนดแผนงานโครงการในการแก้ไขและพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
และสังคมอย่างแท้จริง ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ประชาชนมีความรู้สึกเป็นทั้งผู้ให้และเป็นเจ้าของ
ในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ ตลอดทั้ง การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และ
ความเข้าใจที่ตรงกันในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ จะเป็นหลักประกันอันสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นสากลต่อไป

-11-/ประเด็นที่ 1…
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ประเด็นที่ 1 “ความฝันถึงอนาคตของประเทศไทยใน 20 ปี ข้างหน้า”
1.1 ฝันอยากเห็นระบบการศึกษามีการพัฒนาคนและหลักสูตรที่ทุกระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.2 การกระจายอํานาจของสถานศึกษาควรจะเป็นนิติบุคคลที่มีอํานาจตัดสินใจเอง
1.3 ฝันอยากเห็นการปฏิรูป “คน” (ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถผลิตคนให้เป็นคนเก่าและมีคุณภาพ)
1.4 อยากเห็นโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม สะดวก ปลอดภัย
1.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคแบบบูรณาการไม่ใช่ต่างคนต่างทํา
1.6 อยากเห็นประเทศไทยเป็น “สังคมประชาธิปไตย” อย่างแท้จริง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่แบ่งฝัก
แบ่งฝุาย
1.7 เป็นสังคมแบบเอื้ออาทร แบ่งปันเจือจุนเป็นคนดีมีศีลธรรม
1.8 อยากให้ปฏิรูปการศึกษาให้เด็กนักเรียนเหมาะสมกับวัย โดยไม่คิดเชิงธุรกิจกับเด็กหรือทอดทิ้งเด็ก
เพื่อไปทําวิทยฐานะ ยกเลิกการประเมินภายนอกของ สมศ.
1.9 ฝันอยากให้เห็นสํานึกของความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
1.10 สํานึกต่อส่วนรวม การมีน้ําใจ เสียสละสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.11 ให้ทุกภาคส่วนอนุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดของตน โดยรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์
1.12 ปฏิรูปให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน
1.13 กระจายอํานาจตรงสู่ท้องถิ่นทั้งการบริหารและงบประมาณ
1.14 อยากเห็นประเทศไทยมีความเจริญทัดเทียมนานาประเทศทุกๆ ด้าน
1.15 ผู้นํามีความรู้ความสามารถและเข้มแข็งในการตัดสินใจ ผู้นําที่โปร่งใสมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน พัฒนาประเทศโดยมีจิตสํานึกอย่างแท้จริง นโยบายที่เสนอไว้ต้องปฏิบัติให้ได้
1.16 อยากให้ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการ
1.17 อยากเห็นคนไทยไม่ว่าจนหรือรวยได้รับการเอาใจใส่เท่าเทียมกัน เป็นพลเมืองไทยที่มีจิตอาสา
มีความรู้ มีความเข้าใจรอบด้าน ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
1.18 อยากเห็นว่าสามารถแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น แก้ปัญหาการปฏิรูปให้มีที่ดินทํากิน กระจายการถือ
ครองไปสู่ประชาชนมากขึ้น ปฏิรูปปุาเสื่อมโทรมจัดสรรให้ประชาชน
1.19 อยากเห็นทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดการระบบน้ําให้มีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการน้ําจะลดปัญหาได้มาก
1.20 เรื่องการศึกษา ควรจัดประเภทเด็กพิการ เด็กมีปัญหาแยกออกจากเด็กธรรมดา เน้นพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการทํางานให้นักศึกษาที่จบออกไปแล้วมีงานทํา
1.21 อยากเห็นโครงการของรัฐที่ลงสู่ท้องถิ่นมีการทําประชาพิจารณ์ในพื้นที่ปัจจุบันมักเป็นอํานาจของ
ท้องถิ่นที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม สู้อิทธิพลของผู้มีอํานาจไม่ได้และไม่โปร่งใส
1.22 อยากให้รัฐบาลลงมาแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โครงการ คปร. ล้มเหลวทําให้เกษตรกรเป็น
หนี้ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานลงมาแก้ไข
-12-/1.23 อยากเห็นการยุบกองทุน …
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1.23 อยากเห็นการยุบกองทุนเกี่ยวกับเกษตรกรทั้งหมด เป็นกองทุนเดียว แต่แยกประเภทเพื่อง่ายต่อ
การควบคุมไม่รั่วไหล
1.24 อยากให้ประชาชนสามัคคี ไม่แบ่งฝักแบ่งฝุาย ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนใน
หมู่บ้าน ไม่ใช่ทําตามที่ผู้นําชุมชนบอก
1.25 ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ/ปฏิเสธผู้ติดเชื้อไม่ให้ทํางาน ต้องไม่มีสังคมก้มหน้า
1.26 อปท. ควรทําตามความต้องการของประชาชนต้องประชาคมก่อน ไม่ควรกําหนดนโยบายมาเลย
1.27 สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในท้องถิ่น ไม่แยกว่าเป็นรัฐบาลไหน ทุกคนควรมีความเข้าใจ
ในการทํางานของรัฐบาล
1.28 ขจัดปัญหาการทุจริต/คอรัปชั่น การสอบเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ควรแก้ไขคดี
ที่หย่อนยาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.29 อยากให้ยาบ้าหมดไป โดยหน่วยงานไม่ควรสร้างภาพ ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง
1.30 ไม่ควรมีพุทธพาณิชย์ อยากให้พระเป็นพระจริงๆ
ประเด็นที่ 2 “ความฝันถึงอนาคตของจังหวัดของท่าน 20 ปีข้างหน้าควรจะเป็นอย่างไร”
ที่ประชุมกลุ่มได้สรุปการมีส่วนร่วมจากการเสวนาเป็น 3 ด้าน ดังนี้
2.1) ด้านสังคม 2.2) ด้านการเมือง 2.3) ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ด้านสังคม
2.1.1 การบริหารและจัดการประเทศสู่สังคมสันติสุข อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย สังคมเป็นธรรม
และเสมอภาค ปราศจากการทุจริตและสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม
2.1.2 การพัฒนาคนตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนสู่วัยชราให้เป็นมนุษย์มีปัญญาจิตใจที่ดีงาม และมี
พลานามัยที่ดี
2.1.3 ทําวิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านนําสู่กระบวนการ
พัฒนาครอบครัวและสังคม
2.2 ด้านการเมือง
2.2.1 ตั้งสภาพลเมืองหรือสมัชชาพลเมืองในการกลั่นกรองและ
ให้ความเห็นชอบตรวจสอบให้คุณ
ให้โทษนักการเมืองทุกระดับ
2.2.2 นักการเมืองทุกระดับต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพ
2.2.3 ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและเลิกระบบหัวคะแนน
2.2.4 นักการเมืองมองประโยชน์ส่วนรวมและสรรค์สร้างประเทศชาติสู่ความเป็นสากล
2.3 ด้านเศรษฐกิจ
2.3.1 ปัจจัยการผลิต - ภาคราชการและชาวบ้านมีส่วนร่วม และต้องยอมรับฟังเสียงชาวบ้าน
- ต้นทุนการผลิตต่ํา
2.3.2 กระบวนการผลิต - นําวิถีชีวิตชาวบ้านผสมผสาน
กับภาควิชาการนวัตกรรมใหม่ๆ
- เกษตรอินทรีย์
2.3.3 ผลผลิต - ปลอดสารเคมี
- การตลาดตัดพ่อค้าคนกลาง
- ราคาเป็นธรรม
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ประเด็นที่ 3 “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ระบบ วัฒนธรรมประเพณี อย่างไรเพื่อให้ฝันเป็นจริง”
3.1 ให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
3.2 เปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรม
3.3 เปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพและสุขภาวะชุมชน ให้พัฒนา และกระจาย บุคลากรและเครื่องมือไปสู่
ผู้รับบริการในชุมชน
3.4 เสนอตั้งกรมวัฒนธรรม ดูแลเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
3.5 ควบคุมระบบภาษาฯ ในการสื่อสารต่อสาธารณะเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ ระบบ
การศึกษาต้องให้ครูเป็นผู้ฝึกผู้เรียนมากขึ้น
3.6 จัดระเบียบการบริหารจัดการทรัพยากร ดิ น น้ํา และปุา ให้เป็นธรรมโดยไม่เกิดความเหลื่อมล้ําและจัด
ที่ดินให้ประชาชนผู้ยากจน ตรวจสอบการได้มาและครอบครองที่ดินของนายทุนและนักการเมือง
3.7 เปลี่ยนระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่เน้นเฉพาะความรู้เชิงวิชาการและเอกสารเท่านั้น
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ให้การศึกษาแก่ครอบครัวด้วย
3.8 การศึกษามีหลายสังกัด จุดเน้นต่างกันคุณภาพมาตรฐานต่างกัน ทําให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปยัง
สถานศึกษาที่ว่าดีกว่า ควรทําให้สถานศึกษามีมาตรฐานเท่ากัน
3.9 ให้มีตัวแทนของกลุ่มผู้พิการเป็นสมาชิกในสภาฯ หรือองค์กรอย่างน้อย จังหวัดละ 1 คน
3.10 ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล
3.11 เปลี่ยนที่มาของนักการเมืองทุกระดับ ให้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพ กําหนดการดํารงตําแหน่งให้
ชัดเจนดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 1 วาระ
3.12 จัดตั้งศาลเลือกตั้ง ที่มีกระบวนการตัดสินคดีความฯ อย่างรวดเร็ว เพิ่มโทษความผิดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสถานหนัก ปลูกฝังความคิดหรือจิตสํานึกวิถีประชาธิปไตยแก่เยาวชน/ประชาชน
3.13 ปรับระบบโครงสร้างถนนและการคมนาคมมีหน่วยงานรับผิดชอบ ถนนต้องได้มาตรฐานเคารพ
กฎหมายจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค
3.14 รถไฟภาคอีสาน เชื่อม AEC
3.15 โรงงานอุตสาหกรรมเป็นกระจุกให้กระจายทั่วทุกภาค
3.16 ให้หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนด้านทักษะ เพื่อต่อยอดความรู้ความสมารถในการประกอบอาชีพ
เมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ (เงินกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท)
3.17 นายก อบต. จะมีการทุจริตและมีการบังคับขืนใจข้าราชการให้ทุจริต ถ้าใครไม่ทําตามจะจับโยกย้าย
ขั้นเงินเดือนไม่ขึ้นตามปกติ เช่น การทําถนนจะบังคับให้ตรวจรับ
ประเด็นที่ 4 “จังหวัดของท่าน ชุมชนของท่าน ครอบครัวของท่าน ตัวท่านเองจะเริ่มปฏิรูปอย่างไร”
4.1 จังหวัดของเราจะปฏิรูปอะไร
4.1.1 ระบบการคมนาคม ถนน ผิวจราจร
4.1.2 จัดให้มีธรรมนูญจังหวัดในการบริหารจัดการเรื่องของท้องถิ่น
4.1.3 ขยายการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกสาขา รองรับความเป็นศูนย์กลางการศึกษา
4.1.4 การขนส่งสินค้าการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร
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4.1.5 ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม SME
4.1.6 คุณภาพชีวิตของคนศรีสะเกษและการศึกษา
4.1.7 ส่งเสริมพัฒนาแรงงานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4.1.8 ด้านสาธารณสุขและสุขภาวะ
4.1.9 น้ํา สําหรับการอุปโภค บริโภคและใช้ในภาคการเกษตร
4.1.10 กระจายงบประมาณลงพื้นที่ให้ครอบคลุม โดยใช้ประชากรเป็นฐาน ใช้หลักธรรมาภิบาล
4.1.11 จัดให้มีไฟฟูาเพื่อการเกษตร เพื่อนําน้ําจากลําน้ํามูลมาใช้ในการเกษตร
4.1.12 จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
4.1.13 มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติมาก แต่ยังขาดการบริหารจัดการน้ํา
4.1.14 การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ทบทวนกระบวนการใช้
งบประมาณให้คุ้มค่าตามเนื้องาน
4.1.15 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
4.1.16 คนสูงอายุ 60 ปีทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพ
4.1.17 การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1.18 จัดให้มีสภาพลเมืองจังหวัด
4.1.19 ส่งเสริมพัฒนาการกีฬา
4.1.20 กําหนดให้มีการทบทวนการปฏิรูปทุกด้านทุกๆ 5-10 ปี (โดยดําเนินการทั้งประเทศ)
4.2 ชุมชนท้องถิ่นจะปฏิรูปอย่างไร
4.2.1 มีธรรมนูญของชุมชน (หมู่บ้าน-อําเภอ)
4.2.2 สร้างฐานชุมชนให้เข้มแข็ง โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
4.2.3 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง
4.2.4 ยึดบริบทของจังหวัดเป็นแนวทาง
4.2.5 ยึดเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นหลักในการพัฒนา
4.2.6 สร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่น
4.2.7 ให้มีการจัดทําแผนชุมชน โดยเชื่อมโยงบูรณาการในทุกภาคส่วน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
(ทั้งระดับจังหวัดและท้องถิ่น)
4.2.8 จัดโซนนิ่งการเกษตร
4.2.9 จัดให้มีการปฏิรูปโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
4.2.10 ให้แต่ละหน่วยงานจัดทําแผนร่วมกันในการดําเนินการทุกระดับ
4.2.11 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตในเรื่องการผลิตและการตลาด การแปรรูป
4.2.12 จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ การพัฒนาในทุกระดับ
4.2.13 งดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกร ใช้เกษตรอินทรีย์ (โซนนิ่ง) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
4.3 ปฏิรูปครอบครัว
4.3.1 จัดให้มีหลักประกันครอบครัวโดยรัฐอุดหนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.3.2 ให้รัฐจัดสวัสดิการ
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4.3.3 ส่งเสริมคุณธรรมในครอบครัว
4.3.4 ส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน
4.3.5 ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
4.3.6 จัดให้มีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยทุกหน่วยงานต้องให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
4.3.7 ให้มีกฎหมายกําหนดหน้าที่ของบิดา มารดา ในการเลี้ยงดูบุตรในฐานะบุพการี
4.3.8 มีรางวัลให้กับครอบครัวที่ประสบความสําเร็จ ในการสร้างครอบครัวอบอุ่น
4.4 ตัวเราจะปฏิรูปอะไร อย่างไร
4.4.1 มีคุณธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4.2 เป็นกัลยาณมิตรกับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน
4.4.3 ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ให้คนรุ่นต่อไป
4.4.4 ทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยลงมือทําอย่างจริงจัง
4.4.4 มีสํานึกประชาธิปไตย ใช้หลักประชาธิปไตยในการดําเนินชีวิตประจําวัน
4.4.5 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน
4.4.6 มีหน่วยงานองค์กรให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(มีหลักสูตร) มีมาตรการกดดันและบังคับ
ต้องดําเนินการ โดยมีสิ่งจูงใจ พร้อมมีบทลงโทษ
4.4.7 การทําความดี ต้องหมั่นทําและทําสม่ําเสมอ
4.4.8 พัฒนาสํานึกสาธารณะ
4.4.9 ดูส่วนรวมและผลที่จะเกิดกับส่วนรวม
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การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเวทีระดับจังหวัด (เพิ่มเติม)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องลาดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน
1. ปฏิรูปตํารวจ เพราะอํานาจการสืบสวนสอบสวนอยู่ที่ตํารวจทั้งหมด อยากให้ตํารวจใช้อํานาจต่อ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน บางคดีอยากให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีส่วนร่วมใน
การสืบสวนสอบสวนเพื่อถ่วงดุลอํานาจตํารวจ เช่น คดีขอทาน โสเภณี หญิงตั้งครรภ์ขโมยของในร้านค้า
2. การเกษตร การบริหารจัดการน้ํารัฐบาลให้ความสําคัญ ในการดําเนินการในพื้นที่ยังขาดการรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างแท้จริง มีการขุดลอกทําแก้มลิง ตลิ่งพัง ในการบริหารจัดการน้ําต้องดูทั้งระบบและให้คน
ในพื้นที่มีส่วนร่วม ปฏิรูปพลังงาน อยากให้ชะลอการเสนอ พ.ร.บ.ปิโตเลียมของกระทรวงพลังงาน เพื่อนํา
ความคิดเห็นของประชาชนจากเวทีเสวนามากําหนดรูปแบบนโยบายก่อนแล้วค่อยเสนอ พ.ร.บ.
3. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จัดให้ทนายความอาสาประจําที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
คําปรึกษาหารือข้อกฎหมายและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4.) 4.1 การศึกษา โรงเรียนรา ษฎร์นําเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐจัดหารถรับส่งนักเรียนนําเด็กมา
เรียนในโรงเรียนของตนเป็นจํานวนมากโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียน
4. 2 อยากให้นักเรียนทุกคนได้ฝึก รด. เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย เพราะเด็กที่ไม่ได้เรียน
รด.จะอยู่ตามห้างฯ ร้านเกมส์ เป็นเด็กแว้น
4.3 อยากให้ออกกฎหมายเอาผิดสื่อที่ละเมิดจรรยาบรรณ เสนอข่าวที่ไม่เป็นจริง ทําให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารที่ผิด
4.4 เห็นด้วยกับการยุบ อบจ.เนื่องจากมีพื้นที่ซ้ําซ้อน แต่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัด
4.5 ไม่เห็นด้วยที่ ส.อบต. มีจํานวนสมาชิกหมู่ละ 2 คน เพราะบางตําบลมีหลายหมู่บ้าน ทําให้มี
จํานวนสมาชิกมากกว่าเทศบาลตําบล
4.6 ค่าตอบแทนสภาท้องถิ่น ไม่ควรให้เป็นเงินเดือนควรให้เป็นค่าเบี้ยประชุมแทน
5.) อยากให้แก้ไขคุณสมบัติผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้
5.1 อยากให้จํากัดความรู้ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นผู้มีความรู้ เช่น คุณสมบัติ
ของนายก อบต.ต้องจบ ป.ตรี
5.
2 คุณสมบัติผู้บริหารท้องถิ่น ต้องไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
6.) 6. 1 ไม่ควรยุบ อบต. แต่ให้มีการกระจายอํานาจ
6.2 เห็นด้วยกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากจังหวัดมีการเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัด
บ่อย ทําให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง นักการเมืองท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
6.3 การบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกัน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรณีผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง ให้ตัดสิทธิเฉพาะผู้ที่กระทําผิดกฎหมาย สําหรับที่ไม่มีส่วนกระทําความผิดเพียงแต่อยู่ในตําแหน่ง
กรรมการบริหารพรรคก็ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทั้งๆ ที่ไม่ได้มีส่วนในการกระทําผิด ซึ่งไม่เป็นธรรมขอเสนอ
ว่าให้ลงโทษเฉพาะผู้ที่กระทําความผิด
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7. อยากให้รัฐบาลได้นําข้อคิดเห็นจาก 11 เวที นําไปกําหนดรูปแบบ นโยบาย เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
เช่น งบประมาณ บุคลากร
8. อยากให้การศึกษาเข้าถึงประชาชนตามชนบทมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
9.) 9. 1 สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีพื้นที่เวทีกิจกรรมแสดงออกทางความคิดเห็น
9.2 ความเหลื่อมล้ําของสถาบันการศึกษา ควรให้มีมาตรฐานเดียวกัน เช่นการสมัครเข้าทํางานไม่
ควรเลือกสถาบัน ควรดูที่ความสามารถ
10.) 10. 1 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจํานวนมาก
10.2 ระบบสาธารณสุข การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุควรให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ให้บริการถึงบ้าน
10.3 การปฏิรูปควรปฏิรูปทั้งคนและโครงสร้างไปพร้อมกัน
11. อยากให้มีความเสมอภาค เด็กควรได้รับการดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อโตขึ้นให้ได้รับการศึกษาที่ดี ให้มี
สถาบันฝึกทักษะ เพื่อให้มีงานทํา มีองค์กรที่ดูแลเมื่อสูงอายุ
12. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะข้าราชการ ควรให้มีองค์กรและกฎหมายลงโทษที่ชัดเจน ให้เป็น
วาระแห่งชาติ ปัญหาหลักของประเทศคือการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหานี้กระทบกับทุกเรื่อง
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2.1 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 การศึกษา ควรมีวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ต้องมีการแก้ไข ไม่มีคุณธรรม การศึกษาก็จะระดับ
ต่ําลง อยากให้เพิ่มเรื่องหน้าที่ ศีลธรรม บทบาทและหน้าที่พลเมือง
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
2.2 อยากจะให้สนับสนุนเด็กที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษา เพราะจะได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน
2.3 เปลี่ยนระบบการศึกษาให้เพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ไทย มากขึ้น
2.4 ปี 58 จะเปิดอาเซียน คนไทยไม่เก่งภา ษาอังกฤษ อยากให้มีหลักสูตรภาษาเพื่อต่อสู้กับอารย ะ
ประเทศ เน้นการสนทนาให้มากขึ้น
2.5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
2.6 พัฒนาโรงเรียนทุกแห่งให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
2.7 สร้างจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
2.8 จัดสรรงบประมาณให้เป็นธรรม โดยคํานึงถึงสภาพข้อเท็จจริงของปัญหาและความต้องการ
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 เด็กอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น มีความรู้ไม่เหมาะสมกับชั้นเรียน วิธีการแก้ไขนโยบาย
การศึกษาทั้งระบบการเรียนการสอนและผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือมีส่วนร่วม
3.2 การศึกษาคุณภาพการศึกษายังไม่ดีพอ เช่น การไม่มีเด็กซ้ําชั้น อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การเกลี่ย
การรับนักเรียนไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนขนาดเล็ก ควรกําหนด หลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการ
3.3 เด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่สื่อการเรียนการสอนและบุคลากรไม่มีคุณภาพ ควรจัดสรร
งบประมาณลงสู่พื้นที่
3.4 หน้าที่พลเมืองควรมีคุณธรรม จริยธรรม
3.5 คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ําเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนจะต้องการให้มีการปฏิรูปอย่างจริงจัง
เช่น หลักสูตรการศึกษาต้องตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทย การจัดระบบโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาให้มีระบบนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ มีการกระจายอํานาจ (1.บุคคล 2.งบประมาณ)
3.6 ขาดการดูแลศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ควรมีโครงการพัฒนาครูศูนย์เด็กเล็ก
3.7 การศึกษามีคุณภาพต่ําควรพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
3.8 เยาวชนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ควรกํากับดูแลเรื่องระเบียบวินัย
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 การพัฒนาคน ทรัพยากรมนุษย์ให้มีทั้งความรู้และคุณธรรม คัดเลือกคนดีมาเป็นผู้นํา
4.2 พัฒนาครูให้สํานึกรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.3 พัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการหลักสูตรเดิมที่ดีอยู่แล้วและเทคโนโลยีสมัยใหม่
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4.4 ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพียงหน่วยงานเดียว
4.5 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
4.6 ลดวิชาและเวลาในการเรียนการสอนลง
4.7 แยกหลักสูตรประถมและมัธยมออกจากกันให้ชัดเจน
4.8 การเรียนการสอนเน้นการลงมือปฏิบัติจริง
4.9 เน้นทักษะชีวิต เช่น การว่ายน้ํา
4.10 เน้นกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ/โครงการ
4.11 เน้นการคิดการใช้เหตุผล
4.12 ให้ผู้บริหาร ครู อยู่ประจําห้องเรียนและทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.13 สร้างจิตสํานึกและจิตวิญญาณความเป็นครู
4.14 จรรยาบรรณของครู
4.15 เน้นการประเมินผลรอบด้านทั้งปัญญาภายในและปัญญาภายนอก
4.16 ยุบ สมศ. และ สทศ.
4.17 ปรับโครงสร้างหน่วยงานสถานศึกษา คือให้มี สปอ.เหมือนเดิม
4.18 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ดีขึ้น
4.19 จัดตั้งสํานักงานปฐมวัยแห่งชาติ
4.20 การผลิตครู ให้มีระบบปิด เช่น โครงการคุรุทายาท
4.21 ก่อนวางแผนทํางานใดๆ ให้ไปดูห้องเรียนและมีคําถามว่า เด็กได้อะไร
4.22 ปรับปรุงประเมินวิทยฐานะของครูให้ดูนักเรียนเป็นสําคัญ
4.23 ยุบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีสํานักงานการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับอําเภอแทน
4.24 พัฒนาผู้นําทางการศึกษา
4.25 พัฒนาการศึกษาที่ตัวคนเป็นอันดับแรก คนขาดคุณธรรม เพราะเน้นที่ผลการเรียนอย่างเดียว
4.26 เพิ่มหลักสูตรเทิดทูนสถาบัน อุดมการณ์รักชาติ สามัคคี
5. อาเภอขุนหาญ และอาเภอไพรบึง
5.1 โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ควรเพิ่มบุคลากรทาง
การศึกษาและสื่อการเรียนสอน
5.2 จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
5.3 คุณภาพการศึกษาให้ผู้บริหารมืออาชีพมาบริหารการศึกษา
5.4. ให้ครูทําหน้าที่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว
5.5. ปรับปรุงหลักสูตรให้ประเมินผลเป็นภาพรวม
5.6. ในระดับประถมศึกษาให้มีวิชาประวัติศาสตร์
5.7 เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
5.8 ปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา
5.9 การประเมินการศึกษาให้ยึดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเป็นหลัก
5.10 สื่อการเรียนการสอนและตําราเรียนต้องเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

