สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๑

เส้นทางเดิ นของมติ ฯ
เรื่อง “การสร้างเสริ มสุขภาวะสิ่ งแวดล้อมที่ยงยื
ั ่ นในวิ กฤตโควิ ด-19”

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ผลลัพธ์/ผลกระทบ

๑. การจัดการสิ่ งแวดล้อมจากปัญหาขยะอย่างยังยื
่ น
๑.๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ชุมชน
ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/
สมัชชา สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

- มีสว่ นร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการขยะทุกประเภททีไ่ ด้มาตรฐานอย่างยังยื
่ นตัง้ แต่ตน้
ทางถึงปลายทาง และสอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- สร้างแรงจูงใจให้ผผู้ ลิต ผูจ้ าหน่าย ผูป้ ระกอบการ ผูข้ นส่ง
และผูบ้ ริโภค ร่วมทาตามหลักการ 3R (Reduce ลดใช้,
Reuse ใช้ซ้า, Recycle หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) โดยเน้น
การลดปริมาณขยะทีแ่ หล่งกาเนิด ซึง่ มีมากเกินการจัดการ
ให้เหลือน้อยทีส่ ุดจนเหลือศูนย์ และพิจารณาขยายบทบาท
ของภาคเอกชนในการจัดการขยะ
-ส่งเสริมการลงทุน หรือให้การสนับสนุนต่างๆ ต่อการ
ดาเนินการธุรกิจแปรรูปขยะ เช่น มาตรการด้านภาษี ด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ เป็ นต้น

- มีระบบและกลไกการจัดการขยะอย่างยังยื
่ น
โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
- มีการจัดการขยะ ตามหลักการ 3R เพิม่ ขึน้
- ปริมาณขยะลดลง
- ปริมาณขยะทีห่ มุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
เพิม่ ขึน้

- เกิดการบูรณาการการ
จัดการขยะ ตัง้ แต่ตน้ ทาง
อย่างยังยื
่ น
- เพิม่ กระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการขยะของทุกภาค
ส่วนให้เข้มแข็งมากขึน้
- ประชาชนมีความรู้ ความ
ตระหนักและร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการขยะเพิม่ ขึน้
- มีการจัดการขยะทีถ่ ูกต้องตาม
หลักวิชาการ
- มลพิษสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจาก
ขยะประเภทขยะติดเชือ้ ขยะ
พลาสติก ขยะ ชุมชน ลด
๑.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - เร่งรัดการเลิกใช้พลาสติกบางประเภทหรือแบบใช้ครัง้
- ยกเลิกการใช้พลาสติกบางประเภท หรือแบบ
จานวนลง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
เดียวตามโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.๒๕๖๑ใช้ครัง้ เดียว
- ผูป้ ระกอบการมีค่าใช้จ่ายใน
นวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
๒๕๗๓ ให้บรรลุเป้ าหมายเร็วขึน้
- มีองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมการใช้วสั ดุอ่นื
การจัดการขยะลดลง และมี
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - สร้างและเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมการใช้วสั ดุอ่นื ทดแทนพลาสติก เพิม่ ขึน้
รายได้จากการจัดการขยะเพิม่
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์
ทดแทนพลาสติก
- ปริมาณขยะพลาสติกลดลง
มากขึน้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวง - ไม่นาเข้าเศษพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก
- มีผปู้ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การต่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ต่างประเทศ
เพิม่ ขึน้
ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/ - ลดบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุทท่ี าจากพลาสติกโดยทาข้อตกลง
สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑/๗

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

สมัชชา สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ร่วมกันกับผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่ายและผูส้ ง่ สินค้าหรืออาหารทาง
ออนไลน์ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก

๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการควบคุมโรค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน
สถานศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา
สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

- ร่วมกันจัดการขยะติดเชือ้ ทุกประเภทอย่างเป็ นระบบ
ตัง้ แต่การคัดแยก ทิง้ เก็บ รวบรวม ขนส่งและกาจัดขยะติด
เชือ้
- จัดทาคู่มอื แนวทางการจัดการขยะติดเชือ้ ทีถ่ ูกต้อง
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ ทัง้ จาก
สถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ชุมชน บ้านหรือสถานที่
พักรักษาผูป้ ่ วยโควิด-19 เพื่อไม่ให้ปนเปื้ อนตกค้างใน
สิง่ แวดล้อมและลดการแพร่กระจายเชือ้
- รณรงค์สง่ เสริมและพัฒนาหน้ากากผ้าหรือวัสดุอ่นื ทีไ่ ด้
มาตรฐานทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้ครัง้ เดียว

- มีระบบการจัดการขยะติดเชือ้
- มีค่มู อื แนวทางการจัดการขยะติดเชือ้ ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- มีการจัดการขยะติดเชือ้ อย่างถูกต้อง
- ปริมาณขยะติดเชือ้ ลดลง
- มีการใช้วสั ดุอ่นื ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบ
ใช้ครัง้ เดียวเพิม่ ขึน้
- ปริมาณขยะจากหน้ากากอนามัยลดลง

