สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๗
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม
ไดพิจารณารายงานเรื่อง รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ๑
ตระหนัก วามีความจำเปนที่ทุกภาคสวนของสังคมไทยตองรวมกันสรางอุดมการณรวมของประเทศไทย
เพื่อนำไปสูการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่คำนึงถึงการลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมใน
สังคม
รับทราบ ปญหาความไมเปนธรรมในสังคมไทยใน ๕ มิติ วามีสาเหตุมาจากระบบทุนนิยมและการจัดการ
ทรัพยากรที่ไมเปนธรรม โครงสรางสังคมทางดิ่ง ระบบการเมืองและระบบราชการที่ดอยคุณภาพ และระบบ
การศึกษาที่ไมเชื่อมโยงกับปญหาในสังคม จึงจำเปนที่ทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้น
ในทุกมิติ
หวงใย วาความไมเปนธรรมกอใหเกิดความแตกแยกในสังคมไทย และการเรียกรองความไมเปนธรรม
จะถูกซ้ำเติมและถูกคุกคามจากภาคราชการ กลุมผลประโยชน ซึ่งจะสงผลกระทบทางสังคมใหเกิดความเครียด
และราวลึกมากขึ้น ขณะที่ประชาชนมีความเสื่อมถอยของจริยธรรมการอยูรวมกัน
ยอมรับ ในแนวทางการปฏิรูปแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการสมัชชา
ปฏิรูป (คสป.) เพื่อแปรเปลี่ยนใหความขัดแยงที่มีความเสี่ยงตอความรุนแรงเปนพลังแกไขปญหาในระดับตาง ๆ
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหรัฐบาลและคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) นำแนวทาง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยที่จะลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเปนธรรม นำไปสูสังคมสุขภาวะ ใน
ประเด็นตอไปนี้
๑.๑ การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ โดยปฏิรูประบบภาษีที่ดิน ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ภาษีสิ่งแวดลอม
ภาษีรายไดจ ากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และแกปญหาเรื่องการหลบเลี่ ยงภาษี ให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพสูงขึ้น
เนนการกระจายรายไดอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม แกปญ
 หาหนีส้ นิ ไดอยางยัง่ ยืน ผลักดันและสงเสริมระบบเศรษฐกิจ
ทางเลือก มีการกระจายงบประมาณที่เนน การพัฒนาชนบทและภู มิภ าค และลดความเหลื่อ มล้ำ ดานรายได
โดยการเพิ่มคาแรงขั้นต่ำใหประชาชนผูยากจนมีรายไดเพียงพอ
๑.๒ การปฏิรูปดานการจัดการทรัพยากร ใหมีการจำกัดสิทธิการถือครองที่ดิน เนนการสงเสริมการใช
ที่ดนิ ใหเหมาะสมกับสมรรถนะของดินและภูมนิ เิ วศ สำหรับการจัดการน้ำและปจจัยการผลิตตาง ๆ ใหชมุ ชน องคกร

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๑
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๓๕๑

ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรอยางบูรณาการและเปนธรรมมากขึน้ รวมทัง้ มีกระบวนการทบทวนยกเลิก
กฎหมายปาและกฎหมายที่ดินที่ไมเปนธรรม และผลักดันการออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และจำกัด
การขยายเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
๑.๓ การปฏิรูปด านสังคมและสุขภาวะ เสริมสร า งความเข มแข็ งของสถาบั นศาสนา ชุ มชน และ
ครอบครัว สรางระบบสวัสดิการและหลักประกันความมัน่ คงดานสุขภาพโดยถวนหนาและยัง่ ยืน ลดความเหลื่อมล้ำ
ในการใหบริการ และชุดสิทธิประโยชนของระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ ไดแก ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ระบบสวัสดิการขาราชการ และระบบประกันสังคม สงเสริมกิจกรรมทางสังคมที่สรางสรรค บนความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ การพึ่งตนเองและวิถีชีวิตพอเพียง อยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดำรงชีวิต เปนมิตรกับมนุษยและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๑.๔ การปฏิรปู ประชาธิปไตยและการเมืองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เนนการมีสวนรวมทางการเมือง
อยางแทจริงของทุกภาคสวน ทุกระดับ และการกำหนดนโยบายจากลางสูบน สงเสริมใหมีประชาธิปไตยทางตรง
เพิ่มอำนาจตอรองใหประชาชนในชุมชนทองถิน่ ใหจดั การตนเองได โดยการปฏิรปู ระบบราชการ ลดการรวมศูนยไวที่
สวนกลาง ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ใหประชาชนเขาถึงโดยงายและมีระบบกำกับโดยสังคม รวมทั้งสงเสริม
ระบบยุติธรรมชุมชน
๑.๕ การปฏิรูปการศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพบนพื้ น ฐานของความเป น ธรรมทางสังคม โดยสนั บ สนุ น ให