-20-/5.11 หลักสูตร…
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5.11 หลักสูตรการเรียนการสอนต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5.12 จัดการเรียนการสอนให้เท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกลูกคนจน คนรวย
5.13 ตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการดําเนินการทางการศึกษา
5.14 เรื่องการใช้ไม้เรียวทําโทษนักเรียนได้หรือไม่ได้วิธีการสร้างข้อตกลงระหว่างครูและผู้ปกครองใน
เรื่องการลงโทษเด็กนักเรียน
5.15 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
5.16 ความพร้อมของนักเรียน เช่น การเลือกลงคณะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ครูแนะแนวจะต้องมี
คุณภาพและจัดให้มีทุกสถานศึกษาในประเทศ
5.17 ควรมีการปลูกสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่เริ่มเข้าปฐมศึกษาไปถึงระดับอุดมศึกษา
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เน้นคุณธรรม จริยธรรม
6.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากตัวผู้สอน
6.3 กระจายอํานาจสู่สถานศึกษาโดยตรง มีตัวแทนอําเภอเป็นผู้ประสาน
6.4 จัดให้มีคณะกรรมการโรงเรียนตรวจติดตาม โดยมีค่าตอบแทน
6.5 เรียนฟรีถึง ม.6
6.6 จัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
6.7 ระบบข้าราชการครู ค่าตอบแทนสูง แต่การสอนไม่มีประสิทธิภาพ ควรให้สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
ออกไปประเมินเป็นรายบุคคล (ในกรณีที่ครูคนนั้นไม่ค่อยสอนเด็ก)
6.8 ออกกฎหมายบังคับให้ผู้อยู่ในเขตบริการไม่เกิน 5 กิโลเมตร ศึกษาในพื้นที่ตนเอง เพื่อเป็นการลด
การที่เด็กชานเมืองเข้ามาเรียนในเมืองจนแออัด
6.9 ควรออกกฎหมายห้ามเด็กนักเรียนที่สวมใส่ในชุดนักเรียน สูบบุหรี่ ดื่มสุราเล่นการพนัน หากจับได้
ให้เรียกผู้ปกครองมารับทราบและเสียค่าปรับตามกฎหมาย
6.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรับผิดชอบในการเรียนการสอนเด็กนักเรียน ขาดความ
เอาใจใส่ ควรให้ผู้บริหารดูแลและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 การวัดคุณภาพทางการศึกษาให้วัดคุณภาพของนักเรียนไม่ใช่การทําผลงานของครู
7.2 ให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการเรียนการสอนตามแบบต่างประเทศ ควรมีนโยบายที่สอดคล้องกับ
การเรียนการของไทย
7.3 การใช้โทรทัศน์ทางไกลในการเรียนการสอนไม่สามารถใช้แทนครูได้
7.4 ควรให้รายงานผลการเรียนของเด็กให้ผู้ปกครองทราบสม่ําเสมอ
7.5 ครูประเมินให้ LD ทั้งที่ไม่เป็น LD
7.6 ครูต้องดูแลเด็กให้ทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติ
7.7 ครูสนใจแต่เด็กเรียนเก่ง ปล่อยเด็กไม่เก่งทิ้ง ควรให้ความช่วยเหลือเด็กให้เท่าเทียมกัน
7.8 ให้เรียนฟรีจนจบ ป.ตรี
7.9 เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา
7.10 ให้เรียนฟรีในท้องถิ่น
-21-/7.11 ให้ปฏิรูป...
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7.11 ให้ปฏิรูปด้านการศึกษา ส่วนใหญ่รัฐสนับสนุนเป็นรายหัว เรียนฟรีไม่จริง ด้านอุปกรณ์การเรียนฯ
7.12 คุณครูต้องกํากับดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดสอนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา
ต่างประเทศ (อังกฤษ)
7.13 ให้ยกเลิกการทําวิทยฐานะของครูให้ทําหน้าที่สอนเด็กอย่างเต็มที่
7.14 โรงเรียนเอกชนไม่สนใจ เด็กนักเรียนรับจํานวนมากเอาแต่จํานวนกินงบประมาณ (นักเรียนผี)
ควรมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนและควบคุมกํากับดูแล
7.15 โรงเรียนเอกชนรับสมัครครู ไม่ตรงวุฒิ (สาขา) ส่วนใหญ่ครูไปแนะแนวให้เด็กไปเรียนในโรงเรียน
เพื่อจะได้ค่ารายหัว สอนไม่มีคุณภาพ (เงินครบจบแน่)
7.16 ควรสนับสนุน เพิ่มเงินรายหัวให้เท่าเทียมกันทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน
7.17 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนจบ ป.เอก ทุกตําบลโดยรัฐให้ทุนการศึกษา
7.18 ให้ชุมชนได้มีการตรวจสอบสถานศึกษาด้วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม
7.19 ให้เก็บภาษีสถาบันกวดวิชา ส่งรายได้กับท้องถิ่น
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 ขยายการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ให้มีครบทุกโรงเรียน
8.2 อํานาจหน้าที่เขตการศึกษาเป็นการรวมอํานาจ อยากให้มีการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง โดยใช้
แบบเดิมมี สปอ.ให้มีคณะกรรมการกลุ่มทุกอําเภอ
8.3 กศน.ให้มีการขยายวุฒิการศึกษาถึง ป.ตรี
8.4 การศึกษาระดับประถมศึกษาให้มีการศึกษาในเขตพื้นที่ ตามสถานศึกษาในเขตพื้นที่
8.5 ให้มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษา
8.6 ให้มีการประเมินและตรวจสอบครูให้มีคุณภาพโดยเน้นที่ตัวเด็ก ให้อ่านออกเขียนได้
8.7 ให้มีการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นประจําทุกภาค
การศึกษา
8.8 ให้ยกเลิกสํานักงานประเมินมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
8.9 เด็กและเยาวชนขาดทักษะทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ควรเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆให้มากขึ้น
8.10 ส่งเสริมรายการทีวีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
8.11 บุคลากรทางการศึกษา ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีครูที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษา
ให้มากขึ้น จะได้เพียงพอต่อการลองรับ AEC
8.12 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนโครงสร้างครูและการศึกษาให้เหมาะสม
8.13 กระจายอัตรากําลังครูให้เหมาะสม สมดุล
8.14 วิชาชีพครู เป็นอาชีพที่ถูกดูถูกว่าต่ําต้อย ให้มีความทัดเทียมกับอาชีพอย่างยุติธรรมเพราะครูเป็น
อาชีพที่สร้างคนให้เป็นคนดี ควรเพิ่มรายได้ให้ทัดเทียมหน่วยงานอื่น ๆ มีแท่งเงินเดือนของตนเองและให้
เป็นมืออาชีพ
8.15 ครูควรให้ความรู้แก่เด็กอย่างเต็มที่เรื่องความรู้
8.16 รัฐส่งเสริมสนับสนุน ขยายโอกาสให้การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับ ป.ตรี
8.17 คนที่บวชสามารถรับราชการได้ต่อไป
-22-/9. อําเภอโนนคูณ...
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9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 เด็กอ่านหนังสือไม่ออก ควรปรับปรุงหลักฐานให้เหมาะสมกับการเรียนของเด็ก
9.2 ปรับปรุง ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจรรยาบรรณของความเป็นครูมากขึ้น
9.3 ควบคุมการใช้สื่อในเด็ก เช่น โทรศัพท์ ไม่ควรให้เด็กใช้ในเวลาเรียน
9.4 ตรวจสอบคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้อํานาจชุมชนตรวจสอบคุณภาพครู
9.5 ให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในโรงเรียน สถานศึกษา
9.6 บัญญัติกฎหมายให้ครู ไม่ให้กินเหล้าในเวลาปฏิบัติงานบังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษให้ออก
จากงาน
9.7 บุคลากรทางการศึกษาและครูทําเอกสารวิชาการมากไม่มีเวลาสอนเด็กนักเรียน
9.8 ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางการประเมิน โดยใช้เด็กนักเรียนเป็นตัวชี้วัดการประเมิน
9.9 ให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้าตรวจสอบการเรียนการสอน ในการทํางานอย่างน้อยทุกเดือน
9.10 ต้องการให้โรงเรียนช่วยดูแลเด็กนักเรียน ไม่ให้ติดยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร
9.11 เด็กทุกวันนี้ไม่รู้หนังสือ อ่านหนังสือไม่ได้อยากให้ครูเน้นเรื่อง การเรียนการสอน ลายมืออ่านยาก
อ่านไม่ออกควรสอนการคัดลายมือใหม่และการอ่านออกเสียง
9.12 จบการศึกษา ป.ตรี แล้วไม่มีงานทํา/ตกงาน เกี่ยวเนื่องจากการศึกษา ควรมีงานรองรับนักศึกษา
จบใหม่โดยหาตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
9.13 ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้วให้รับราชการเป็นทหารหรือตํารวจได้
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 ปลูกฝังวิธีการดํารงชีวิต ทางด้านการเลี้ยงดู ศาสนา สังคม ตั้งแต่เริ่มแรก
10.2 จัดการและสนับสนุนการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี แบบเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
10.3 เด็กนักเรียนเรียนหนังสือไม่จบภาคบังคับ วิธีแก้ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทใน
การอบรมกล่อมเกลาเยาวชนมากขึ้น
10.4 ออกกฎหมายด้านการศึกษา บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณี เด็กนักเรียนเรียนไม่จบ
ภาคบังคับ
10.5 เด็กนักเรียน อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ควรปฏิรูป ครู แนะวิธีการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันโดยประเมินผลงานครูจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นรายบุคคล ถ้าเด็กอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์
ที่กําหนดให้ผ่านวิทยฐานะ ถ้าไม่ผ่านให้ประเมินครูผู้สอนแทน
10.6 คุณภาพการศึกษาต่ํา ควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สามารถปฏิบัติได้จริง
10.7 เพิ่มครูภาษาต่างประเทศลงในพื้นที่ โรงเรียนที่อยู่ชนบท
10.8 กรณีเด็กที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาให้เรียนฟรี แต่ส่งตัวไปเรียนไกลจากภูมิลําเนา ทําให้เกิด
ปัญหาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม อยากให้เรียนอยู่ในพื้นที่ใกล้กับที่อยู่เดิม เพื่อลด
ปัญหาหลายๆ ด้าน
-23-/2.2 การเสนอ...
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2.2 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการเมือง จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1. ควรจะปฏิรูปนักการเมืองมากว่า ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปความเลื่อมล้ําทางสังคมตรงนี้อาจ
เหมาะสมกว่า บ้านเมืองของเราด้านการเมืองโดยที่ผ่านมาประเทศบอบซ้ําในการที่นักการเมืองที่เข้ามาเป็น
ส.ส. หรือ ส.ว. แย่งกันเสนอเสร็จแล้วประชาชนโทรมาหาบอกว่าต้องการอย่างนั้น ต้องการอย่างนี้ ทั้งๆ ไม่รู้
ว่าเขาเสนออะไรเพียงแต่อยากออกมาพูดเพียงแต่อยากให้เขาเห็นว่านี้คือท่านได้ทําหน้าที่และบทบาทใน
สภาท่านไม่เคยคิดถึงพี่น้องประชาชนถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร วันที่ 10 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2549 มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นหลายๆกลุ่มมีการขับไล่รัฐบาล ต้องการว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรี
บริหารประเทศมีการทุจริตต่อหน้าที่โดยมีการเอาคนของตนเองเข้ามาทํางาน การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองโดยอาชีพหรือสมัครเข้ามาก็ต้องการรับใช้ประชาชนทุกคนว่าควรอยู่ในเกณฑ์ และ
สภาพในพื้นที่ของสังคมมีความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในสิ่งเหล่านี้ บางครั้งก็มองเห็น บางครั้งก็มองไม่เห็น
จึงอยากเสนอแนะให้คณะปฏิรูปเสนอ ในสภาควรดูแลประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรและจะสร้างใน
รูปแบบใด เรื่องการเมืองการปฏิวัติรัฐประหารมีเยอะ สุดท้ายก็อยากรักษาความสงบ เพื่อให้ประเทศไทย
อยู่ดี กินดี ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะว่าไม่อยากให้รบ ราฆ่าคนเกิดขึ้น ฝุายนั้นก็บอกว่ามีพี่น้องจํานวน
นั้นต้องการมาก ฝุายนี้ก็บอกว่ามีพี่น้องจํานวนมาก สรุปแล้วการเมืองแ บ่งอํานาจเข้าไปสู่ระบบการบริหาร
จัดการ ไม่ได้หายไปไหน มาตราที่ 1 คือ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน แยกออกจากกัน
ไม่ได้ มาตราที่ 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตราที่ 3 ของรัฐธรรมนูญกล่าวไว้อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้กําลัง
ละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนโดยการเลือกตั้ง ส.ส. อยากเสนอท่านสมาชิกสภาปฏิรูปได้นําเสนอเข้าไปใน
สภาปฏิรูปรัฐธรรมนูญว่าตอนนี้ ส.ส. แต่ละเขตมีประชากรสองแสนหกหมื่นคนอยากจ ะนําเสนอสภาปฏิรูป
การเลือกตั้งทุกครั้งอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพราะฉะนั้นฝากท่านสมาชิกสภาปฏิรูป พี่น้อง
ประชาชนของเรามีความต้องการไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม ไม่มีการยกพวกไปเผาศาลากลาง
1.2 อยากให้คง กกต. ไว้เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง ตรวจสอบและควบคุมกํากับดูการเลือกตั้ง เนื่องจาก
จะทราบประวัตินักการเมืองทั้งระดับ ส.ส./ส.ว./อบต. เพื่อการสืบสวนสอบสวนการลงโทษนักการเมืองที่
ทุจริตการเลือกตั้งยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่อยากได้คําว่า เลือกตั้ง “โดยทางอ้อม” ให้เลือกตั้ง โดยตรง
จากประชาชน อยากจะเห็นการเมือง ถ้าการปฏิรูประบบราชการได้และก็ไม่มีการเหลื่อมล้ํา หรือว่าคน
ยากจน พวกผมชาวไร่ ชาวนา เข้าไปใช้บริการบางครั้งในการต้ อนรับอาจจะไม่ดีพอ คือการให้บริการ
บางครั้งก็เลือกปฏิบัติ นี้คือผมอยากให้การปฏิรูปนําไปพิจารณา มันจะเป็นผลประโยชน์ สังคมเหลื่อมล้ํา
ทุกวันนี้ มีการเลือกตั้งปฏิบัติต่อระบบราชการเอาจริงเอาจัง ในระบบที่คิดว่าชาวบ้านก็คือชาวบ้านเขาจะ
ไม่มีข้อต่อรอง แต่เพียงว่าเขาน้อยใจเพราะอะไร น้อยใจเพราะว่าศักยภาพของมนุษย์ยังไม่เท่าเทียมกัน
เวลาไปติดต่อราชการแต่ละที่ บางครั้งก็ไปนั่งรอเป็นชั่วโมง สองชั่วโมง ก็ยังไม่ถึงคิว แต่คนที่มีเงินมีทอง
ทั้งหลาย ไม่รู้ว่ามาแต่ไหนมาถึง เดินเข้าไปก็เสร็จ แสดงว่าเขาศรัทธาคนเก่ง แต่ระบบราชการผมอยากให้
ปฏิรูปทั้งระบบเลย
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1.3 รักษาด้านกฎหมายให้เอาผิดเป็นจริงเป็นจัง ผมว่าบ้านเมืองจะไม่เดือดร้อนขนานนี้ ผมจะ
ยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่ง ผมเคยพบมา ผมไปหาหมอ เขาเห็นผมไปเขาก็ให้ยาพารามากินอย่างเดียว แต่คน
ที่ร่ํารวยไปก็ได้ยาอย่างดี ไปหลังมาก่อน นี้หละคนจนๆ อย่างผมไปนั่งดูมันสะท้อน ถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้
ไม่ได้ ผมว่าอย่างหวังเลยคับการปฏิรูป กฎหมายกี่ร้อย กี่พันฉบับ ก็เอาไม่อยู่หรอก คนเรามีสามัญสํานึก
ไม่มีคําว่าเพียงพอ ถ้าขาดคําว่า พอ หรือว่าได้ศอก อยากเอาวานี้ ผมว่าบ้านเมืองวุ่นวายต่อไป การเมือง
การปกครอง การเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นอย่างไร การร่างรัฐธรรมนูญใกล้จะเสร็จสมบูรณ์
แล้วได้ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ถามว่าสังคมไทยโหยหาเรื่องปรองดอง โหยหาในเรื่องประชาธิปไตย แต่มี
ปัญหาอยู่ในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นายกฯ ไม่ต้องจาก ส.ส. ก็ได้จึงทําให้ประวัติศาสตร์ไทย
ย้อนกลับไปเป็นเหมือนอดีตอีกครั้ง ส.ว. ใช้คําพูดที่สวยหรู แต่พอดูเนื้อหาจริงๆแล้วเขาว่าพวกเราไม่มีสิทธิ
มีเสียงที่จะไปเลือก ส.ว. อยากทราบว่าอํานาจหน้าที่ของประชาชนเป็นใหญ่จริงหรือไม่
1.4 การเมือง คือ ไม่ต้องมีอะไรมาก ถ้าเราเลือกตั้งเราก็ทํากฎหมายขึ้นมาเลยว่า
4 ปี ถ้าไม่มี
การเลือกตั้งก็ไม่ต้องมีการปฏิวัติ คือ ต้องให้เกียรติกันในการทํางานก่อนคือว่ารัฐบาลไหนจะมาเป็นก็ช่าง
คือเราจะทํากฎหมายไว้เลยว่า 4 ปี และระยะเวลา 8 ปี ไม่ต้องให้มีการปฏิวัติกฎหมายนี้ต้องค้างไว้เลย
คือประเทศไทยนี้จะได้เดินทางได้ ถ้ามีการปฏิวัติบ่อยๆ ไม่ดีเพราะว่าประเทศเราจะถอยหลังไปตลอด จะไม่
มีความเจริญ เหมือนประเทศอื่นๆ หมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เขาเป็นประเทศที่เขาเจริญมาก การเมืองแต่
ก่อนจะมีการจํากัดวุฒิในการลงสมัครได้อยู่กรุงเทพฯ ก็มาสมัครที่ศรีสะเกษ ได้โดยที่คนศรีสะเก ษ ไม่รู้จักคน
กรุงเทพฯ เลยไม่รู้พื้นเพของบ้านตัวเองเลย คือว่าไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพแล้วมาสมัครอยู่ศรีสะเกษ
1.5 เลือกตั้ง ส.ส. , ส.ว. ไม่ต้องมีการจํากัดวุฒิ ถ้าไม่ยังไม่พ้นผิดพ่อแม่พี่น้องก็คงจะรู้จักชาวบ้านนะ
ครับการเมือง ส.ส., ส.ว. ต้องมาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช้มาจากการแต่งตั้งอย่า ว่าอยู่กรุงเทพฯ ก็มีเพื่อนพ้อง
มีพี่มีน้อยก็คัดกันมาแต่งตั้งกันเอา ณ ทุกวันนี้ ส.ส., ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งก็หายกันหมดมีแต่ ส.ส., ส.ว.
ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นที่ยังคงอยู่แต่คนที่เราเลือกนี้ไม่มีเลยหายไปเลยบทบาทก็ต้องไม่เหมือน ส.ส. ,
ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งเพราะเอาเพื่อนพ้องพี่น้องตัวเองเข้ามาในตอนที่ตัวเองมีอํานาจก็ดึงกันเข้ามาอีก
กรณีหนึ่งอยากให้ทราบกัน การปฏิรูปประเทศไทยเรานั่นมีผู้ทรงคุณวุฒิและก็วัยวุฒิอย่างมาก การปฏิรูป
ประเทศไทยคราวนี้คงจะเป็นไปในทางที่ดี
1.6 การปฏิรูปจะต้องมีประชาชนเป็นตัวตั้ง การปฏิรูปจากคลังจะต้องถามว่าประชาชนได้ประโยชน์
อย่างไรประชาชนจะพัฒนาได้อย่างไรแล้วประชาชนจะมีความสุขได้อย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราพยายาม
ปฏิรูปต่อถ้าเราถามตัวเองว่าเราปฏิรูปเพื่อประเทศไทยเราอย่าปฏิรูปดีกว่า ทําไม เพราะว่าประเทศไทย
เจริญแต่ประชาชนไม่มีความสุขอย่างเช่นอาทิเช่นตอนนี้กําลังเก็บภาษีต่อไป
1.7 การศึกษาขอให้มีชั่วโมงการฝึกสมาธิบรรจุในหลักสูตรการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนแล้ว
ในตอนเช้าของทุกวันให้มีการแผ่เมตตาในตอนเช้าทุกวันเพราะว่าในตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังแตกต่าง
และแตกแยก ในเรื่องของความคิดมาก เรื่องของประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิกันทุกคนแต่ว่าประชาชนมี
สิทธิตอนเลือกตั้งเท่านั้นพอ เลือกตั้งเสร็จสิทธิเสียงไปอยู่กับ ส.ส. บางคนก็ดีบางคนก็ทํางานไปตามหน้าที่
บางคนก็ทํางานไปตามใจตนเองใช้เส้นใช้สาย
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1.8 อยากให้ออกกฎมาควบคุมในส่วนของ ส.ส. ที่ทําไม่ดีคือให้ลงโทษเด็ดขาด คือถ้าสอบสวนนั้นแล้ว
บุคคลนั่นทุจริตจริง ส.ส. คนนั้นนักการเมืองคนนั้นทุจริตจริงก็คือให้หลุดออกไปจากวงจรของการเมืองเลย
ไม่ต้องให้เขาเข้ามาคือคนที่ไม่ดีไม่ต้องเอาเข้ามาในส่วนนี้กฎหมายที่เราจะทําในประเทศไทยหรือประเทศอื่น
หรืออยู่ที่สิงคโปร์ตามที่ท่านได้พูดไว้ กฎหมายที่ออกมาเพื่อที่จะควบคุมเพื่อให้มันดีจริง
1.9 คนปฏิบัติจริงๆไม่มีสํานึกว่าจะต้องทําให้มันถูกต้องตามกฎ บางคนก็ตามพี่ตามน้องบางคนจะ
ตามเงินส่วนมากจะเป็นไปตามเงินมากกว่าคือถ้าเงินมาเยอะคนนั้นก็จะกลายเป็นคนถูกไป ผู้ปฏิบัติจะต้อง
ปฏิบัติด้วยจิตสํานึกที่ว่าเป็นคนที่เข้ามาเรียนสูงมาไม่ได้หวังเพื่อที่จะพัฒนาที่ดีเพื่อมาเป็นอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวทํางานไปเช้าชามเย็นชามแล้วก็มีข้อเสนอให้สูงๆ หน่อยคือคนในพวกนี้ถ้าจับได้ก็ไห้ออกจาก
นอกระบบไปเลยเพราะประเทศไทยจะได้หน้าอยู่ขึ้น
1.10 ปัญหาผู้สมัคร ส.ส. เมื่อเลือกตั้งเสร็จ ผู้ได้รับเลือกตั้ง “หาย” ไม่ยอมมาดูแลและช่วยเหลือ
ประชาชน
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 เราเร่งการเลือกตั้งมากเกินไปที่จะเลือกตั้งต้องทบทวนให้ชัดเจน
2.2 ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคราวละ 5 ปี
2.3 การแยกอํานาจระหว่าง อบจ. กับ อบต. อยากเสนอให้ อบจ. ดูแลเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆ อบต.
ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับประชาชน
2.4 ทําถนนดีแล้วขนยาบ้า
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วรับฟังเสียงส่วนมาก
เคารพเสียงส่วนน้อย
3.2 แก้กฎหมายที่มาของผู้เข้าดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงระดับชาติ กําหนดให้ชัดเจน
เช่น การศึกษา ใช้หลักนิติบัญญัติอย่างเดียว
3.3 บังคับใช้กฎหมาย ซื้อสิทธิขายเสียงให้มีบทกําหนดโทษสูงสุด
3.4 การเลือกตั้งทุกระดับ เร่งรัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว
3.5 การเมือง ส.ส. ให้ดํารงตําแหน่งไม่เกิน 2 วาระๆ ละ 2 ปี
3.6 ที่มาของนายก อบต.ไม่ควรมาจากการแต่งตั้ง ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
3.7 ควรคัดสรร ผู้สมัคร ส.ว.ก่อนการเลือกตั้งว่ามีคณ
ุ ภาพ สามารถบริหารได้
3.8 การเลือกตั้งระบบ open list เป็นการตัดอํานาจประชาชน
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถลงสมัคร ส.ส.ได้ โดยไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
4.2 การเลือกตั้งระดับชาติ ส.ส./ส.ว. ควรมาจากหลายอาชีพ ให้มี ส.ส.มาจากคนในพื้นที่
4.3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ทุกอาชีพมีส่วนร่วมและให้มีตัวแทนทุกสาขาอาชีพ
-26-/ 5. อําเภอ …
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5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 การเลือกตั้ง ส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้ง 100%
5.2 ให้นักการเมืองทุกระดับอยู่ติดต่อกันไม่เกิน 2 สมัยๆ ละ 4 ปีเอาวาระการเลือกตั้งเป็นหลัก
5.3 การเมืองมีความขัดแย้ง เพราะนักการเมืองเมื่อเข้าไปแล้วต่างหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้อง
5.4 การเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ควรมาจากประชาชนรวมทั้งนายกก็ไม่ควรได้จากการสรรหา
5.5 การดํารงตําแหน่งทางการเมือง ควรดํารงตําแหน่งจนครบวาระ และให้ยอมรับผลการเลือกตั้ง
เคารพเสียงส่วนใหญ่
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 การเลือกตั้งจัดให้เป็นเขตเดียวในจังหวัด เลือกได้ 1 คน
6.2 เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองให้แก่ประชาชน
6.3 ก่อนมีการรับหน้าที่ทางการเมืองควรมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักการเมือง
6.4 ให้ กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งทุกระดับ
6.5 ให้มีการเลือกตั้ง ส.ว. 1 คน ต่อ 300,000 คน
6.6 ให้ ส.ส.และ ส.ว. อยู่ได้ไม่เกิน 2 สมัย
6.7 เพิ่มค่าตอบแทนให้กํานันและผู้ใหญ่บ้าน
6.8 ให้ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง โดยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งให้มีการสาบานตน โดยผู้นําท้องถิ่นและ
ผู้สมัคร ส.ส., ส.ว.
6.9 การปฏิญาณตนของผู้สมัครฯและให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเป็นพยานในการปฏิญาณตน
6.10 ผู้ได้รับเลือกตั้งที่ได้รับคัดเลือกให้มีการจับฉลากออกจํานวนหนึ่งในห้า
6.11 ออกกฎหมายควบคุมดูแล หัวคะแนนอย่างเข้มงวด ไม่ต้องมี ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อแต่ต้องให้มาจาก
การเลือกของประชาชนทั้งหมด
6.12 ปัญหานักการเมือง ข้าราชการอาศัยช่องโว่ของกฎหมายในการทุจริต ควรปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
แก้จุดบกพร่อง และชะลอการเลือกตั้งไปก่อนจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายทางการเมืองให้เสร็จ
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
- ไม่มีการเสนอความคิดเห็นเรื่องการเมือง
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 การซื้อสิทธิขายเสียง ถ้ามีหลักฐานเพียงพอให้ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แต่ถ้าสอบสวนว่า
มีการซื้อสิทธิขายเสียงจริงให้ตัดสิทธิการสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต
8.2 การเลือกตั้งระดับชาติและท้องถิ่นยึดหลักการเดิม ให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเหมือนเดิม
โดยการยึดประชาชนเป็นหลัก
8.3 ส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้งไม่ให้มีการสรรหา
8.4 กํานันมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
8.5 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
และมีส่วนในการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ด้วย
-27-/ 8.6 ความเหลื่อมล้ํา...
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8.6 ความเหลื่อมล้ํา แตกแยก ควรปฏิรูปการเมืองแก้ไขกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา ลดวาระการดํารงตําแหน่ง ให้ดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ (วาระละ 4 ปี ทุกระดับ)
8.7 นักการเมืองชอบแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องของตน
8.8 ถึงแม้จะเขียนรัฐธรรมนูญดีขนาดไหนท้ายที่สุดนักการเมือง ยังทําเป็นธุรกิจการเมืองอาชีพทาง
การเมืองสร้างความร่ํารวยแก่ตนเอง
8.9 ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ให้นักการเมืองสาบานตนประกาศให้ทราบโดยชัดเจน (ถ้าทําผิดให้ฉิบหาย
มีอันเป็นไป)
8.10 ผู้ปฏิบัติทํางานยากภาครัฐทํางานช้ามาก
8.11 แก้รัฐธรรมนูญคนที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมาแล้วให้ตัดออก ไม่สามารถมาลงได้อีกลงได้แค่
สมัยเดียว
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 ต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด
9.2 ส.ว. มาจากการเลือกตั้งโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
9.2.1 ให้ระดับประเทศเป็นเลือกตั้ง ให้องค์กรเสนอตัวแทน
9.2.2 ให้ระดับจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง โดยหนึ่งจังหวัดเป็นหนึ่งเขตมีตัว 1 คน จากการสมัคร
ภายในจังหวัด
9.3 ส.ส. เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้เอาจากบัญชีรายชื่อจากพรรค
9.4 ถ้ามีการทุจริตการเลือกตั้ง ให้ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 ให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้อํานาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยแท้จริง
10.2 ควรแก้ไขปัญหานักการเมืองทุจริต โดยไม่ให้สามารถกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกตลอดชีวิต
เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้รับเลือกตั้ง
10.3 เกิดความแตกแยกหลังจากเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จแล้ว เกิดปัญหาร้องเรียน เรื่อง การจ่ายเงิน
ซื้อสิทธิขายเสียง มีการกลั่นแกล้งผู้นําหมู่บ้าน ผู้นําชุมชน ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ด้านการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
10.4 ต้องการอยากให้มีการเลือกตั้งอย่างรวดเร็ว มีความเป็นธรรมและใสสะอาด
10.5 มีนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

