สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๑. มติ ๑
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
(Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development)
การมีพ้ืน ที่ส าธารณะเพื่อ สุ ข ภาวะที่พ ลเมื อ งสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากความเหลื่อ มล้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมในเขตเมือง เป็ นนโยบายสาธารณะสาคัญที่หน่ วยงานและทุกภาคส่วนควรขับเคลื่อน
ร่ว มกัน ทัง้ การสนับ สนุ น ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ กลไกและมาตรการ เพื่อ ให้ทุ ก เขตเมือ ง เกิด แผน
การสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขัน้ ตอนและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็ นรูปธรรม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ บิ เอ็ด
ได้พ ิจารณารายงานเรื่อง การร่วมสร้างสรรค์พ้นื ที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนา
อย่างยังยื
่ น๑
รับทราบว่า การมีพ้นื ที่สาธารณะที่ดกี ระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางกายและทางใจเพิม่ มากขึน้ ช่วยลด
ความเสีย่ งทีม่ าจากพฤติกรรมเนือยนิ่ง อีกทัง้ การสนับสนุ นให้เกิดพืน้ ที่สาธารณะที่ดยี งั ช่วยลดความเหลื่อม
ล้าในการเข้าถึงและสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์รว่ มกันบนพืน้ ทีส่ าธารณะเพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ อี ย่างยังยื
่ น
ตระหนักว่า การมีพน้ื ทีส่ าธารณะเพื่อสุขภาวะเป็ นองค์ประกอบสาคัญทีช่ ่วยสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้
เกิดสุขภาวะ
ชืน่ ชมว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชนและภาคเอกชนหลายแห่ง ศาสนสถาน หน่ วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ร่วมกันในหลายพื้นที่ ในการริเริม่ ให้เกิดการสร้างสรรค์พ้นื ที่
สาธารณะเพื่อสุขภาวะและสร้างโอกาสในการให้คนในชุมชนและเมือง เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
คาดหวังว่า มีการนากลไก มาตรการ และเครื่องมือที่เอื้อให้เกิดการแบ่งปั นและใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
ในพืน้ ทีส่ าธารณะไปใช้และบูรณาการในการกาหนดการสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ทุก ขัน้ ตอนและการวางแผนอย่างเป็ นระบบ โดยหน่ วยงานและภาคส่วนต่างๆ สามารถเอื้อเฟื้ อ /แบ่งปั น /
อนุ ญาตให้ใช้พน้ื ที่รว่ มกัน ให้เกิดกิจกรรมสุขภาวะเพื่อสามารถสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะได้อย่างกว้างขวาง
ทัง้ ในชุมชนและเมือง
เห็นว่า การสร้างสรรค์พ้นื ที่สาธารณะที่ดอี นั ตอบสนองต่อความต้องการและความจาเป็ นของคนใน
ท้อ งถิ่น ควรมีก ารให้โอกาสในการใช้พ้ืน ที่ให้เกิดกิจกรรมสาธารณะที่ ส ามารถเข้าถึงได้จากคนทุ ก กลุ่ ม
ทุกสถานะ และควรมีการกาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและยืดหยุ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขัน้ ตอน
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๑ / หลัก ๒

สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๑ การร่วมสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น หน้าที่ ๑ / ๔

รวมทัง้ การพัฒนาความรูแ้ ละศึกษาวิจยั แนวทางการสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะทีด่ เี พื่อประโยชน์ต่อการนาไป
ปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ และภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐซึง่ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชา
สังคม
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ทุ กรูป แบบ ร่ว มกับ เครือ ข่ายสมัชชาสุ ขภาพจังหวัด ศู น ย์
อนามัยเขต สภาองค์กรชุมชนตาบล สถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบ สภาเด็กและ
เยาวชน หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ภาครัฐซึง่ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและสนับสนุ นงบประมาณในการสร้างสรรค์พ้นื ที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะ
ทีป่ ลอดภัย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขัน้ ตอน โดยคานึงถึงแผนการใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่
ที่ประชาชนร่วมกันกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
อย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของประชาชน
๒. ขอให้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับ
อาเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (กบจ.) คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด สภาองค์กรชุมชน รวมถึงกลไกอื่นๆ หน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญ และสนับสนุ นการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบตั ิให้เป็ นรูปธรรมอย่าง
ยังยื
่ น
๓. ขอให้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานกับ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ กระทรวงอื่นๆ
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เชื่อ มโยง บูรณาการการขับเคลื่อ น ส่ งเสริมความเข้าใจ รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท่ดี นิ เพื่อส่งเสริม การสร้างสรรค์พ้นื ที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะอย่างเท่าเทียม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
๔. ขอให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
เป็ นหน่วยงานหลักในการ
๔.๑ ร่ ว มมื อ กั บ กรมส่ ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย กรมธนารัก ษ์
กระทรวงการคลัง กรมเจ้าท่ า กระทรวงคมนาคม รวมถึงหน่ ว ยงานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อ ง ภาครัฐซึ่งรวมถึง
รัฐ วิส าหกิจและเอกชน เพื่อ สนั บ สนุ น ให้เกิด การพัฒ นาแนวทางปฏิบ ัติผ่ านมาตรการผังเมือ ง และการ
ออกแบบอาคารทีเ่ อือ้ ให้เกิดการสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาคุ ณภาพชีวติ ของคนใน
ชุมชนและเมือง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบการขอใช้ทด่ี นิ ของ
หน่วยงานภาครัฐ
๔.๒ ร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทาสื่อในรูปแบบต่างๆ และคู่มอื เพื่อ
เผยแพร่แ นวทางการน ามาตรการและเครื่อ งมือ ทางผังเมือ งไปสู่ก ารปฏิบ ัติ อ ย่างโปร่งใส ให้เกิด การใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อเป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะเพื่อสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมทุกขัน้ ตอนของทุกภาคส่วน

สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๑ การร่วมสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น หน้าที่ ๒ / ๔

๕. ขอให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เป็ นหน่ วยงานหลักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ทุกรูปแบบ จัดทาตัวชี้วดั และแผนงานเรื่องการสร้างสรรค์พ้นื ที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
ในการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและรางวัลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ขอให้หน่ วยงาน
ดังกล่าวและภาคีทเ่ี กีย่ วข้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณและกองทุนทีม่ อี ยูเ่ พื่อการพัฒนา รวมถึงการสร้าง
พืน้ ทีต่ น้ แบบ
๖. ขอให้ กรมธนารัก ษ์ กระทรวงการคลัง และหน่ ว ยงานเจ้าของที่ดิน ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละ
แนวทางการพิจารณาในการให้ใช้หรือให้เช่าทีด่ นิ แก่ภาครัฐและเอกชน โดยให้หน่ วยงานที่ขอใช้หรือ ขอเช่า
ทีด่ นิ มีการดาเนินการส่งเสริมสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะเพื่อสุขภาวะ ทัง้ นี้ให้มกี ารติดตามผลทีเ่ กิดขึน้ ด้วย
๗. ขอให้ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ร่ว มกับ สภาหอการค้าไทย สภาอุ ต สาหกรรม สมาคม
ธนาคารไทย กาหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิ และข้อตกลงการใช้พ้นื ที่ของเอกชนเพื่อดาเนินการสร้างสรรค์
พืน้ ทีส่ าธารณะเพื่อสุขภาวะ โดยมีการพิจารณากาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ
๘. ขอให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกับองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกรูปแบบ
พิจารณาสนับสนุ นการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในการดาเนินกิจกรรมใดๆ อันเอื้อให้เกิด การพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ นของพืน้ ทีส่ าธารณะเพื่อสุขภาวะ ภายใต้กรอบทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และด้านอื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในอนาคต
๙. ขอให้ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ) สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิจ ัย (สกว.) สถาบัน วิจ ัย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) ร่ ว มกับ
สถาบัน การศึก ษา องค์ก รวิช าชีพ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การศึก ษาวิจ ยั การพัฒ นากลไก เครื่อ งมือ ทาง
เศรษฐศาสตร์ มาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงินการคลังและด้านอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อการสร้างสรรค์
พืน้ ทีส่ าธารณะทีใ่ ช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อสุขภาวะในเขตเมือง
๑๐. ขอให้ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทุกรูปแบบ ประสานกับหน่ วยงานและภาคีทเ่ี กี่ยวข้อง เจ้าของพืน้ ที่ภาครัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจและ
เอกชนในการ
๑๐.๑ สนับสนุ นให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ การออกแบบ รูปแบบ กระบวนการ กิจกรรม
และระบบการบริหารจัดการ รวมทัง้ ขัน้ ตอน แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกรูปแบบ
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะเพื่อสุขภาวะ
๑๐.๒ สนับสนุ นการผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขัน้ ตอน การสื่อสาร รณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ที่ทนั สมัยและเป็ นปั จจุบนั เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์พ้นื ที่สาธารณะที่ดี โดยประสานงานกับ
คณะอนุ กรรมการภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น เพื่อสร้างความเข้าใจ และเชื่อมโยงรูปธรรมการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะในเขตเมือง ทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐.๓ สนับสนุ นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ภาคชุมชน ประชาสังคมและเอกชน ในการริเริม่ สร้างสรรค์
พืน้ ทีส่ าธารณะเพื่อสุขภาวะในพืน้ ทีร่ ว่ มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกรูปแบบ
สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๑ การร่วมสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น หน้าที่ ๓ / ๔

๑๑. ขอให้ ส านั ก งานส่ งเสริม เศรษฐกิจ สร้า งสรรค์ (องค์ก ารมหาชน) หรือ Creative Economy
Agency (Public Organization) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก รูป แบบ สภาหอการค้ า ไทย สมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเมือง และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริม สนับสนุ น การถ่ายทอดความรูแ้ ละการ
พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุ นนวัตกรรม เครื่องมือ และกลไกในการสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะเพื่อสุขภาวะใน
เขตเมืองอย่างเป็ นรูปธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขัน้ ตอนอย่างมีธรรมาภิบาล ที่คนทุกกลุ่ม รวมถึง
ผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาสสามารถเข้าถึงและใช้พน้ื ทีไ่ ด้โดยง่าย (Universal Design)
๑๒. ขอให้ เลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้ าต่ อ สมัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๑ การร่วมสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น หน้าที่ ๔ / ๔