ทุกสถาบันเปนชุมชนแหงการเรียนรู สงเสริมวัฒนธรรมการใชความรูและปญญา ใหทุกคนมีโอกาสศึกษาเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ ยอมรับในศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เห็นคุณคาศักดิ์ศรีของคนอยางเสมอกัน และมี
การสรางจิตสำนึกสาธารณะ
๑.๖ การปฏิรูปสื่อทุกประเภทในทุกระดับเพือ่ ใหเกิดพลังปญญา พลังสรางสรรค และรับผิดชอบตอสังคม
โดยกลไกการมีสว นรวมของผูท เี่ กีย่ วของและภาคสวนทีม่ สี ว นไดสว นเสีย เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึง
๒. ขอใหรฐั บาลเรงรัดการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๘๗ (๑) ใหมีการปฏิรูปกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ สรา งความเป นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
โดยตองมีการดำเนินงานที่เรงดวนดังนี้
๒.๑ ใหมีภาคีเครือขายประชาชนและองคกรที่เกี่ยวของจัดทำใหเกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะที่
เปนธรรม ตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกัน รวมไปถึงการยอมรับขบวนการตอสูของผูเกี่ยวของเพื่อความเปน
ธรรมอยางสันติวิธี
๒.๒ ใหมีการกำหนดกรอบและกติการวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ใหความสำคัญกับประเด็นการปฏิรูปขอ ๑.๑ ถึง ๑.๖ ดวยกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน รวมทั้งจัดใหมีระบบการรับผิดชอบตอผลและความเสี่ยงจากการดำเนินนโยบาย
๒.๓ พัฒนากลไกเพื่อการปฏิรูประบบการวิจัยแหงชาติและระบบการสรางปญญาสาธารณะ เปดกวาง
ใหชุมชนหรือพื้นที่เขาไปมีสวนรวมในการวางยุทธศาสตร กำหนดทิศทางและแนวทางมาตรฐานทางวิชาการ ระบบ
ประเมินการวิจัยบนพืน้ ฐานของการรับผิดชอบตอสังคมและทองถิ่น ดำเนินการวิจัย ตลอดจนเขาถึงองคความรู
สาธารณะ เพื่อตอยอดองคความรูและนำความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นไปปฏิบัติไดจริง พรอมทั้งผลักดันใหรัฐบาล
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยและภูมิปญญาของทองถิ่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งและพัฒนาศูนยขอมูลและองคความรูประจำทองถิ่น
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๒.๔ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะของสังคมและระดับการมีสวนรวมในการติดตาม
ใหความเห็นอยางจริงจังในกลไกพหุภาคีและเครื่องมือที่มีอยู ในการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากนโยบายของรัฐ
โดยเนนกระบวนการที่เปนธรรม การรับฟงความทุกขจากผูเกี่ยวของเพื่อทำความเขาใจตอสาเหตุและปญหาที่
ถองแท และใหมีเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐ เพื่ อ ใหส ามารถเข า จั ดการกั บ ปญหาได อ ยางแทจริงและทันทวงที
ในกรณีที่จำเปนตองใชมาตรา ๖๗ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒.๕ จัดใหมีกลไกการจัดการความไมเปนธรรมในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือกลุมจังหวัด และ
ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น ทีม่ อี งคประกอบพืน้ ทีผ่ แู ทนตามเขตการปกครองทัง้ ทองทีแ่ ละทองถิน่ พื้นที่เชิงประเด็น
และพื้นที่เชิงภูมินิเวศ โดยกลไกนี้มีหนาที่ในการกำหนดทิศทาง แผนงาน วิธีการ เครื่องมือ ในการแกปญหา
ความไมเปนธรรมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติดำเนินการดังนี้
๓.๑ นำมติสมัชชาสุขภาพแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓ เรื่ อ ง “ร ว มฝ า วิ ก ฤตความไม เ ป น ธรรม นำสั งคมสู
สุขภาวะ” เสนอคณะรัฐมนตรี และเชื่อมโยงประสานกับคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการสมัชชา
ปฏิรูป (คสป.) สภาพัฒนาการเมือง และสภาองคกรชุมชน เพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนการปฏิรูปสังคมไทย สราง
ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ อยางจริงจังตอไป
๓.๒ จัดใหมกี ารสือ่ สารสาธารณะและรายงานความกาวหนาในการดำเนินการตามมติไปยังภาคีเครือขาย
๓.๓ สนับสนุนใหสมาชิกจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และเฉพาะประเด็นเพื่อสนับสนุนมตินี้
๔. สมาชิกและเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติใหความรวมมือในการปฏิบตั กิ าร สงเสริมสนับสนุน ติดตาม
และผลักดันมติขา งตนอยางจริงจัง รวมทัง้ สนับสนุนและมีสว นรวมในการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรปู (คปร.)
และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เปนธรรม
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๓๕๓