2.3 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านบริหารราชการแผ่นดิน จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1. การบริหารประเทศ เรายึดกลไก ก็คือ มีรัฐบาล มีคณะรัฐมนตรีและมีองค์กรทั้งอิสระและไม่อิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ในการขับเคลื่อนเราก็จะขับเคลื่อนในแนวนโยบาย จุดแตกหักที่สําคัญอยู่ที่หมู่บ้านและ
ชุมชน จุดแตกหักประเทศชาติของเราจะเจริญหรือไม่เจริญ จะมีความสุข สามัคคีหรือไม่สามัคคีอยู่ที่ หมู่บ้าน
หลายหน่วยงานต้องมีการสนับสนุนให้การศึกษา ให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
-28-/ ในแผนของหมู่บ้าน…
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ในแผนของหมู่บ้าน พอไปถึงแผนพิมพ์เขียวของหมู่บ้านไม่สามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้ เหตุผลเพราะไม่มี
งบประมาณ เราจะขอไปทาง อบต. ทางเทศบาล อบต. เทศบาลก็มีโครงการจัดการของเขา ฉะนั้นคนที่รู้
ข้อมูลปัญหาต่าง ของหมู่บ้านดีที่สุ คือคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านมาจากผู้นําชุมชนจาก
การเลือกของหมู่บ้าน และมาจากผู้แทนคุมองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ฝุายชาวบ้าน รวมกันเป็น
คณะกรรมการหมู่บ้าน จากประสบการณ์ อ ยากให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แต่ละหมู่บ้าน
ทุกๆ ปี เหมือนกับอุดหนุน อปท. 700,000-800,000 หรือ 1,000,000 พูดกันไปตามขนาดของหมู่บ้าน
ถ้าขายข้าวไม่มีราค า เริ่มแรกจัดไป 4,5,6 หรือ 5,7,9 แล้วแต่หลังจากที่มีงบประมาณ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีเครื่องมือในการที่จะบริหารแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน เมื่อมีการแก้ไขพัฒนาหมู่บ้านของเข
า
เกิดการส่งเสริมทักษะ มีสภาในหมู่บ้านของเขาในการตรวจสอบการทํางานของหมู่บ้านว่าดําเนินการ
ตามแผนของชุมชนหรือไม่ ในการดําเนินงานมีความโปร่งใสหรือไม่ ก็จะเกิดทักษะในการเรียนรู้ในชุมชน
ของเขา ถ้าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีการขับเคลื่อน มีการตรวจสอบ มีการเรียนรู้กระบวนการในการขับเคลื่อน
ของภาครัฐอนาคตต่อไปก็มีประสบการณ์ที่จะตรวจสอบระดับสูงขึ้นไป
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 ปฏิรูปองค์กรตํารวจ ให้ ปปช.ช่วยชี้เบาะแส/ให้การจริงและช่วยลงโทษสถานหนัก
2.2 การเลือกตั้งและการปกครอง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ครบ 60 ปี เรียกว่าเสือนอนกิน
2.3 สร้างบ้านแล้วทุบทิ้ง 18 หลัง
2.4 ยุทธศาสตร์ต้องเอาคนก่อน
2.5 ประชาธิปไตยกลายเป็นเครื่องมือหากิน
2.6 ใช้อํานาจ โดยไม่ใช้ความรู้มาพัฒนาประเทศ
2.7 ประเทศไทยล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่กําลังพัฒนา
2.8 ผู้จัดการเลือกตั้งควรให้ความรู้แก่ประชาชน
2.9 แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.10 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
2.11 ยกเลิกหน่วยงาน อบจ.
2.12 ยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาลทั้งหมด
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 เรื่องสวัสดิการและการคุ้มครองค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน วิธีการออกกฎหมาย ให้สวัสดิการ
มากขึ้น
3.2 งบประมาณมีความเหลื่อมล้ํากันในการได้รับจัดสรร ควรจัดสรรงบประมาณโดยเท่าเทียมกัน
3.3 ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญกับการบริหารองค์กร ควรนําเสนอผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ อปท.
ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
3.4 การตรวจรับการจ้าง ไม่มีมาตรฐานในการก่อสร้างและควบคุมงานมีการควบคุมกํากับดูแล
อย่างจริงจัง ได้มาตรฐาน
3.5 งบประมาณไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ควรจัดสรร
งบประมาณให้มีความเพียงพอ
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3.6 บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับค่าตอบแทนควรให้งบประมาณจัดสรรให้
ผู้ใหญ่บ้านและเพิ่มค่าตอบแทน
3.7 งบประมาณด้านการเกษตรกรไม่ทั่วถึง
3.8 พื้นที่รับผิดชอบทับซ้อนกัน
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 เพิ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เพียงพอกับภาระงานให้สัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่
4.2 ให้มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน (ตํารวจอาสา)
4.3 การบริหารราชการ ส.ส. ควรมาจากทุกอาชีพ
4.4 ชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร เมื่ออายุครบ 21 ปี โดยไม่ต้องคัดทหาร
4.5 ยาเสพติด
4.6 ข่มขืน
โทษสูงสุด
4.7 ฆ่าผู้อื่น
4.8 การทุจริต ถ้าถูกลงโทษ เพิ่มโทษ ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต
4.9 ผู้บริหาร/คณะบริหาร หากเกิดความเสียหายต่อองค์กรจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง/อาญา
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 ปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินโดยการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรงลงสู่ท้องถิ่น
5.2 เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มอาชีพเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร 7 กระทรวงหลัก ได้แก่
1. กระทรวงกลาโหม 2. กระทรวงศึกษา
3. กระทรวงสาธารณสุข
4. กระทรวงพาณิชย์
5. กระทรวงเกษตร
6. กระทรวงแรงงาน
7. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเลือก ส.ส.จากทุกกลุ่มอาชีพ
5.3 เสนอเปลี่ยนชื่อ จากเดิม เป็นพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 นโยบายรัฐบาล เช่น การใช้บริการรถไฟฟรี รถเมล์ฟรี ค่าไฟฟรี ให้รัฐบาลกําหนดกลุ่มเปูาหมายผู้ที่
จะได้รับประโยชน์จากนโยบาย ดังกล่าวเช่น ราษ ฎรผู้ด้อยโอกาส เกษตรกร ไม่ให้กลุ่มข้าราชการหรือผู้มี
อันจะกินใช้บริการในนโยบายจากรัฐ
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 องค์กรอิสระ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ควรกําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน
7.2 กกต.ไม่ควรมอบอํานาจหน้าที่ฟูองค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ควรให้ปลัด อปท.ดําเนินการเอง
7.3 พระราชบัญญัติ การบริหารงานบุคคลไม่ควรกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ควรทําเป็นกฎหมายลูก
7.4 อํานาจอธิปไตย 3 อย่าง บริหารฯ ตุลาการ นิติบัญญัติ บังคับใช้ให้เป็นอิสระต่อกันและเสมอภาค
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 งบประมาณสนับสนุนที่จะพัฒนาท้องถิ่นมีน้อย ขอให้เพิ่มค่าตอบแทน กํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน รวม อปท.ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้เพิ่มมากขึ้น
8.2 กําหนดให้มีการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนกําหนมดนโยบาย
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8.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนและสังคม
8.4 นําความเห็นของประชาชนไปใช้อย่างจริงจัง
8.5 ผู้บริหารทุกระดับ คิดเองทําเอง ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายต่างๆ
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 เพิ่มค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในชุมชน เช่น อสม. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อพปร.และผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
9.2 กระจายอํานาจและงบประมาณให้ทั่วถึงทุกชุมชน (ทุกด้าน)
9.3 ชาวต่างชาติอพยพเข้ามาในประเทศจํานวนมากแล้วแย่งอาชีพ/งานของคนไทย รัฐควรจัดการ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานประเทศไทยโดยแบ่งโซนให้ชาวต่างชาติมาทํางานในประเทศได้ อัตราส่วน
ชาวต่างชาติ 15% แล้วชาวไทย 85% เพื่อให้คนไทยไม่ตกงาน
9.4 การปกครองอ่อนแอ
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 กรณีผู้ประสบเหตุวาตภัยได้รับความเดือนร้อนทําให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สิน ควรแก้ไข
ระเบียบการจ่ายเงินชดเชยให้เหมาะสมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย
10.2 อาเซียน อยากให้อธิบายและให้ความรู้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด
เรื่องการเข้าร่วมเป็นอาเซียน เกิดผลดีและผลเสียอย่างไร ต่อวิถีชีวิตของประชาชน

