สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙

สมัชชาสุขภาพ ๙. มติ ๒
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การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีเ่ ก้า
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง การจัดการและพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ชุมชน และเมืองเพือ่ สุขภาวะ๑
ตระหนัก ว่า ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นหนึ่งในปจั จัยสีท่ ม่ี คี วามสําคัญต่อชีวติ ของทุกคนในสังคม เป็ นพืน้ ฐานของ
สุขภาวะทุกมิติ โดยองค์การสหประชาชาติได้กาํ หนดหลักการและพันธกิจในการพัฒนาการอยูอ่ าศัยและเมือง
(UN-Habitat 3) ทีเ่ น้นกระบวนการมีสว่ นร่วม รวมถึงองค์การอนามัยโลกได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทีอ่ ยู่
อาศัยให้เอือ้ ต่อการสร้างสุขภาวะ ตามโครงการ “เมืองสุขภาวะ” (Healthy Cities) มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐
ตระหนัก ว่า ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับผ่านประชามติเมือ่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้
ความสําคัญต่อการจัดการและพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย และสิทธิในการดํารงชีวติ ในสิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดีของชุมชนทุกรูปแบบ
ตระหนัก ว่า ประชาชนมีหน้าทีใ่ นการพัฒนา และแก้ปญั หาทีอ่ ยู่อาศัย ชุมชน และเมือง ร่วมกับภาคี
ทุกภาคส่วน
ชืน่ ชม ภาครัฐ ที่ไ ด้ใ ห้ค วามสํ า คัญ ต่ อ เรื่อ งที่อ ยู่ อ าศัย โดยตัง้ หน่ ว ยงานและคณะกรรมการด้า น
ทีอ่ ยู่อาศัยชุดต่าง ๆ กําหนดนโยบาย กฎหมาย มาตรการ ในการสนับสนุ นด้านทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความ
มันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ และทรัพย์สนิ และการมีสขุ ภาวะทีด่ ขี องประชาชน หมูบ่ า้ น ชุมชนและเมือง และเริม่ ให้
ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยจากทุกภาคส่วน เช่นโครงการประชารัฐ รวมถึงภาคการเงิน
และภาครัฐซึง่ ได้มกี ารวางระบบการเงินเคหะการเพือ่ สนับสนุนกลุ่มรายได้ต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
ชืน่ ชม ความเข้มแข็งของชุมชน ภาคประชาชนทีเ่ ข้าร่วมพัฒนาการแก้ไขปญั หาทีอ่ ยู่อาศัยโดยชุมชน
เป็ นฐานภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เช่น โครงการบ้านมันคง
่ จนประเทศไทยเป็ นต้นแบบของโลก
รวมถึงบทบาทของภาคเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพและความเข้มแข็งในการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
กังวล ถึง ข้อจํากัดและสภาพปญั หาในการจัดการและพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อสุขภาวะ ภายในชุมชนและ
เมืองซึง่ มีความซับซ้อนรุนแรงและขยายตัวมากขึน้ ทุกด้าน ทําให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพทัง้ ร่างกาย จิตใจ
คุณภาพชีวติ สภาพแวดล้อม ความมันคงปลอดภั
่
ย ทัง้ ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับชาติ และ
เกิดขึน้ ในทุกระดับรายได้ของสังคม โดยมีความรุนแรงในกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อย ซึ่งมีปญั หา การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ทรัพยากร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกองทุนทีส่ นับสนุนด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
รับทราบและกังวล ว่า คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายเพื่อ
ที่อ ยู่อ าศัย และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งซึ่ง มีอ ยู่ม าก ยัง ขาดการบูร ณาการด้า นนโยบาย แผนยุท ธศาสตร์
แผนการปฏิบตั งิ าน และงานพัฒนาด้านทีอ่ ยู่อาศัยกระจายอยู่ในหลายกระทรวง ทําให้ขาดเอกภาพ รวมถึง
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๙ / หลัก ๑
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การขาดการมีส่ ว นร่ ว มของภาคชุ ม ชน ภาควิช าการ ภาคเอกชน ส่ ง ผลให้น โยบายด้า นที่อ ยู่อ าศัย ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ขณะที่ยงั มีขอ้ จํากัดของหน้ าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนกฎระเบียบบางส่วนไม่เหมาะสมกับบริบทและภูมนิ ิเวศวัฒนธรรม ของ
พืน้ ที่ หมูบ่ า้ น ชุมชน เมือง
เห็นว่า การป้องกันและแก้ไขปญั หาด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างยังยื
่ นต้องสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุก
ฝ่าย ทุกภาคส่วนและทุกระดับ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปญั หาในปจั จุบนั ควบคู่ไปกับการวางแผนป้องกันใน
อนาคตอย่างยังยื
่ น
จึงมีมติ ดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็ นหน่ วยงานหลัก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรม
โยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมธนารัก ษ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงคมนาคม กระทรวง
อุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภาคประชาสังคม ภาค
วิ ช าการ และภาคเอกชน ดํ า เนิ น การโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๑.๑ ศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดย
เพิม่ การมีส่วนร่วมของ องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ให้ความสําคัญกับการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาวะของที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองทุกระดับไปสู่การปฏิบตั ิ
ร่วมกับหน่วยงานและคณะกรรมการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยชุดต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติดา้ นการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ชุมชน และเมือง เพื่อสุขภาวะโดย
ใช้กรอบของหลักการและพันธกิจในการพัฒนาการอยู่อาศัย และเมือง (UN-Habitat 3) และเมืองสุขภาวะ
(Healthy Cities) โดยให้มกี ลไกคณะทํางานในระดับเขตในกรุงเทพมหานคร ระดับเมือง และระดับจังหวัด
เพือ่ จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนงานด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อสุขภาวะใน
แต่ละระดับ
๒. ขอให้ สถาบัน พัฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน) การเคหะแห่ ง ชาติ และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็ นแกนประสานหน่ วยงาน ภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง ในการจัดเวทีพฒ
ั นา นโยบาย
สาธารณะ และพืน้ ทีน่ ําร่อง เพือ่ ศึกษาการจัดการและการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ชุมชน และเมืองเพือ่ สุขภาวะ
๓. ขอให้ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน
(องค์ก ารมหาชน) และการเคหะแห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ร่ ว มกับ สํ า นั ก งานเศรษฐกิจ การคลัง
กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมส่ง เสริม สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทาง การพัฒนาระบบการเงิน การออมเพื่อที่อยู่อาศัย และการพัฒนา
กองทุนสนับสนุ นที่อยู่อาศัยเพื่อให้มมี าตรการสนับสนุ นและส่งเสริม ด้านการเงินและการคลังเพื่อเอื้อให้
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ชุ ม ชน ภาคเอกชน และภาคีท่ีเ กี่ ย วข้อ ง สามารถพัฒ นาที่ อ ยู่ อ าศัย เพื่อ สุ ข ภาวะ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
ความสามารถในการจ่ายของผูอ้ ยูอ่ าศัย ในทุกกลุ่มรายได้และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพืน้ ที่
๔. ขอให้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็ นองค์กรหลักร่วมกับ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจ
บ้านจัดสรร สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมผูป้ ระกอบการวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้าน สภาหอการค้า ภาค
วิชาการ และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมมือกันพัฒนาแนวทางการมีสว่ นร่วมและสนับสนุ นการพัฒนาที่
อยูอ่ าศัย ชุมชน และเมืองเพือ่ สุขภาวะในทุกกลุ่ม
๕. ขอให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงการถ่ายโอน อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทุกระดับให้ครอบคลุมอํานาจหน้าทีใ่ นการจัดการและการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อสุข
ภาวะ
๖. ขอให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็ นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สถาบันการศึกษา ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคีและ
เครือ ข่า ยวิช าชีพ ที่เ กี่ย วข้อ ง ปรับ ปรุ ง พัฒ นาหลัก เกณฑ์ผ งั เมือ งและเกณฑ์ท่ีอ ยู่อ าศัย เพื่อ สุ ข ภาวะที่
เหมาะสม กับบริบทของพืน้ ที่ ชุมชน และเมือง เพื่อเป็ นแนวทางให้แต่ละพืน้ ทีใ่ นการดําเนินงานและนําไปสู่
การออกข้อบัญญัตแิ ละเทศบัญญัตขิ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๗. ขอให้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีทเ่ี กีย่ วข้องในพืน้ ที่ โดยเฉพาะ เครือข่าย
องค์กรชุมชน การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ชุมชนและเมือง ร่วมกับคณะทํางานจัดการและพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ชุมชน
และเมืองเพื่อสุขภาวะในระดับเขตในกรุงเทพมหานคร ระดับเมือง และระดับจังหวัด ดังกล่าวในข้อ ๑.๒
สนับสนุ นและผลักดันการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการ
พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ชุมชน และเมืองเพือ่ สุขภาวะในระดับนัน้ ๆ
๘. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๑

สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๒ การจัดการและพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ชุมชน และเมืองเพือ่ สุขภาวะหน้าที่ ๓ / ๓