2.4 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการปกครองท้องถิ่น จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 เรื่องสิทธิที่พึงจะได้ เบี้ยยังชีพ ทําไมต้องบอก จปฐ. เพราะว่าผู้นําชุมชนไม่ได้ดูแลตรงนั้น
เวลาประสานไปกับท้องถิ่นก็ประสานไม่ได้ เพราะขาดเอกสารบางอย่างในการติดต่อราชการเกี่ยวกับที่ดิน
ฝากให้ผู้นําหมู่บ้านดูแลให้ดีหน่อย ขอบคุณค่ะ
1.2 อยากจะพูดเรื่องการ ให้ กระจายอํานาจอํานาจของ อปท. ทั้งงบประมาณและภารกิจให้สมดุลกัน
สามารถพัฒนาได้ การกระจายอํานาจของ อปท. ในปัจจุบัน ตามที่ผมเคยดํารงตําแหน่งนายกทุกวันนี้นะ
งบประมาณที่จะจัดสรรลงมาให้ อบต. ต้องตั้งข้อบัญญัติในรายได้ของแต่ละตําบล ผมก็ไม่เข้าใจว่าตําบลที่
ร่ํารวยก็จะได้งบประมาณมาก ซึ่งผมเข้าใจว่าในต่างประเทศที่ไหนเขายากจนที่ไหนเขาลําบาก เขาจะจัด
งบประมาณไปให้มาก เพื่อการสร้างรายได้ให้กับประชาชน แต่ในประเทศไทยที่ไหนยากจนที่นั้นได้
งบประมาณน้อย อย่างที่ศรีสะเกษใน อบต. ทุก อบต. นี้รายได้ไม่มี เพราะไม่มีตึก ไม่มีเอกสาร ไม่มีโรงงาน
ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรม ที่จะหารายได้มาเพิ่มเติมได้ ถ้าไม่ใช้ควายไถ่นา แล้วจะไปเอาภาษีมาจากที่ไหน
แต่นี้ผมอยากให้ทางรัฐบาล อยากยกตัวอย่าง
เช่น ที่ท่าน อปท.พูดเมื่อกี้ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
กระทรวงมหาดไทย ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต. กํานันเงินเดือนเท่าไหร่ แล้วจะบําบัดทุกข์ใครได้ ตัวเองยังเอา
ไม่รอด ประชาชนมีรายได้จากไหน อบต. ก็เหมือนกัน เช่นกัน องค์การการกระจายอํานาจที่มาสู่ อบต.ทุก
อบต. กระจายมาที่ไหน งบประมาณต่างๆ ที่ให้มาและผมเคยเป็นประธานนายกของตําบลเมือง จัดลําดับ
ความสําคัญในการเสนอองค์การต่างๆ เพื่อความเหมาะสม แต่ละอําเภอ แต่ละตําบล แต่ละหมู่บ้านว่า
1,2,3,4,5 ให้ความสําคัญไปตามระเบียบเสนอถึงระดับผู้บริหาร ชื่อองค์กรต่าง ๆ ที่เสนอโครงการเข้าไปนั้น
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ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาทําเลย ที่เขาเสนอโครงการต่างๆ ที่มาทําในแต่ละตําบลไม่ทราบว่าเขาเอามาทําอะไร
ไม่เคยเห็นความสําคัญของท้องถิ่น แต่นั้นคือลักษณะของการกระจายอํานาจ แต่ไม่ได้บอกนะว่าให้กระจาย
อํานาจอย่างไร งบประมาณที่ส่งมานี้ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนไม่ได้รับจากการเสนอข้างล่างขึ้นไป ผู้ที่เสนอเข้าไป
ขึ้นมาลดมาและอยู่ข้างบนมาที่ตรงไหน ตรงไหน จะเอาตรงไหน มาลงตรงไหน คนของ ส .ส. คนไหน อะไร
แบบนั้นนะ ขอให้ท่านไปพิจารณาว่าการที่ท่านจะลงมาเสนองบประมาณอะไรลงมาในองค์กรหนึ่งให้ลงมา
โดยตรงได้หรือ ไม่นะ เพราะกว่าจะผ่านขั้นตอนอะไรมาเขาล็อ คไว้หมดแล้ว 80% นะ เป็นถนนคอนกรีต
เป็นถนนลาดยาง ใน อบต. ในจังหวัดศรีสะเกษ โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ําอะไรต่างๆ พวกนี้ที่ประชาชนใช้
อย่างถาวรยืนยง อยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานไม่มีครับ น้ําท่วม ภัยแล้ง แล้งทุกปี ท่วมทุกปี สมมุติว่าท่วมวันนี้
ปีหน้าก็มาท่วมอีกแล้งปีนี้ ปีหน้าก็มาแก้อีก ทําไม ทําไมทางรัฐบาลถึงไม่คิดหาทางแก้ไขที่มั่นคงถาวรที่มัน
เป็นรูปธรรม ที่จะต้องใช้กันไปต่อไปได้ชั่วลูกชั่วหลาน อันนี้คือความเห็นเล็กๆ น้อย
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 กระจายอํานาจ/งบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
2.3 ระเบียบแนวปฏิบัติให้เอื้อกับการทํางานในท้องถิ่น
2.4 ระเบียบต้องชัดเจน
2.5 วางระเบียบให้ชัดเจน
2.6 มีที่ทํางานเป็นของตนเอง
2.7 ให้ทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กําหนดพื้นที่ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารราชการท้องถิ่น
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 งบประมาณ ควรจัดสรรตามความต้องการของท้องถิ่น
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 ยุบ อบจ. เนื่องจากอํานาจการปกครอง ภารกิจซ้ําซ้อนกัน
4.2 แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สมาชิก อบต.มีสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 แก้ไขกฎหมาย ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
5.2 อบจ.ซ้ําซ้อน ควรยุบรวมกับเทศบาล
5.3 ยุบ อบจ.เนื่องจากมีพื้นที่ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
5.4 ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลทั้งหมด
5.5 กระจายงบประมาณสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.6 ควรยุบ อบจ.ให้มีแต่เทศบาลเพราะพื้นที่รับผิดชอบทับซ้อน
5.7 ยกฐานะจากการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกระทรวงการปกครองส่วนท้องถิ่น
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 ให้มีการตรวจสอบ การจัดซื้อ
6.2 จัดจ้างการตรวจรับงานจ้างในหมวดของโครงสร้าง คอนกรีต ไม่ได้มาตรฐาน เช่น สร้างถนน
สร้างอาคาร เป็นต้น บางทีผู้รับเหมาก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นนั้นเองรับเหมาเอง ทําให้งานการสร้างถนนไม่ได้
มาตรฐาน ควรจัดองค์กรตรวจการรับเหมาก่อสร้างถนนหนทางที่ทางอบต.จัดทํา
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6.3 การจ้างงานพนักงานท้องถิ่น เข้าทํางานไม่โปร่งใส มีการเรียกสินบนจากลูกจ้าง พนักงานที่จะเข้า
ทํางาน วิธีแก้บุคคลในพื้นทีและพนักงานในองค์กรควรให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและควรมีคุณธรรม
และจริยธรรม
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 ให้ อบจ.เปลี่ยนสถานะเป็นเทศบาลจังหวัด
7.2 ยกฐานะ อบต.ให้เป็นเทศบาล
7.3 กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้คงเดิมมีบํานาญ
7.4 การเข้าสู่ตําแหน่งของผู้นําท้องถิ่น ในการเลือกตั้งไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง กระบวนการคัดเลือก
ผู้นําท้องถิ่นควรมีการตรวจสอบ
7.5 งบประมาณท้องถิ่นไม่เพียงพอ ควรขยายฐานภาษีแบ่งให้ท้องถิ่นเป็น คนจัดเก็บเองมากขึ้น
7.6 การคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่น ควรใช้ระบบคุณธรรม ไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ในการคัดเลือก
สอบแข่งขันที่สุจริตยุติธรรม
7.7 การกํากับดูแล อปท.ให้ดําเนินการตามบทกฎหมาย มีอิสระในการบริหารงบประมาณตามภารกิจ
ของท้องถิ่น
7.8 ท้องที่ต้องรับงาน อปท. มาทําให้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ไม่ควรยุบกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
7.9 เพิ่มค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เหมาะสมกับภารกิจที่มอบมาปฏิบัติ
7.10 ยกฐานะ อบต.ให้เป็นเทศบาลทั้งหมดไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการจัดสรรงบประมาณ
7.11 ให้ยกเลิกกรอบการใช้งบประมาณ 40% ให้รัฐกําหนดระเบียบให้ชัดเจนและให้รัฐสนับสนุน
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ มองเห็นความสําคัญของท้องถิ่น รัฐเป็นเพียงผู้ควบคุมดูแล
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 กรณี ครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือกรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้มีการเลือกตั้งต่อเนื่อง
8.2 อายุ 25 ปี มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยไม่จํากัดวุฒิอย่างน้อย
วุฒิ ป.6 หรือผู้เคยดํารงตําแหน่งมาก่อน
8.3 วาระในการดํารงตําแหน่ง อปท. มีกําหนด 5 ปี
8.4 ยกฐานะ อบต. ให้เป็นเทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ
8.5 มีเชื่อมโยงการเมือง ใช้บารมีนักการเมืองเลือกตั้งไปแล้วแบ่งพรรคแบ่งพวก ขัดแย้ง ข้อเสนอแนะ
ควรใช้การปกครองบวกท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการปกครองของท้องถิ่นของฝุายปกครองด้วย
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 ให้มีการตรวจสอบคุณภาพขององค์การส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ของเจ้าหน้าที่และการบริหาร
9.2 ออกกฎหมายให้มีการตรวจสอบของภาคประชาชนให้อํานาจประชาชนตรวจสอบได้
9.3 กระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งให้ดําเนินการโดยส่วนกลาง (ไม่ต้องให้ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้อง)
-33-/10. อําเภอ...

การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 33

10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 การจัดสรรเงินงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ วิธีการ จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
ตามจํานวน ประชากร ตามรูปแบบ อปท.
10.2 กําหนดขอบเขตการบริหารงานให้ชัดเจนระหว่าง ท้องถิ่นและท้องที่
10.3 จํานวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่สอดคล้องกัน
10.4 การจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นนั้น ไม่ทําตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นในเวทีแต่ทําตามความเห็นของผู้บริหาร วิธีแก้ ควรปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่าง
เคร่งครัด ท้องถิ่นต้องยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก มิใช่ยึดตามผู้บริหารท้องถิ่น

2.5 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 ปัญหาของประชาชนในชุมชน ประเด็นเรื่องของกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับที่ดิน ที่ดินขนาดนี้
เป็นที่ตกหล่นแล้วเป็นที่ดินที่มี สปก. ไม่สามารถที่จะทําเป็นโฉนดได้ ในการที่ชาวบ้านจะมาติดต่อราชการ
เกี่ยวกับที่ดินชาวบ้านจะต้องมีเงินใช้ในการติดต่อถ้าหากชาวบ้านไม่มีเงินก็จะไม่สามารถดําเนินการติดต่อ
หรือเกิดความล่าช้าในหมู่บ้านในชุมชนที่ไม่มีโฉนดไว้ครอบครอง 20-30% ที่ไม่มีโฉนด ปัญหาการจะทํา
สัญญาหรือทํากับกองทุนหมู่บ้านก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ จะทําอะไรไม่ได้ ประชาชนก็จะไปเป็น
หนี้นอกระบอบ พอไปเป็นหนี้นอกระบบแล้วสัญญานี้
1.2 กฎหมาย อยากให้ผู้ที่ร่างกฎหมายให้ร่างตรงๆ ไม่ต้องตีความให้เกิดข้อขัดแย้ง ทําให้เกิดความ
เดือดร้อนกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน มีผลกระทบกันทั้งหมด ชาวบ้านทุกวันนี้รู้
กฎหมายแต่ไม่มีโอกาสแสดงออกได้มีส่วนร่วมที่จะต้องคํานึงถึงความยุติธรรม
1.3 พี่น้องประชาชนในประเทศไทย คิดว่าประชาชนชาวรากหญ้าโดยเฉพาะชาวเกษตรกร ชาวไร่
ชาวนา มีความเคารพในกฎหมาย แต่คิดว่าพวกที่ไม่เคารพกฎหมาย เคารพรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ประชาชนคน
ธรรมดาแต่อย่างใด กฎหมายที่เขียนขึ้นไว้ดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น พ.ศ.
2540 หรือ พ.ศ.2550 บางฉบับเขียนไว้
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2502 ก็มี แต่คนที่ไม่มีความเคารพกฎหมายจําพวกศรีธนญชัยที่อยู่เบื้องบน ทํายังไงจะ
แก้ไขตรงนั้นได้ ถ้าแก้ไขตรงนั้นได้ก็จบ พวกเราที่อยู่แบบนี้ เขาจะว่ายังไง พวกเราก็รับได้หมด รอรับ
กฎหมายฉบับใหม่ได้ พวกเราที่อยู่เบื้องล่างก็คิดว่าเป็นกฎหมายที่ดี และก็พร้อมที่จะปฏิบัติ
1.4 เรื่องที่ดินทํากิน พี่น้องบ้านเราบางคนไม่มีใบ น.ส. 3 เลยแต่ยังมีที่ดินทํากินอยู่แต่ไม่สาม ารถจะเอา
ไปทําอะไรได้ ซึ่งเป็นที่ทําเลที่หลวงออกสิทธิให้สามารถทํากินได้ แต่ไม่สามารถนําไปกู้เงินได้ อยากให้ยกตัว
นี้ขึ้นมา เพื่อพี่น้องเราจะได้นําไปเข้า ธ.ก.ส. เพื่อที่จะได้กู้เงินมาเป็นทุน ที่จะได้ทําการเกษตร ทํามาหากิน
เลี้ยงชีพต่อไป
1.5. ที่ดินทํากิน อยากให้ยกเลิก ที่ สปก. เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน เพื่อใช้ในการถ่ายโอนได้ ปัจจุบัน
นักงานที่ดินศรีสะเกษประกาศเป็นที่ สปก. เกือบทั้งหมด ปัญหาที่ทําเลเลี้ยงสัตว์หรือที่สาธารณประโยชน์
เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่สามารถออกโฉนดได้ อยากให้เสนอแก้ไขด้วย
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1.6 มีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการจัดทํากฎหมาย เพราะปลายปีเราจะเข้าสู่อาเซียน อยากให้ออก
กฎหมายให้เข้ากับระเบียบสากล ไม่ใช่ว่าออกกฎหมายก็ต้องตรวจสอบแล้วก็มีปัญหาทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา อยากให้เป็นสากลมากขึ้น เพราะผมเห็นหลายๆ
รัฐบาลที่ผ่านมาปฏิรูปการศึกษาทุกครั้ง แต่การศึกษาไทยยังด้อยกว่าเพื่อนในอาเซียน แต่ก่อนเราเป็นแถว
หน้าของอาเซียน แต่ตอนนี้เรายังแพ้ เขมร ลาว ไม่รู้ว่ารัฐบาลปฏิรูปการศึกษาอย่างไร ผมอยากขอให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก้ไขส่วนนี้ด้วย เพราะว่าจะสร้างชาติให้เจริญต้องสร้างคนให้เจริญก่อนและทรัพยากร
บุคคลเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุด และอยากฝากคําพูดสําคัญวลีหนึ่ง คือ “ไม่ว่าจะเป็นแมวดําหรือแมวขาว
ก็จับหนูได้เหมือนกัน แต่ขอให้เป็นแมวที่ดี”
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ปฏิบัติโดยเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
2.2 บังคับใช้กฎหมายตามบทบัญญัติ
2.3 กฎหมายเอื้อต่อผู้รับเหมาเกินไป (ช่างรับสินบน)
2.4 กําหนดกฎหมายให้ชัดเจน
2.5 การสร้างถนนไม่ได้มาตรฐานผู้รับผิดชอบจะต้องถูกดําเนินคดี
2.6 การบังคับใช้กฎหมาย เช่น โครงการจํานําข้าว โรงพัก 369 แห่ง โครงการขนส่งทางรถไฟฟูา
เป็นต้น
2.7 แก้กฎหมาย เช่น เรื่องยาบ้าจะต้องเคร่งครัดอย่าง อินโดนีเซีย
2.8 องค์กรฯ ฮั้วประมูล เช่น สร้างถนนไม่ได้มาตรฐาน ควรแก้ไขด้านกฎหมายให้รัดกุมมากกว่านี้
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 กฎหมายกระบวนการยุติธรรม ไม่มีความยุติธรรม ควรบังคับใช้กฎหมายให้มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกันไม่มีสองมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเอง ตํารวจ อัยการ กระบวนการยุติธรรม
และประชาชน
3.2 การบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกัน มีการเลือกปฏิบัติ
3.3 ศาลฎีกาแผนก การเมือง ควรยุบ (ยกเลิก)
3.4 กกต.เป็นคนออกกฎหมายในการเลือกตั้ง แล้วให้หน่วยงานราชการอื่นดําเนินการในการเลือกตั้ง
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดย กรณีประทุษร้าย
ร่างกายถึงแก่ชีวิต กรณีข่มขืน
4.2 กฎหมายอาญาที่มีโทษรุนแรงไม่ต้องรอลงอาญาและไม่มีอายุความ
4.3 มีบทลงโทษรุนแรง โดยเฉพาะยาเสพติด
4.4 มีการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
4.5 ผู้ถูกกระทํามีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย
4.6 มีกระบวนการติดตามผู้กระทําผิดกฎหมาย
4.7 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ไม่ควรนํามาลดหย่อน ให้ผู้กระทําผิด
4.8 ตั้งศาลยาเสพติด
4.9 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
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5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 ลดขั้นตอนในกระบวน การยุติธรรมให้กระชับและรวดเร็วขึ้น
5.2 บังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาด
5.3 ปฏิรูปผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น ตํารวจ
5.4 ร่าง รธน. ม.285 และ82(3) ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดจัดการตนเอง) ไม่เห็นด้วยที่
ผู้ว่าต้องมาจากการเลือกตั้ง
5.5 ด้าน ความยุติธรรม ให้มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดย บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียม ให้ยอมรับกติกาสังคม
5.6 เพิ่มโทษแก่ผู้ค้ายาเสพติด และปฏิรูประบบข้าราชการตํารวจ ระบบยุติธรรม
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 คนจน คนรวยได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน คนจนถูกเอาเปรียบ เรื่องในคดีความ ด้านกฎหมาย
อยากให้มีบทลงโทษที่เทียมกันระหว่าง คนจนกับคนรวย ยกตัวอย่าง แพรวาขับรถยนต์ชนรถตู้ทําให้
ผู้โดยสารในรถตู้ตายหลายคนแล้วยังลอยนวล ศาลยกฟูอง ศาลควรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการตัดสิน
คดี ไม่ใช่เข้าข้างคนรวยซ้ําเติมคนจน ควรจะมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินคดีโดยให้คนที่มี
คุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมตัดสินด้วย
6.2 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้มีบทลงโทษให้หนักกว่าเดิมทั้งผู้เสพ ผู้ค้าไม่ให้มีการลดโทษ
6.3 ให้มีกฎหมายลงโทษผู้กระทําความผิดอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปให้ได้รับโทษเท่าทีกับผู้บรรลุนิติภาวะ
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
6.4 ออกกฎหมายลงโทษผู้ที่จ้างวาน เด็ก ให้เป็นผู้เดินยาเสพติด ลงโทษหนักกว่าเดิม
6.5 เรื่องการใช้ตําแหน่งประกันตัว ให้ยกเลิกการใช้ตําแหน่งประกันตัวในบางคดี เช่น คดียาเสพติด
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
7.2 มีบทลงโทษผู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
7.3 กลับมาใช้ระบบยุติธรรมชุมชน
7.4 การบังคับใช้กฎหมายให้ยึดตามลายลักษณ์อักษรและบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันเสมอภาคกัน
7.5 ยึดตามหลักกฎหมายสากล
7.6 การออกกฎหมายที่เป็นผลร้ายไม่ควรบังคับย้อนหลังแต่ถ้าเป็นผลดีสามารถบังคับย้อนหลังได้
7.7 กฎหมายเกี่ยวกับหมา กรณีที่หมาที่มีคนเลี้ยงกัดคนอื่น เจ้าของหมาไม่รับผิดชอบขอให้มีกฎหมาย
คุ้มครองคนที่โดนหมากัด โดยให้เจ้าของสุนัขรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชย
7.8 คนทําร้ายหมาเสีย 2 หมื่นบาท
7.9 หมาทําร้ายคนเสีย 2 พันบาท
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 เรื่องยาเสพติด มียาเสพติดมีการโยนความผิดให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเลยไม่ได้รับความยุติธรรม
ต้องทํากฎหมายให้เข้มแข็ง
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9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 ใช้หลักกฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
9.2 ปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดให้มีบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดขึ้นมากกว่าเดิม ทั้งคนเสพและ
คนขาย โดยเฉพาะคนขายให้ออกกฎหมายประหารชีวิต
9.3 ควรมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายทนายความหรือนิติกร เพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับคดีความไว้ประจําทุก
สถานีตํารวจ โดยให้รัฐบาลจัดหาทนายความและไม่มีค่าใช้จ่ายหรือจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนใดๆ
9.4 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สํานักงานอัยการฯ
จัดการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายทุกชุมชน
9.5 คดียาเสพติด คดีกระทําชําเราเด็กเยาชน ต้องเพิ่มบทลงโทษผู้กระทําผิดและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดไม่มีการผ่อนผันใดๆ ทั้งสิ้น
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 การออก พ.ร.บ.คุ้มครอง ไม่ได้นํามาใช้เต็มที่และไม่เกิดประโยชน์กับชุมชน ผู้รับผิดชอบเมินเฉย
อยากให้ดําเนินการอย่างจริงจัง เช่น พ.ร.บ.สุรา บุหรี่ เด็กวันรุ่นแข่งรถจักรยานยนต์ในถนน เป็นต้น
10.2 ด้านกระบวนการยุติธรรม กรณี คนเมาเหล้าแล้วนอนหลับในรถ ไม่ได้ขับรถเอง เจ้าหน้าที่ตํารวจ
ตั้งด่าน กลับปลุกให้คนนอนในรถเปุาแอลกอฮอล์ ซึ่งใช้วิจารณญาณไม่ถูกต้องตามวินิจฉัย
10.3 ออกกฎหมายปราบปราม ยาเสพติดอย่างเข้มงวดและหนักกว่าเดิม มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
เช่น ออกกฎหมายประหารชีวิตคนผลิตและคนขาย และให้เข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
10.4 มีการบุกรุกที่สาธารณะ เช่น ดอนปูุตา ควรมีเจ้าหน้าดําเนินคดีตามกฎหมาย

2.6 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์
การท่องเที่ยว และบริการ จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 การเกษตรของเกษตรกรทุกวันนี้แต่เก่าแต่แก่ เราพากันพูดมาก็ดีแล้ว แต่สมัยใหม่นี้รู้สึกว่ามันจะมี
สารเคมีเข้ามาเยอะ พอมีสารเคมีเข้ามาก็มีโรคภัยเริ่มเข้ามาดิฉันขออยากขออนุญาตว่าทํายังไงถ้าหากว่า
กระทรวงเกษตรอยากให้มีการแนะนําให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างถูกต้องคือการให้ลด
การใช้สารเคมีให้น้อยลงสารเคมีต้องไม่เป็นสารเคมีที่ไม่สะสมอยากให้หันมาใช้เกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์จากการใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติของเราอันนี้หมายถึงว่าทําเป็นเกษตรแบบครัวเรือนก่อนที่เราทําเอง
กินได้แต่ถ้าหากว่าทําดีแล้วก็อยากให้ขยายออกไปเป็นพาณิชย์การค้าได้แบบว่าพาณิชย์การค้านี้ก็จะส่งผล
แบบว่าถ้าหากผลผลิตทางการเกษตรดีมีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็จะส่งผลให้ในอนาคตซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง
เดี๋ยวนี้สภาวะโลกร้อนหรือสภาวะโรคร้ายมันก็ตามเข้ามาในทุกๆขณะเราอยากช่วยเหลือกันโดยเริ่มจาก
ครัวเรือนก่อนให้ทําในภาคพาณิชย์ให้มีการส่งออกให้มีราคาที่ดีให้รัฐบาลเข้ามาดูในจุดนี้ให้ดีขึ้น
1.2 เรื่องชลประทานสืบเนื่องจากปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีการสร้างถนนสร้างมากด้วย และก็สร้างใน
หลายที่ทําให้ไปกีดขวางทางน้ําไหล ขอให้มีการพัฒนาเครือข่ายระบบชลประทานระบบใยแมงมุม เพื่อที่จะ
แก้ปัญหาภัยแล้ง ตอนนี้เราสร้างเขื่อนตามแม่น้ําลําคลองเยอะมากเราสามารถที่จะผันน้ําจากเขื่อนแม่น้ํา
ลําคลองขึ้นสู่ระบบชลประทาน เพื่อที่จะพัฒนาระบบเกษตรไทยเรา ถ้าเรามาเน้นตรงนี
ไม่้ เน้นการสร้างถนน
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หรือรถไฟฟูาผมว่าประเทศไทยเราจะมีความสุขมาก อีกอย่างหนึ่งสําหรับการสร้างเครือข่ายใยแมงมุมคลอง
ส่งน้ําชลประทานนี้ ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้เนื่องจากเราสร้างถนนไว้สูงเราสร้างไว้สูงน้ําก็ยิ่งท่วมสูง
เราจะเอาคลองส่งน้ําชลประทานนี้ไปแก้ไขเมื่อน้ําท่วมน้ําก็ไหลลงสู่ที่ต่ํา โดยไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองครับ
เวลาภัยแล้งเราก็ผันน้ําขึ้นสู่ชลประทานนี้ เกษตร กรและประชาชนมีความสุขประเทศชาติ ก็มีความสุขครับ
1.3 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําขณะนี้ในเรื่องพืชสวนจะเป็นทุกอย่าง จะปลูกข้าวราคาข้าวก็ตกต่ํา
หันไปปลูกมันราคามันก็ตกต่ํา ผมขอฝากให้ท่านคิดว่าประเทศ ชาติจะเป็นยังไงในช่วงนี้ เป็นความเดือดร้อน
ของเกษตรเป็นอย่างมากไม่สามารถที่จะไปร้องเรียนจากใครได้เพราะว่าไม่มีตลาดรองรับในประเทศปีที่แล้ว
มาก็ยังมีอยู่มีตลาดทางอื่นเข้ามาซื้อ ราคาข้าวในปีที่ผ่านมากิโลกรัมละ 22 บาท แต่มาปีนี้ข้าวกิโลกรัมละ
15 บาท เป็นความเดือดร้อนอย่างมากชาวบ้านเกษตรลงทุนมากแต่ราคาผลผลิตตกต่ํา เรื่องแหล่งน้ําชุมชน
ในการปลูก พริก หอม สินค้าทางการเกษตรทุกอย่างเป็นความเดือนร้อนของเกษตรเป็นอย่างมากก็ขอร้อง
ถึงท่านนายกได้โปรดได้มาดูแลรากหญ้า
1.4 ปฏิรูปการเกษตร เกษตรกรถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่อง
น้ํา ดิน อยากให้ปฏิรูปทําโครงการแหล่งน้ําใช้เพื่อการเกษตร ทําบ่อกักเก็บน้ําใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค
บริโภค
1.5 การประกันรายได้เกษตรกรและราคาผลผลิตการเกษตร อยากให้รัฐบาลพยุงราคาข้าวให้ราคา
ข้าวอยู่ที่ กิโลกรัมละ 15 บาท เงินจะต้องถึงมือประชาชนโดยตรงจริงๆ ต้องการให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์แทน ห้ามจําหน่ายและโฆษณาปุ๋ยเคมีเพราะส่วนใหญ่รัฐอาจจะอยู่เบื้องหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมืองหรือพวกพ้องของตนเองจะได้รับผลประโยชน์เรื่องภาคการเกษตร นําเข้ามติ ครม.ออกเป็น
ระเบียบกฎหมายเพื่อนําไปปฏิบัติ พืช เช่น ทําโครงการข้าวปลอดสารพิษ การพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อนํามาใช้
ทางการเกษตร
1.6 วัสดุเคมี ทางการเกษตรที่เป็นสารพิษ อยากให้ออกกฎหมาย ว่าเป็นสิ่งผิดห้ามมีไว้ครอบครอง
นายทุนเอาเปรียบคนจน ยกตัวอย่าง เรื่องการยืมเงิน โดยคิดดอกเบี้ยแพงและผู้กู้ยืมได้ใช้โฉนดที่ดิน
ค้ําประกัน เมื่อไปชําระหนี้ไม่ครบตามเงินแล้วโดนยึดที่ดินแล้วทําให้ไม่มีที่ดินทํากิน ทําให้เกิดปัญหาตามมา
อยากให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานต้องไม่เลือกปฏิบัติ
2. อาเภอเกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 ลดราคาปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
2.2 มีตลาดกลาง เพื่อตัดพ่อค้าคนกลาง
2.3 จัดเพิ่มงบประมาณในการดําเนินการ
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 ไม่มีแหล่งน้ําทางการเกษตร วิธีควรขุดลอกคลองส่งน้ําธรรมชาติให้เพียงพอ
3.2 ควรขยายเขตไฟฟูาทางการเกษตร
3.3 กลไกลตลาดไม่สามารถตอบสนองของเกษตรได้ วิธีการควรสร้างเครือข่ายและตลาดกลางสินค้า
เกษตร
-38-/4. อําเภอ...

การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 38

4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 ควรจัดให้มีศูนย์วิชาการแก่ประชาชน ให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่
ประชาชน
4.2 ปฏิรูปที่ดินทํากินที่ทํากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ ให้มีการสํารวจออกเอกสารสิทธิ์ นส.3ก
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 รัฐบาลช่วยดูแลผลผลิตทางการเกษตร ประกันราคาสินค้าทางการเกษตร
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 ให้มีหลักประกันแก่เกษตรกร ในด้านผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้มีการเหลื่อมล้ําเกี่ยวกับ
สวัสดิการทุกด้าน เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา เป็นต้น
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 ให้จัดโซนนิ่ง มีการวางแผนการเกษตร ตามความเหมาะสมของภูมิภาค
7.2 ส่งเสริมการศึกษาและการอาชีพด้านการเกษตร
7.3 ปลูกจิตสํานึกรักในอาชีพ
7.4 การรวมกลุ่มเกษตรกร
7.5 ด้านผลผลิตทางการเกษตร ให้มีการประกันราคาผลผลิตโดยเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต เช่น
ประกันราคาอ้อย
7.6 ระบบน้ําเพื่อการเกษตร สร้างฝายหรือคลองส่งน้ําให้ทั่วถึง
7.7 จัดทําท่อส่งน้ําเหมือนระบบประปา
7.8 ออกแบบระบบผันน้ําจากแหล่งน้ําทางธรรมชาติ
7.9 ลดราคาปุ๋ย
7.10 ออกกฎหมายห้ามใช้สารเคมีเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร
7.11 เกษตรกรไม่สามารถตั้งราคาพืชผลเองได้ เช่นข้าว ผัก พริก ให้มีการรวมกลุ่มของภาคประชาชน
7.12 ให้มีการควบคุมการใช้สารเคมี ในภาคเกษตรกรรม ให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึงชัดเจน
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 การทําการเกษตรขาดแคลนน้ํา ให้มีน้ําเพื่อการเกษตร
8.2 ราคาผลผลิตตกต่ํา ควรกําหนดราคาสินค้าเกษตรให้เป็นมาตรฐาน
8.3 ราคาปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชราคาแพงไม่มีคุณภาพ อยากให้ภาครัฐ ตรวจสอบคุณภาพก่อนจะมา
จําหน่าย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในการตรวจสอบคุณภาพ
8.4 ให้ อปท. สนับสนุนงบประมาณในการผลิตปุ๋ยใช้เอง
8.5 รัฐควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ในการจัดทําปุ๋ยชีวภาพ
8.6 สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสี, โรงงานน้ําดื่ม) โดยการรวมกลุ่มคนในชุมชนหรือใน
หมู่บ้าน
8.7 ภาครัฐควรเอาใจใส่เกษตรกรอย่างจริงจังมากขึ้น
8.8 ประชาชนทํานาแล้วขาดความรับผิดชอบเอาใจใส่ ควรจัดเป็นโซนในการปลูก
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9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 ให้มีระบบการรับจํานําและประกันราคา
9.2 จัดหาไฟฟูาเพื่อการเกษตร
9.3 จัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
9.4 แนะนําและหาพันธ์พืชที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่
9.5 ควบคุมราคาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตอื่นๆ
9.6 ให้ปรับเปลี่ยนการเกษตรควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมต้องพัฒนาต่อไป
9.7 ปุ๋ย ให้ประเทศไทยผลิตเอง ไม่ควรนําเข้าจากต่างประเทศ
10.อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 ด้านการเกษตร ห้ามนําเข้าสารเคมี โดยใช้กฎหมายควบคุม
10.2 กําหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรให้แตกต่างกันระหว่างใช้ปุ๋ยเคมีกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์
10.3 หาตลาดรองรับ สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด
10.4 ควบคุมสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย โดยออกกฎหมายควบคุม สําหรับผู้ที่ใช้สารเคมีและผู้นําเข้า
มาจําหน่าย
10.5 สินค้าการเกษตรตกต่ํา แต่สินค้าด้านเคมี เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ราคาเพิ่มขึ้น
ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมกํากับดูแลอย่างเคร่งครัด

2.7 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จานวน 10 เวที

ด้าน เศรษฐกิจ การเงินและคลัง

1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 สินค้า OTOP สร้างมาแล้วขายไม่ได้จะดําเนินการอย่างไร หน่วยงานไหนที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ ท่านใดเพิกเฉยปล่อยเลยตามเลยมีเจ้านายมาจากกรุงเทพก็เอามาตกแต่งหน้า
ให้สวยงามที่จริงแล้วหายไปแล้วก็หายไปเลยและผมอยากเสนอแนะให้คณะปฏิรูปของจังหวัดศรีสะเกษ
ว่าทําอย่างไรจะสร้างศูนย์ OTOP ที่ใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อที่จะรองรับผลผลิตทางด้านการเกษตรและ
รองรับในสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในการค้าขายโดยเฉพาะรัฐบาลมีหน้าที่เร่งขายให้กับหน่วยงานต่างๆ
หรือร้านบริษัทตรงนี้ครับเป็นส่วนสําคัญ ในเมื่อท่านส่งเสริมผลผลิตนั้นขึ้นมาแล้ว ขายในตลาดไม่ได้ก็ไม่
จําเป็นต้องไปส่งเสริมรัฐบาล ทําอะไรก็ไม่ได้จนไปเลื่อยๆ เพราะฉะนั้นก็ยากเสนอแนะอยากให้แก้ไขปัญหา
และก็นําเสนอรัฐบาลในส่วนนี้ รัฐบาลมีหน้าที่รับซื้อ และเอาไปขายเป็นสิ่งที่ สปช. เอาไปเสนอรัฐบาล
1.2 การค้าขาย อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรช่วยเหลือชาวไร่ ชาวนา เพื่อจะได้มีรายได้ ส่ง
ลูกหลานได้เล่าเรียนสูงๆ
1.3 เงินกองทุนทางกองทุนของเราทํางานเพื่อส่วนรวมในปีที่แล้วเราได้เงินงบประมาณมา 130 ล้าน
โดยแบ่งเงินงบประมาณให้เป็นเงินอุดหนุน 26 ล้าน และส่วนเงิน 104 ล้าน ให้ทํากลุ่มส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มสตรี โดยการทํางานของเราไม่มีค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้น อยากจะให้ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนเรา
อย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะให้เงินสนับสนุนมาทุกปีแต่รอบนี้เรายังไม่ได้เงินสนับสนุน และ
ทีนี้ จึงจะเป็นการลําบากในการทํางานของพวกเราเป็นอย่างยิ่งจึงขอเรียนท่านให้ทราบไว้ว่า ทางกองทุน
ของเราที่ได้ทํางานและเงินที่เราได้นําออกไปให้ชาวบ้านทํางานสร้างรายได้ให้ชุมชนและหมู่บ้าน
เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชน
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1.4 ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในหมู่บ้าน ชุมชนของเรา เวลาขายพืชผักขายยากมาก และมี
พ่อค้าคนกลางไปซื้อตรงที่หมู่บ้านโดยจะขอซื้อเท่าไหร่ก็ได้ เพราะไม่มีอํานาจการต่อรอง
1.5 ไม่มีที่จะขายสินค้าการเกษตร เข้ามาขายในตลาดก็หาที่จอดรถไม่มี อยากให้สภาปฏิรูปแก้ไขปัญหา
จราจร การคมนาคมในตัวเมืองเขตเทศบาล
1.6 ปัญหาที่ใหญ่ๆในทุกวันนี้คือปัญหาปากท้องคือส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีรายได้น้อยแต่รายจ่ายสูงบาง
ครอบครัวรายจ่ายสูงกว่ารายได้สิ่งที่ผมอยากเสนอในวันนี้คือ สัญญาที่ขายฝากที่ดินสัญญากู้เงินส่วนมากจะไป
ยืมเงินกับนายทุน ก็คือเราไม่ได้ทําระไรมากมายเพียงแค่เขียนชื่อนามสกุล บางรายมีสัญญาทําเฉพาะตัวไม่มี
คนค้ําประกันก็มีไม่มีพยานก็มีแต่ว่าที่สุดในตอนท้ายเราเสียที่นามาแล้วก็มีคือปัญหานี้ผมก็เคยเห็นมาเยอะอยู่
ตั้งแต่เล็กจนโต ญาติพี่น้องผมก็เคยเป็นปัญหาอยู่สุดท้ายแล้วก็ต้องเสียที่นาใครก็ช่วยอะไรไม่ได้ผมก็อยากให้
ยกเลิกตัวนี้
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 ให้พัฒนาตามพื้นที่ตามกลุ่มจังหวัด
2.2 การพัฒนาเริ่มที่ชุมชน
2.3 งดจําหน่ายสารเคมี
2.4 มีการวางแผนระยะสั้น/กลาง/ยาว
2.5 ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 การรวมกลุ่มในชุมชน
2.7 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
2.8 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากํากับดูแล
2.9 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์/งดสารเคมี
2.10 แก้ไขหนี้นอกระบบ
2.11 จัดงบประมาณการใช้เกษตรอินทรีย์
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 ต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ย (บางอย่างถูกบางอย่างแพง) ราคาพืชผลเกษตรตกต่ํา ให้รัฐออกกฎหมาย
ควบคุมราคาให้ขายในราคาเท่ากัน
3.2 ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง รัฐบาลต้องช่วยเหลือโดยการควบคุมราคาและเพิ่มรายได้ให้
ประชาชน
3.3 ราคาผลทางการเกษตรตกต่ํา วิธีการรวมกลุ่มเกษตรกร ในรูปของสหกรณ์ เพิ่มอํานาจต่อรอง
3.4 ให้รัฐบาลแก้ปัญหา
3.5 แก้ค่านิยมของเกษตรกรลดการใช้สารเคมี นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหา
3.6 ราคาสินค้าทางการเกษตร ไม่สะท้อนราคาความเป็นจริง ให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุน
3.7 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 ให้รัฐบาลส่งเสริมการปลูกไม้ พยุงให้เป็นไม่เศรษฐกิจ
4.2 ให้รัฐบาลส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปุาหวงห้ามเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
4.3 ยกระดับราคาผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ยางพารา มัน และปาล์ม)
-41-/4.4 ราคาสินค้า...

การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 41

4.4 ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ํา รัฐบาลควรพยุงราคาสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร
4.5 ใช้จ่ายอย่างประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
4.6 หาตลาดต่างประเทศรองรับสินค้าทางการเกษตร
4.7 พัฒนาคุณภาพสินค้า/สินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ
4.8 จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการผลิต
4.9 ให้หน่วยงานของรัฐควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 ดูแลช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร
5.2 กําหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรให้แน่นอน
5.3 การจัดเก็บภาษีให้รัดกุม มีมาตรการตรวจสอบจากร้านค้า
5.4 มีกฎหมายเฉพาะบังคับใช้เกี่ยวกับภาษี
5.5 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เช่น ราคาข้าว ราคายางพาราตกต่ํา วิธีการควรหาตลาดส่งออก
โดยรัฐบาลเป็นคนจัดการ
5.6 ปรับปรุงคุณภาพให้สูงขึ้นตามคําสั่งซื้อ
5.7 กําหนดโซนนิ่งในการปลูก เช่น พื้นที่ปลูกข้าวให้ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกยางพาราให้ปลูกยางพารา
5.8 ปรับลดต้นทุนในการผลิต เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์การเกษตร
5.9 ลดการนําเข้าสารเคมีและลดทอนการใช้สารเคมี
5.10 สนับสนุนการดําเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึงและจริงจัง
5.11 การขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ขายตามราคาหน้าสลาก
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 มีการติดตามการดําเนินกิจกรรม โครงการของภาครัฐต่อชุมชน
6.2 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและจัดหาตลาดให้แก่เกษตรกรให้เพียงพอ
6.3 ให้รัฐช่วยในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างทันเวลา
6.4 ปรับค่าแรงขึ้นต่ําขึ้นเป็น 350 บาท
6.5 ส่งเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน เช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์
6.6 จัดทําศูนย์ผลิตภัณฑ์ประจําตําบลและระดับอําเภอ
6.7 ขยายเขตอุตสาหกรรมสู่ชนบท
6.8 อยากให้มีกองทุน SML เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาภายในหมู่บ้าน
6.9 ราคาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ํา วิธีแก้รัฐบาลสานต่อนโยบายประกันราคาการเกษตร
6.10 จัดตั้งตัวแทนมารับซื้อสินค้าเกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
6.11 ลดต้นทุนการผลิต เช่น ราคาปุ๋ย ราคาสารเคมี
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
-ไม่มี
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 สินค้าราคาแพง ให้รัฐควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค
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8.2 บริษัทที่ทําให้ร้านค้าปลีกย่อยรับผลกระทบอย่างรุนแรง เช่น เซเว่น บิ๊กซี โลตัส ทําให้ร้านค้า
ปลีกย่อยรับผลกระทบอย่างรุนแรง อยากให้รัฐบาลควบคุมไม่ให้มีทุกอําเภอ/ตําบล
8.3 ราคาผลผลิตตกต่ํา นักการเมืองไม่เอาใจใส่ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของราษฎร โดยเฉพาะ
เกษตรกร วิธีแก้นักการเมืองเอาใจใส่ปัญหาของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคา คุณภาพ ต้นทุนการผลิต
และแก้ปัญหาให้
8.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามากําหนดและควบคุมราคาผลผลิตทางการเกษตร
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 หาตลาดรองรับผลผลิตภายในประเทศและนอกประเทศ
9.2 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ให้เกษตรกรเป็นผู้กําหนดราคากลางเอง โดยจัดตั้งกลุ่มเกษตรหรือ
ตัวแทน
9.3 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มราคา
9.4 เศรษฐกิจ ด้านการเกษตรตกต่ํา ค่าครองชีพสูงขึ้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแล
9.5 ให้ผู้ผลิตมีส่วนกําหนดราคาได้เอง
9.6 เงินงบประมาณจะตกมาช่วงหน้าฝนทําให้การทํางานไม่ได้เต็มที่ต้องการของบประมาณในฤดูอื่นที่
ไม่ใช่หน้าฝน เช่น ขุดลอกคลอง สะพาน ฝายน้ําล้น มีการบังคับให้ตรวจรับงานทั้งๆ ที่งานที่ทําไม่ได้
มาตรฐาน
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 ราคาผลผลิตตกต่ํา วิธีแก้ ลดต้นทุนในการผลิต ใช้เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้เครื่องจักร
10.2 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ควรสร้างอาชีพ สร้างงานให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย
10.3 จัดโซนนิ่งตามวัตถุดิบของพื้นที่ โดยให้รัฐส่งเสริมด้านความรู้ ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ และจัดทําโรงงานแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นมีงานทําในโรงงานที่ตั้งอยู่

2.8 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านระบบสาธารณสุข จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
-ไม่มี
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
-ไม่มี
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 การให้บริการในระบบสาธารณสุขให้เท่าเทียมกัน เช่น การรับบริการพิเศษ การบริหารควรเร่งรัด
ให้รวดเร็ว ปรับปรุงระบบการเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว
3.2 การกําหนดพื้นที่บริการด้านสาธารณสุขควรยกเลิก
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน มีปัญหาการบริหารจัดการ ทับซ้อนกันในพื้นที่ เช่น การบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ระหว่าง อสม. โรงพยาบาลสาธารณสุขตําบล และ อบต.
4.2 โอนงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการโดยตรง
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5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
-ไม่มี
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 เงินงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้านรัฐบาลปรับลดจาก 15,000 บาท
เหลือ 7,500 บาท รัฐควรคงงบประมาณไว้ 15,000 บาท เท่าเดิม
6.2 ค่าตอบแทน อสม.น้อยมาก ควรเพิ่มค่าตอบแทน อสม. จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท
6.3 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ อสม. หรือหมู่บ้าน รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ การแพทย์ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท
6.4 บุคลากรทางการแพทย์พูดจาไม่สุภาพ แก่ผู้เข้ารับบริการ ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรทาง
การแพทย์ ด้านการบริการแก่ผู้เข้ารับการรักษา
6.5 การให้บริการทางการแพทย์ล่าช้า ผู้บริหารโรงพยาบาลควรควบคุมดูแล หรือเพิ่มบุคลากรให้มาก
ขึ้นเพิ่มดูแลผู้ปุวย
6.6 ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รัฐควรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 เรื่องเงินสวัสดิการสาธารณสุข ควรเพิ่มสวัสดิการในการรักษาให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการบริการ
ทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มโรค
7.2 ให้มีกฎหมายควบคุมราคากลางของ “ยา” ในการรักษา
7.3 สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทุกที่ทุกประเทศ
7.4 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงประชาชนทุกระดับ ทั้งด้านการบริการ
ยาและเวชภัณฑ์
7.5 รัฐต้องจัดสรรงบจากภาษีเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลทุกปี
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1. บัตร 30 บาท รักษาทุกโรคไม่สามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นได้ อยากให้รักษาได้ทุก
โรงพยาบาลในราชอาณาจักรไทยโดยใช้บัตรประชาชน
8.2. สุขอนามัยของคนในชุมชน โรคไข้เลือดออกระบาดควรมี เจ้าหน้าที่ อนามัยประจําตําบลหรือ
ผู้เกี่ยวข้องมาออกหน่วยให้ความรู้และวิธีปูองกัน โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ รัฐบาลจัดบุคลากรทางแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล
ให้เพียงพอโดยคํานึงถึงจํานวนประชากรในชุมชน
9.2 การใช้บริการบัตรทองให้สามารถใช้บริการในสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่ต้องขอหนังสือส่งตัว
จากโรงพยาบาลที่ตนระบุไว้ในบัตรทอง
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์ และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 ระบบสาธารณสุขล่าช้าต่อเหตุการณ์ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ยาฆ่าเชื้อโรค สามารถเบิกจ่ายได้
ทันที
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2.9 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 ปุาชุมชน ช่วงนี้ในหมู่บ้านจะมีผู้บุกรุกซึ่งผมก็ได้แจ้งไปทางจังหวัดให้ไปตรวจสอบก็ไม่ประสบผล
ตามคาดเท่าที่ควรประชาชนบุกรุกแจ้งมาจังหวัดจังหวัดก็ส่งเรื่องไปที่จังหวัดนครราชสีมา ทางจังหวัด
นครราชสีมาก็บอกว่าให้รอ ซึ่งทางผู้บุกรุกก็บอกว่าเป็นของตน ทางคนดูแลปุาก็ว่าบุกรุกก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของ
ใครในช่วงนี้
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
-ไม่มี
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
-ไม่มี
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 แก้กฎหมายหรือประกาศยกเลิกที่ดิน สปก.ให้เป็นที่โฉนด ให้สามารถซื้อขายได้เปลี่ยนมือได้
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 ปัญหาขยะ มลพิษ ควรมีกฎหมายที่ชัดเจนมีการจัดการเป็นระบบ
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 จัดสรรที่ดิน ที่ทํากินโดยมีโฉนดอย่างทั่วถึง
6.2 จัดสรรแหล่งน้ําและระบบการส่งน้ําที่พอเพียง
6.3 มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา
6.4 วิธีกําจัดขยะ ต้องมีแหล่งกําจัดขยะเพียงพอ สถานที่เป็นหลักแหล่ง
6.5 การบุกรุกที่ปุาสงวนให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรม
6.6 ให้ฟื้นฟูปุาชุมชน โดยให้ชุมชนบริหารจัดการอย่างจริงจัง
6.7 จัดสรรที่ดินให้ราษฎรที่ไม่มีที่ทํากิน
6.8 น้ําไม่เพียงพอ แหล่งน้ําตื้นเขิน คันดินแหล่งน้ําธรรมชาติถูกบุกรุกโดยราษฎร รัฐบาลควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อกําหนดแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้ชัดเจน โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงเกษตรดูแล
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
7.2 รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในการกําจัดขยะให้เพียงพอ โดยจัดงบประมาณจัดหาเตาเผาขยะ
7.3 ยกเลิกการรณรงค์โครงการแบบไฟไหม้ฟางให้ทําอย่างจริงจัง
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 ทรัพยากรธรรมชาติมีการบุกรุกที่สาธารณะ ประสานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ควรเลือกปฏิบัติ
ต้องเสมอภาคบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน
8.2 ผู้มีอํานาจ สามารถกุมสิทธิและควบคุมที่สาธารณะ (อ้างกรรมสิทธิ์ฯ) เป็นของตนเอง ควรมี
การตรวจสอบแล้วยึดพื้นที่สาธารณะเป็นของส่วนร่วมคืน
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9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 ที่ดินคนในพื้นที่ทํามาหากินไม่ได้ แต่คนต่างถิ่นมาทําได้
9.2 ที่สาธารณะ เช่น ลําห้วย คลอง ไม่มีหลักเขตแดนที่ชัดเจน ประชาชนถูกดําเนินคดี เมื่อเข้า
ทํากินใกล้เขตแดน ที่สาธารณะอยากขอความชัดเจนในการแก้ไขเขตแดน
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรน้ําที่ใช้ในการเกษตร วิธีแก้ขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึงน้ํา ให้ลึก
ขึ้น เพื่อจัดเก็บแหล่งน้ํา โดยทําแก้มลิง ตอนฤดูน้ําหลาก ก่อนไหลลงห้วยเพื่อจัดเก็บน้ําไว้ใช้ยามขาดแคลน
10.2 จัดทําคลองส่งน้ํา ท่อน้ําใต้ดิน
10.3 ทําฝาย กั้นน้ํา เพื่อชะลอน้ําในห้วย ให้ไหลช้าลงและขังในพื้นที่นานพอที่จะใช้ในหน้าแล้ง
แหล่งน้ํา จัดทําแก้มลิง
10.4 ขุดลอกหนองคูคลองในหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกอําเภอ
10.5 ทําบ่อน้ําเพื่อการเกษตร 1 บ่อ ต่อ 1 ครัวเรือน
10.6 จัดสถานีสูบน้ําเพื่อการเกษตร โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
10.7 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โดยให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตามพื้นที่ใกล้เคียงกัน 5 ครัวเรือน
ต่อ 1 บ่อ
10.8 เขตแดนปุาไม่ชัดเจน ให้รางวัดตรวจสอบให้ชัดเจน

2.10 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านพลังงาน จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 พลังงาน ตามปกติเราชาวจังหวัดศรีสะเกษเป็นลูกชาวไร่ชาวนา จะให้ร่ําให้รวยไม่มีหรอกครับ
เป็นคนทํามาหากิน ถ้าว่านาคนอีสานศรีสะเกษ ที่ทํานาข้าวเพราะหวังมีราคาสูงจึงทํามาก ถ้าเรื่องหอมแดง
จังหวัดศรีสะเกษ รัฐบาลเข้ามาแก้เรื่องหอมแดงของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะคนอําเภอยางชุมน้อย
เป็นเศรษฐกิจไทยที่ไม่มีนักการเมืองไหนทําให้เป็นกิจจะลักษณะ ถ้าทําให้ไม่ได้เรื่องพลังงานของจังหวัด
ศรีสะเกษ ประชาชนมีรายได้น้อย ผมอยากให้รัฐบาลหาพลังงานทดแทน ถ้าไม่ให้ปลูกข้าวเยอะ แต่มี
พลังงานไฟฟูาทดแทนทางการเกษตร เราก็จะได้ปลูกพริก พืชผสม พืชขาย เราก็พออยู่ได้ อยากให้รัฐบาล
มองเห็นพลังงานไฟฟูาทางการเกษตรให้มากขึ้น
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
-ไม่มี
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันสะท้อนราคาที่แท้จริงตามภาวการณ์ตลาด
3.2 ให้ประชาชนเข้าถึงระบบข้อมูลพลังงาน
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร
4.2 ส่งเสริมใช้พลังงานทางเลือก ใช้โซล่าเซล ก๊าชมวลชีวภาพ
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5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 ราคาน้ํามันและราคาแก๊สหุงต้มสูงเกินความเป็นจริงควรคิดราคาอย่างเป็นธรรม
5.2 ให้รัฐสนับสนุนพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังแสงอาทิตย์
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 พลังงานเชื้อเพลิงมีราคาสูง รัฐบาลควรสนับสนุนพลังงานทดแทน เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยสนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิตพลังทดแทนบางส่วนที่มีราคาแพง
6.2 ราคาค่าไฟฟูามีราคาสูงขึ้น ควรมีนโยบายค่าไฟฟรีอยากให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ กรณีครัวเรือน
ที่ใช้ไฟเกิน 50 ยูนิต ให้จ่ายค่าไฟเฉพาะส่วนที่เกิน 50 ยูนิต
6.3. ควรมีการวิจัย การทําแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ โดยคนไทยเพื่อลดต้นทุนการนําเข้าแล้วแจกให้
ประชาชน น้ํามาใช้เพื่อทนแทนพลังงานไฟฟูา
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 ส่งเสริมเรื่อง พลังงานทดแทนในครัวเรือน ให้มากขึ้นโดยทําพลังงานไฟฟูาแสงอาทิตย์
แก๊สธรรมชาติ น้ํามันไบโอดีเซล เป็นต้น
7.2 ลดราคาน้ํามัน เบนซินและดีเซลให้สอดคล้องกับรายได้ประชาชน
7.3. น้ํามันเมืองไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สิงคโปร์,มาเลเซีย อยากให้ยกเลิกสัมปทาน
น้ํามัน มีการกระจายหุ้นสู่ระดับล่าง ไม่ให้สัมปทาน จะช่วยลดราคาน้ํามันให้ถูกลงได้รอบที่ 21
7.4. อยากให้กระจายก๊าซ NGV สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเท่าเทียมในเรื่องของราคา
ทุกพื้นที่
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 ราคาน้ํามันแพง ยกเลิกระบบสัมปทาน โดยมาใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
-ไม่มี
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 ให้มีโรงไฟฟูาชีวมวล เป็นโรงไฟฟูาพลังงานทางเลือกที่นําเอา แกลบ ฟางข้าว เศษไม้ วัสดุ
เหลือใช้จากเกษตรกรมาผลิตกระแสไฟฟูา
10.2 ควรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟูาชีวมวล โดยอาจจัดตั้งเป็น
กลุ่มสหกรณ์

2.11 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้าน สังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1. ความเหลื่อมล้ําทางสังคมกับผู้ด้อยโอกาสรัฐบาลทุกรัฐบาลจะช่วยในการแก้ปัญหา
ความยากจน ผู้ด้อยโอกาสที่มีรายได้น้อยคือ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงานผู้ด้อยโอกาสคือคนที่ไม่มีงานทําและ
ก็คนพิการผู้ติดยาเสพติดเหล่านี้รัฐบาลหลายรัฐบาลบอกว่าจะแก้ไข ปัญหาทางสังคมให้กับประเทศ ปัญหาที่
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ประเทศแบ่งแย กกันส่วนใหญ่ก็คือปัญหารากหญ้าปัญหาสังคมเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขก็อยากจะฝากท่าน
สปช.ประจําจังหวัดได้รับทราบรับรู้แล้วก็นําไปแก้ไขปัญหาของจังหวัดและของประเทศปัญหาเหล่านี้มันตก
ผนึกนานแล้วครับ อยู่ในสังคมบ้านเมือง ผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อยนะครับเป็นปัญหากับสังคมมากมาย
ฉะนั้นวันนี้มีโอกาสก็อยากให้ท่านหลายท่านที่มารวมอยู่ตรงนี้ได้พูดปัญหาเรื่องชาวบ้านปัญหารากหญ้า
ปัญหาคนด้อยโอกาส ส่วนปัญหาด้านการเมืองนั้นพี่ประเสริฐท่านหมั่นไส้มานานแล้ว ไม่ค่อยได้พูดวันนี้มี
โอกาสพูด เน้นแต่เรื่อง ส.ส . ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ ส.ส . ที่จะเป็นรัฐมนตรีที่จะเข้าไปสู่สภามันเป็นอีกอันหนึ่ง
มันแก้ไขยาก แต่ปัญหารากหญ้าเป็นปัญหาสําคัญที่สุดของปากท้องพี่น้องประชาชนคนไทย
1.2 เรื่องยาเสพติดในชุมชน ไม่ว่าจะองค์กรต่างๆ เวลามีการกวาดล้างก็จะมีงบประมาณกวาดล้าง
แต่ไม่ต่อเนื่อง พอทําได้สักพักก็ปล่อยวางไปเด็กเยาวชนทุกวันนี้ มีเวลาว่างเยอะและก็เรียนไม่จบ คือ
การจัดการเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ประสบความสําเร็จทุกครั้ง ก็มีมาตลอดไม่ว่าจะในชุมชนของเรานะค่ะ
ก็ช่วยกันดูแล แต่ก็ยังเล็ดลอดมาได้ ดิฉันอยากให้เน้นเรื่องยาเสพติดนี้มากๆ เลยค่ะและอยากให้จัดงบเพื่อ
ระดมทุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการอบรมและฝึกให้เขาได้เรียนรู้ว่ายาเสพติดมีโทษต่อเราแค่ไหน
อยากฝากถึงคณะกรรมการหมู่บ้านจริงๆ แล้วเขาก็ช่วยเราได้ดี แต่เคยได้ยินมาว่ามีค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับผู้นํา
ชุมชน
1.3 ยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชนอย่างมาก ตํารวจเข้าไปจับกุม2-3 วัน ก็ปล่อยตัวมา 2-3 วัน ก็ไป
จับใหม่ วัยรุ่นในหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้ชาย เกิดปัญหาการว่างงาน และมั่วสุมยาเสพติดและก่ออาชญากรรม
อยากให้ สปช. เข้าไปเร่งแก้ไข
1.4 เรื่องยาเสพติด เป็นปัญหาอย่างมากในชุมชนในหมู่บ้านสืบเนื่องจากว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์มัน
ก็ไม่ใช่มันอยู่ที่คนปฏิบัติ เพราะว่าทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลได้ระดมเงินลงไปเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหายาเสพติด
แต่ว่าไม่ประสบผลสําเร็จหรืออาจจะเป็นเพราะกฎหมายไม่แข็งแรงพอผมว่าก็ไม่น่าใช่ ก็ขออยากให้แก้
กฎหมายให้เฉียบขาดจับได้ประหารชีวิตอย่างเดียว
1.5 แก้ไขกฎหมาย เช่น เรื่องจับยาเสพติดแล้วผู้ปฏิบัติไม่เด็ดขาด มีการติดสินบนด้วยเงินก็จะ
พ้นผิด รวมทั้งผู้มีอํานาจเมื่อกระทําความผิดก็จะหลุดพ้นความผิด ทําให้เป็นการเอาเปรียบประชาชน
กฎหมายจราจรขอให้ช่วยจัดการกับร้านค้าที่อยู่ในเขตเทศบาล วางสิ่งของกั้นทางเดิน ทําให้ไม่มีที่จอดรถ
กีดขวางทางเท้า แต่ตํารวจเทศกิจไม่ดําเนินการใดๆ เป็นการเลือกปฏิบัติอยากให้ช่วยแก้ไขกฎหมาย
อยากให้ผู้พิทักษ์กฎหมายรักษากฎหมายเองด้วยและช่วยดูแลประชาชน
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนงบประมาณ
2.2 ตลาดการรับผลผลิต
2.3 คุม้ ครองสิทธิชุมชน
2.4 ให้ความสําคัญกับภาคประชาชน
2.5 ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยเพิ่มเงินช่วยเหลือให้สูงขึ้นตามสภาวะทาง
เศรษฐกิจ
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี จัดงบประมาณอุดหนุน จัดค่าตอบแทนคนทํางาน
2.7 ยาบ้าปราบไม่ได้เพราะมีคนมีอํานาจอยู่เบื้องหลัง
-48-/2.8 ออกกฎหมาย...
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2.8 ออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมเลี้ยงโค-กระบือ โค-กระบือ 1 ตัวทําได้หลายอย่าง เช่น เป็นรถไถนา
เครื่องตัดหญ้า
2.9 ระบบนิเวศน์กลับคืนมา ปลอดสารเคมี
2.10 รัฐบาลจัดตั้งบํานาญเกษตรกร (กองทุนสวัสดิการบํานาญ)
2.11 ยกเลิกเขตอนุรักษ์ เขตปุาสงวนและ สปก. ออกเป็นเอกสารสิทธิ์ของประชาชน
2.12 การแก้ไขด้านการมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้องให้เกิดความเสมอภาค
2.13 ในข้อเท็จจริงประชาชนได้ครอบครองที่ดินทํากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ต่อมาราชการ
การประกาศเป็นปุาสงวนทําให้เสียสิทธิ์ที่ดินทํากิน
2.14 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการกับยาเสพติดอย่างจริงจัง
2.15 ทําให้กฎหมายเกิดความศักดิ์สิทธิ์
2.16 สร้างเครือข่ายประชาชน ตรวจสอบข้อมูลยาเสพติด
2.17 เพิ่มค่าตอบแทน
2.18 ให้งบประมาณมาให้ตําบลบริหารเองแทนจังหวัด
2.19 กําหนดสัดส่วนว่าผู้แทนต้องมาจาก ช/ญ ในสัดส่วนที่เท่ากัน
2.20 ให้เพิ่มค่าตอบแทน
2.21 ให้มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติ
2.22 เพิ่มค่าตอบแทน และสวัสดิการอื่นๆ
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 ปัญหายาเสพติด ให้ตํารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปราบปรามออกกฎหมายลงโทษ
3.2 หน้าที่พลเมืองปลูกฝังให้ประชาชนสํานึกในหน้าที่พลเมืองและบรรจุหน้าที่พลเมืองลงใน
หลักสูตรการศึกษา
3.3 ปัญหาเด็กและเยาชนติดเกมส์ ยาเสพติด เด็กอยู่กับตายายและครอบครัวแตกแยก
ควรแก้ปัญหาที่ครอบครัว บังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด
3.4.ปัญหา เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ถูกคุกคามทางเพศ รัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดเคร่งครัด
โทษสูงสุดประหารชีวิต
3.5 ปัญหาการพนันมากมายเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบน วิธีการบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาด
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
3.6 ออกกฎหมายตั้งกระทรวงใหม่ที่รับผิดชอบโดยตรง
3.7 ด้านยาเสพติดบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควรประชุมผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ตํารวจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หาทางออกร่วมกัน
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 ให้รัฐดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยสํารวจกลุ่มผู้สูงอายุ 3 ระดับ
ระดับที่
1 ช่วยเหลือตนเองและคนอื่นได้
ระดับที่
2 ช่วยเหลือตนเองอย่างเดียว
ระดับที่
3 ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย
โดยให้รัฐเข้าไปช่วยเหลือดูแลโดยเฉพาะกลุม่ ที่ 3 เป็นอันดับแรก
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4.2 เสนอค่าตอบแทนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ อสม. ชรบ. อพปร. ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
สังคมไทย
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 เรื่องยาเสพติด เพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบ
5.2 ผู้สูงอายุและผู้พิการควรจัดให้มีสถานดูแล มีระบบการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ
5.3 เพิ่มมาตรการและกระบวนการการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน
5.4 เด็ก เยาวชน ทะเลาะวิวาทและติดยาเสพติด ควรปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดขึ้น
5.5 เด็ก เยาวชน ถ้าเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับให้มีบทลงโทษผู้ปกครองของเด็ก
5.6 เรื่องยาเสพติดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและแก้ไขปัญหา
5.7 ปฏิรูปการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเพิ่มบทลงโทษให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เด็ดขาด
5.8 ให้ออกกฎหมายและมีแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนในเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะ
5.9 บูรณาการครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว
5.10 จัดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และเสริมสร้างอาชีพ
5.11 เพิ่มเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการที่ขาดผู้ดูแล แต่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้
5.12 ควรจัดการปัญหาคนเร่ร่อน
5.13 ยาเสพติด ควรออกกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5.14 ไม่ควรเปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสยาเสพติด
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 ดูแลผู้สูงอายุด้วยการออกพระราชบัญญัติบํานาญผู้สูงอายุแห่งชาติ
6.2 มีการเพิ่มโทษและบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจังและเท่าเทียมเป็นธรรม
6.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ชุมชน
6.4 จัดให้มีทนายอาสาประจําชุมชน
6.5 เพิ่มโทษยาเสพติดทั้งผู้เสพยาเสพติดและผู้ขาย
6.6 เด็กขับรถแข่ง กฎหมายคุ้มครองเยาวชนมากเกินไป ควรแก้ไขกฎหมายเกณฑ์อายุ
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 ผู้หญิงท้องในวัยเรียน เด็กนักเรียนตีกันและปัญหายาเสพติดควรจัดให้มีเอกภาพในการบริหาร
จัดการ มีการส่งเสริมเพิ่มบทบาทสตรีและเพิ่มมาตรการในการดูแลปูองกันโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานเดียวกัน ไม่ต้องแบ่งแยกออกเพื่อง่ายในการบริหารจัดการปัญหา
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 ยาเสพติดแพร่หลาย ไม่มีการกวาดล้างอย่างจริงจัง ควรมีมาตรการกวาดล้างยาเสพติด
อย่างจริงจัง ต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาด
8.2 มีการใช้ระบบ social network ติดต่อค้าขายของผิดกฎหมาย ควรมีตํารวจโซเชียล
ในการจับกุมผู้กระทําความผิดทาง social network
8.3 การพนันควรสนับสนุนให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8.4 สวัสดิการ...
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8.4 สวัสดิการของคนพิการ ยังได้รับไม่เพียงพอ ขอให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้
8.5 สิทธิสตรี สตรีควรมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 เด็กแว้น เพิ่มบทลงโทษทั้งผู้ขับขี่และร้านดัดแปลงรถ
9.2 ปิดร้านเกมส์เพราะเป็นบ่อนทําลายเด็กและเยาวชน
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 ความเจริญกระจุกตัวอยู่ในเมือง อยากให้มีการสร้างงานในชนบท
10.2 ปัญหาเยาวชน ควรมีบทลงโทษให้เข็ดหลาบ
10.3 ปัญหาผู้พิการ ให้แยกแยะชัดเจนระหว่างผู้พิการน้อย ผู้พิการมากในเรื่องสวัสดิการ
10.4 การจัดระเบียบสังคม ควรมีบทลงโทษและกฎหมายชัดเจน เพื่อที่จะไม่กลับไปทําผิดอีก
10.5 ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ควรมีการแก้ไขระบบอุปถัมภ์และแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน
10.6 ผู้ด้อยโอกาส นอกจากได้รับเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสแล้ว อยากให้รัฐบาลดูแลช่วยเหลือจัดหา
หรือสร้างที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักแหล่งและมีสวัสดิการดูแล
10.7 ด้านชุมชน มีสวัสดิการชุมชน เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ที่ไม่มีคนดูแล โดยเฉพาะ
ผู้ยากไร้ที่ไม่มีคนดูแลขอให้เพิ่มสวัสดิการสําหรับกลุ่มคนเหล่านี้โดยเฉพาะ
10.8 เสนอให้มีบ้านพักอยู่ที่พื้นที่ระดับอําเภอ ตําบล ไม่ควรให้ผู้ยากไร้ที่ไม่มีคนดูแลไปอยู่ที่อื่น
10.9 เด็กและสตรี ถูกกระทําชําเราไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยเหลือดูแล เช่น ตั้งครรภ์ใน
วัยเรียน ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากํากับดูแลและออกกฎหมายปูองกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี

2.12 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการแรงงาน จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
-ไม่มี
2.อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
-ไม่มี
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
-ไม่มี
4. อาเภอกันทรลักษ์
-ไม่มี
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
-ไม่มี
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
-ไม่มี
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 ปัญหาว่างงาน แรงงานไทยไม่มีทักษะ ความชํานาญ ควรพัฒนาฝีมือแรงงาน
7.2 สร้างและพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
-51-/7.3 จัดงบประมาณ...
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7.3 จัดงบประมาณให้ท้องถิ่นดําเนินการอบรมมัคคุเทศก์
7.4 จัดอบรมหลักสูตร แรงงานระยะสั้นให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
-ไม่มี
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
-ไม่มี
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
-ไม่มี

2.13 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 การทุจริตคอรัปชั่น อยากให้เอาจริงเอาจัง เช่น การสร้างถนน , สร้างคลอง เมื่อดําเนินการแล้ว
เสร็จชํารุดไม่ได้มาตรฐานไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังทําให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณชาติ
ต้องซ่อมแซมและปรับปรุงบ่อย
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างความสมานฉันท์จัดทําศูนย์การเรียนรู้ใน อบต.
(เรื่องจัดสรรงบประมาณ)
2.2 นําเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
2.3 ให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ปฏิรูปกระบวนการที่มาของนักการเมืองไม่ให้ทุจริต ออกกฎหมายกําหนดให้ชัดเจน ไม่ใช้เงิน
ลงทุนนักการเมืองต้องอยู่ตามวาระไม่มีต่ออายุ
2.5 การซื้อสิทธิขายเสียงคนดีไม่มีโอกาสเพราะไม่มีเงิน เปรียบเหมือนการสร้างบ้านหลังคารั่วตั้งแต่
แรกเพราะมันไม่มีหลบกันน้ํา
2.6 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยความลับทางราชการ
2.7 ชาวบ้านไม่ได้รับข้อมูลจากทางราชการ
2.8 มาจากความโลภ
2.9 ความไม่เกรงกลัว
2.10 อยากมีอํานาจ
2.11 การเข้าสู่อํานาจโดยการซื้อเสียง
2.12 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปากว่าตาขยิบ
2.13 ออกกฎหมายลงโทษให้หนัก ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต
2.14 ขอให้ยุติเรื่องสี
2.15 เจาะเรื่องคนมาอันดับ 1
2.16 กระบวนการได้มาซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
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3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 การคอร์รัปชั่น ออกกฎหมายให้เคร่งครัด บังคับใช้ให้กฎหมายให้เด็ดขาด
3.2 การจัดเก็บภาษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ควรประเมิน จัดเก็บภาษีให้ตรงกับข้อเท็จจริง
4.อาเภอกันทรลักษ์
-ไม่มี
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 ให้มีบทลงโทษที่รุนแรงและไม่มีอายุความ
5.2 ออกกฎหมาย มีระเบียบ ปฏิบัติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแล
5.3 สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติในเรื่องของการประพฤติมิชอบ โดยการยึด
หลักธรรมาภิบาล
5.4 ลดเอกสิทธิ์ของนักการเมืองไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ให้มีความเท่าเทียมกัน
กับคนในสังคม
5.5 การสอบบรรจุรับราชการมีการเรียกรับเงินก่อนเข้ารับการบรรจุ ควรมีการแก้ไขโดยให้มี
การตรวจสอบและเอาผิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเรียกรับเงินทั้งสองฝุาย
5.6 มีการทุจริต คอรัปชั่น ข้าราชการทํางานสนองให้กับนักการเมือง
5.7 ผลประโยชน์ควรคํานึงถึงประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
6.1 การซื้อสิทธิขายเสียงควรมีการตรวจสอบการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบีย นบ้าน ทั้งระดับชาติ
และท้องถิ่น ให้มีระยะเวลาย้ายเข้า-ออกอย่างน้อย 2 ปี
6.2 การสอบบรรจุเข้ารับราชการ ลูกชาวไร่ ชาวนา ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสอบเข้า
มีการยัดเงินโดยไม่ได้ยึดความสามารถจริงของผู้สอบ ควรมีการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับผู้สอบ
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
-ไม่มี
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
8.1 การทุจริตเชิงนโยบาย อยากให้มีการตรวจสอบและมีบทลงโทษที่เด็ดขาด
8.2 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
8.3 นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชัน ควรให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชน ตระหนัก
ถึงปัญหาจะได้ไม่เลือกคนโกงเข้ามาบริหารประเทศ
8.4 ตั้งศาลทุจริตและศาลจราจร
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
9.1 กระจายอํานาจงบประมาณให้หมู่บ้านดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง เช่น โครงการ SML
9.2 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างของชุมชน
9.3 มีปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นของท้องถิ่น โดยไม่มีหน่วยงานหรือบุคคลเข้าไปตรวจสอบ
บางครั้งงานจะครบอายุแล้วให้กรรมการ ลงชื่อตรวจรับทั้งๆ ที่ทําไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นตามแบบแปลน
ทําให้เสียเงินงบประมาณทิ้งเปล่าประโยชน์ ควรมีการตรวจสอบโดยให้ประชาชนเข้าตรวจสอบและทําเรื่อง
ส่งถึงส่วนกลางโดยตรงให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน
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9.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกปฏิบัติ ไม่อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
9.5 ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการมีการเรียกรับผลประโยชน์
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 ให้เข้มงวดการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกระดับ
10.2 ใช้บทกฎหมายให้ลงโทษอย่างรุนแรงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ประหารชีวิต
10.3 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ การจัดซื้อ จัดจ้าง
10.4 ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
10.5 ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
10.6 มีการใช้เงินซื้อตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ทําให้ครูไม่เอาใจใส่ในการสอนเด็กนักเรียน อยากให้มี
การสอบคัดเลือกที่โปร่งใส ไม่ให้มีช่องทางในการทุจริตและประพฤติมิชอบในการสอบคัดเลือก โดยใช้เงิน
ซื้อตําแหน่ง

2.14 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้าน การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 สื่อสารมวลชน เวลามีการสื่อสารหรือตีสื่อให้กับประชาชนพยายามให้เป็นกลางหน่อย ไม่ใช่ว่า
ข่าวมาอีกอย่างหนึ่งสื่อมาอีกอย่างหนึ่ง ที่ประชาชนผิดนัดก็เพราะสื่อ ข่าวอีกอย่าง สื่อเป็นอีกอย่าง พูดกัน
ไปคนละประเด็น และอีกเรื่องหนึ่ง ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ลูกชาวไร่ชาวนาเวลาเข้าเมืองเอาหอมแดง
เอาพริกมาขาย หรือว่าไปจังหวัดอื่นพาพี่พาน้องไปทําธุระ ถ้าแต่งตัวไม่ดี ไม่หรู แล้วตํารวจเขาเห็นคนใส่เสื้อ
ลายๆ แต่งตัวผู้ดีๆ หน่อย ก็ยกมือไหว้ให้ผ่านทางได้ไม่มีปัญหา ผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์ พี่น้องครับมีตั้งแต่ผู้มีเงิน
100 ล้าน แต่ว่าพ่อแม่ผมมีหัวไร่ปลายนาคนละ 1 งาน 2 งาน จะขอทําเป็นเอกสารสิทธิ์ พอได้อยู่กินก็ยัง
ยากเลยนี้ แหละที่ทําให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดศรีสะเกษน้อยเนื้อต่ําใจ
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
-ไม่มี
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 ปฏิรูปสื่อ สื่อสารมวลชนนําเสนอข่าวขาดจรรยาบรรณ วิธีการแก้กฎหมายบังคับใช้กฎหมาย
จริยธรรมของผู้สื่อข่าว
3.2 สื่อออนไลน์ เทคโนโลยีมอมเมาเยาวชน ผู้ใหญ่วิธีการคือออกกฎหมายบังคับควบคุมสื่อลามก
อนาจารควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมก่อนออกอากาศ
4. อาเภอกันทรลักษ์
-ไม่มี
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
-ไม่มี
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
-ไม่มี
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7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
-ไม่มี
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
-ไม่มี
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
-ไม่มี
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 สื่อควรมีความเป็นกลางและให้ข้อมูลที่จริงไม่เป็นเท็จ

2.15 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม
และการศาสนา จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมก็คือชุมชน โรงเรียน เด็กทุกคนไม่ค่อยสํานึก
ของวัฒนธรรม และโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองก็ยังไม่ว่าอะไรไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีการเปิด
โทรทัศน์ให้เด็กดู อันนี้คือการขาดประชาสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีแต่เก่าโบราณ อยากให้มีกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแล อย่างเช่น พระขับรถ และหลายๆ อย่างที่ทํา
ให้ศาสนาต้องเสื่อมถอย แม้แต่เด็กก็ยังรู้ว่าพระขับรถตามท้องถนนมันมีความผิด มันไม่เหมาะสม
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 แก้ไขกฎหมายดูแล เยาวชนให้เข้มแข็ง
2.2 กําหนดให้ชัดเจน
2.3 ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาเยาวชน
2.4 ความเหลื่อมล้ําทางสังคม
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการออกกฎหมาย มาบังคับใช้
3.2 บุญบั้งไฟมีการเล่นการพนัน ควรออกกฎหมายบังคับใช้ไม่ให้มีการเล่นการพนันในการบุญบั้งไฟ
4. อาเภอกันทรลักษ์
4.1 ปฏิรูปศาสนา เช่น ระเบียบสงฆ์ บทลงโทษ
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
5.1 ส่งเสริม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
5.2 มีบทลงโทษผู้กระทําผิดที่รุนแรงและเด็ดขาด
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
-ไม่มี
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักวัฒนธรรมให้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่โดยใช้สื่อที่หลากหลาย
7.2 ให้มีคณะกรรมการสืบค้นวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมผิดเพี้ยนไปจากเดิม
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7.3 ให้มีการทํานุบํารุงส่งเสริมวัด โดยให้มีการตรวจสอบการจัดตั้งวัด/สํานักสงฆ์ ทุกหมู่บ้าน
เพื่อลดความขัดแย้งในการทําศาสนากิจ
7.4 ให้มีการปฏิบัติธรรมและเข้าถึงหลักการของศาสนา
8. อาเภอราษีไศล และอาเภอศิลาลาด
8.1 วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมเริ่มสูญหาย ควรส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ไม่มีการพนัน
กรณีมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีกฎหมายควบคุม เช่น บุญบั้งไฟ เป็นต้น
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
-ไม่มี
10.อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 ออกกฎหมายบังคับใช้สอดคล้องตามหลักศาสนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม

2.16 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
-ไม่มี
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.1 ราคาสินค้าสูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา อยากให้มีการดูแลราคาสินค้าต่อผู้บริโภค ประเภท
เครื่องครัว เช่น เครื่องปรุงรส ซอส ซีอิ้ว น้ํามันพืช น้ําปลา และอื่นๆ อีกหลายตอนนี้ราคาน้ําปลาทิพย์รส
ขวดแก้ว 1 ลัง 12 ขวด ลังละ 500 บาทจากช่วงก่อนปี 2558 ราคาลังละ 320 บาท ขึ้นมา 180 บาท ต่อลัง
ขึ้นทีละ 180 บาท น่าตกใจอย่างมาก ราคาสินค้าอย่างอื่นก็ยังคงที่อยู่ขึ้นบ้างเล็กน้อย ก็แปลกใจว่า
กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจสอบราคาสินค้าหรือเปล่า ราคาข้าวเปลือกรับทานวันละ 3 มื้อ กิโลกรัมละ 12-13
บาท ทีราคาปุ๋ย ค่ายา แพงหูฉี่ ความพอดีอยู่ตรงไหน ประเทศไทยจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 เมื่อถึงฤดูทํานา ปุ๋ยและสารเคมี มีราคาแพง มีการเอาเปรียบราคาปุ๋ยโดยพ่อค้าคนกลาง
วิธีแก้ไข ควบคุมกลไกการตลาด กําหนดราคากลางให้แน่นอนชัดเจน
3.2 เมื่อมีราคากลางแล้วควรมีการตรวจสอบและเอาผิดพ่อค้าคนกลางที่ขายของเกินราคาที่กําหนด
4. อาเภอกันทรลักษ์
-ไม่มี
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
-ไม่มี
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
-ไม่มี
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 ชาวบ้านไม่มีข้อมูลทางสื่อโฆษณา วิทยุ เกินจริง ต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
7.2 จัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
7.3 ประชาชนพิทักษ์สิทธิของตนเอง
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7.4 เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ใช้สิทธิเรียกร้อง
7.5 สื่อโฆษณาเกินจริง ให้มีการควบคุมสื่อและทําการลงโทษในกรณีสื่อโฆษณาเกินจริง
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
-ไม่มี
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
-ไม่มี
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
10.1 คุ้มครองผู้บริโภค ผู้เสียหายที่จอดรถในที่สาธารณะและโดนเฉีย่ วชน โดยติดกล้องวงจรปิด
ครอบคลุมทุกจุด

2.17 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการกีฬา จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
1.1 จัดให้มีสนามการออกกําลังกายทุกตําบล
2. อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
2.2 ให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
-ไม่มี
4. อาเภอกันทรลักษ์
-ไม่มี
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
-ไม่มี
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์ และอาเภอปรางค์กู่
6.1 จัดกิจกรรมออกกําลังกายที่หลากหลายและมีการจัดให้ความรู้การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
-ไม่มี
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
-ไม่มี
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
-ไม่มี
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
-ไม่มี
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2.18 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 10 เวที
1. อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหินและอาเภอยางชุมน้อย
- ไม่มี
2.อาเภอกันทรารมย์และอาเภอน้าเกลี้ยง
-ไม่มี
3. อาเภอศรีรัตนะและอาเภอพยุห์
3.1 ข้าวหอมมะลิอยากให้จดลิขสิทธิ์
3.2 สร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์
4. อาเภอกันทรลักษ์
-ไม่มี
5. อาเภอขุนหาญและอาเภอไพรบึง
-ไม่มี
6. อาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์และอาเภอปรางค์กู่
-ไม่มี
7. อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน
7.1 นําผลการวิจัยมาสู่การปฏิบัติมีการต่อยอด
8. อาเภอราษีไศลและอาเภอศิลาลาด
- ไม่มี
9. อาเภอโนนคูณและอาเภอเบญจลักษ์
- ไม่มี
10. อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์และอาเภอบึงบูรพ์
-ไม่มี
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย
จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
ต่อการปฏิรูปประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงมี
ข้อเสนอเป็นนโยบาย ดังนี้
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ
1.1 รัฐบาลควรเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกเพศวัย โดยเน้น
การจัดการเรียนรู้ อบรม ฝึกฝน ปฏิบัติพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตลอดชีวิตผ่านการดําเนินชีวิต
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นพลเมืองที่ดีต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต บังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 4
แนวทางการศึกษาอย่างจริงจัง กําหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาสังคม โดยบูรณาการทั้งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ดนตรี กีฬา อาชีพ
เป็นการศึกษาเพื่อชีวิตตลอดชีวิต
1.2 รัฐบาลควรสร้างเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เสมอภาค เป็นธรรม ยุติธรรม
ชอบธรรม ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ กระบวนการยุติธรรมให้เสมอภาค เน้นสะดวก รวดเร็วเข้าถึงได้สะดวก
ลดความเหลื่อมล้ํา มีธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับร่วมมือจากประชาชนและนานาชาติ
1.3 รัฐบาลควรเร่งรัดปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ํา ปุา เขา
มลภาวะ ลดการเสื่อมโทรม สูญเสีย เสียหาย การบุกรุกยึดครอง รีบอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน น้ํา
ปุา เขา มลภาวะให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงระบบการถือครอง การใช้ประโยชน์ การพัฒนา
และการออกเอกสารสิทธิ์ให้ส่งผลต่อผลิตภาพโดยเร็ว
1.4 รัฐบาลควรเร่งปรับปรุงระบบบริการหน่วยงานราชการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะผู้บริหาร
หน่วยงานให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน ยึดหลักนิติธรรม มีธรรมาภิบาล
ยึดประโยชน์ผู้รับบริการเป็นสําคัญ จัดบริการเชิงรุก มีการควบคุมกํากับ ติดตาม ผลปฏิบัติงานและผลงาน
อย่างต่อเนื่อง จริงจัง สามารถเรียกคืนศรัทธาของประชาชนให้ได้
1.5 รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชนในการบริหาร
การพัฒนา การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบังคับใช้กฎหมาย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่มพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด
2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ CEO (Chief Executive Officer) จังหวัด ควรต้องปฏิรูป
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ให้เป็นจังหวัดบูรณาการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
เป็นรูปธรรม หัวหน้าส่วนราชการต้องบริหารโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์จังหวัดและ
นโยบายรัฐบาลอย่างมีเอกภาพ เป็นกระทรวงศรีสะเกษเดียวกัน
2.2 จังหวัดโดยทุกภาคส่วนราชการต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคประชาสังคม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพัฒนาตน พัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม
พัฒนาอาชีพ รายได้ พัฒนาการรวมกลุ่มเพื่อเป็นพลังพัฒนาร่วมกับภาครัฐและภาคธุรกิจ
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2.3 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่ประชากรประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร จังหวัดควรเร่ง
ปฏิรูป ผลิตภาพ คุณภาพ การลดต้นทุน การพัฒนาต่อยอด การแปรรูป อุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนา
ระบบน้ําเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและลดความเสี่ยงราคาผลผลิตตกต่ํา การรวมกลุ่มผู้ผลิต สหกรณ์
ตลาดกลางรองรับและสร้างอํานาจต่อรองเพื่อลดความเสี่ยง
2.4 จังหวัดศรีสะเกษควรเร่งรัดปฏิรูป การบังคับใช้กฎหมายโดย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน การเฝูาระวังการกระทําผิด ละเมิดกฎหมาย การรายงาน การร้องเรียน การร้องทุกข์ และ
การฟูองร้อง (5.ร) โดยส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมความเป็นพลเมืองอย่างต่อเนื่อง
รวดเร็ว ปลอดภัยให้เกิด รู้ รัก สามัคคี