๑.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน
สถานศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา
สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

- มีบทบาทในการจัดการขยะชุมชนอย่างเป็ นระบบที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ผลักดันให้เป็ นวาระสาคัญของจังหวัด สร้างความตระหนัก
และเผยแพร่ความรูผ้ ่านสือ่ ทีเ่ ข้าใจง่ายและทัวถึ
่ งทุก
กลุ่มเป้ าหมาย คัดแยกขยะชุมชนให้ถูกประเภทตัง้ แต่ใน
ครัวเรือนและทาตามหลักการ 3R อย่างจริงจัง เพื่อลด
ปริมาณขยะและสร้างรายได้เพิม่ จากขยะให้กบั ชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมและลดการเกิดมลพิษ
- ส่งเสริมแหล่งเรียนรูก้ ารจัดการขยะชุมชนและสนับสนุนให้
ขยายผลไปในพืน้ ทีอ่ ่นื เพิม่ ขึน้

- มีระบบการจัดการขยะชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม
- มีความตระหนักและความรูเ้ พิม่ ขึน้
- มีแหล่งเรียนรูก้ ารจัดการขยะชุมขนเพิม่ ขึน้
- ปริมาณขยะชุมชนลดลง

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
- ผูบ้ ริโภคปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในยุควิถใี หม่ทด่ี ขี น้ึ
- ทรัพยากรธรรมชาติดขี น้ึ
- สุขภาพของประชาชนดีขน้ึ

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๒/๗

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

๒. การจัดการสิ่ งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น
๒.๑ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน องค์การบริหารการ
พัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น.
(องค์การมหาชน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน
สถานศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา
สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

- มีสว่ นร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการการท่องเทีย่ วทุกประเภททีเ่ น้นคุณภาพ รวมถึงวิถี
ชีวติ ชุมชนอย่างยังยื
่ นและสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19
- เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างหน่ วยงาน ชุมชนและนักท่องเที่ยวในการ
อนุ รกั ษ์ รักษาทรัพยากรและลดผลกระทบต่อ สิง่ แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ทัง้ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ
สุขภาพอย่างสมดุล

- มีระบบและกลไกการจัดการการท่องเทีย่ วที่
เน้นคุณภาพ โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
- นักท่องเทีย่ วมีความรู้ ความตระหนักและ
ความรับผิดชอบในการท่องเทีย่ วเพิม่ มากขึน้
- ทรัพยากรธรรมชาติดขี น้ึ
- มลพิษสิง่ แวดล้อมลดลง

- มีการบูรณาการจัดการการ
ท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
- มีกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนเพิม่ มากขึน้
- มีรปู แบบและกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย
เพิม่ ขึน้
- นักท่องเทีย่ วมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
๒.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- ได้ผลการศึกษาความสามารถในการรองรับ
สิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม ภาคเอกชน สถานศึกษา และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ศึกษาวิจยั ของพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ ว
- แหล่งท่องเทีย่ วมีสภาพทีด่ ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น รวมถึงความสามารถในการรองรับ - มีการกาหนดจานวนนักท่องเทีย่ วให้เหมาะสม
ขึน้
นวัตกรรม กรมประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร
ของพืน้ ที่ เพื่อกาหนดจานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสมกับ กับพืน้ ที่ กิจกรรมและระยะเวลา
- ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่ง
กรมการกงสุล องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ พืน้ ที่ กิจกรรมและระยะเวลา
- มีการปิ ดแหล่งท่องเทีย่ วบางช่วงเวลา
ท่องเทีย่ วเพิม่ จานวนและ
เพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน)
- พิจารณาการปิ ดแหล่งท่องเทีย่ วบางช่วงเวลา
- มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์และคู่มอื แนวทางการ
ความอุดมสมบูรณ์มากขึน้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน
- พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และคู่มอื แนวทางการ
ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- มลพิษสิง่ แวดล้อมในแหล่ง
สถานศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา
ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยความร่วมมือของ
- มีการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเพิม่ ขึน้
ท่องเทีย่ วทีเ่ กิดจากขยะ น้า
สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มกี ารปรับปรุง พัฒนาให้ดขี น้ึ และ - มีเทคโนโลยีการท่องเทีย่ วเสมือนจริงทางสือ่
เสีย อากาศ และอื่นๆ ลดลง
สอดคล้องกับสถานการณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่นักท่องเทีย่ ว
- สุขภาพของประชาชนดีขน้ึ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยมีกฎหมายรองรับ
- พัฒนาเทคโนโลยีการท่องเทีย่ วเสมือนจริงทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
-พัฒนาสือ่ สารและประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการสิง่ แวดล้อม
ในแหล่งท่องเทีย่ วอย่างมีประสิทธิภาพ
สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๓/๗

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อ
สนับสนุนการวางแผน ดาเนินการและติดตามประเมินผลให้
เกิดการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
- ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและการลดภาษีแก่แหล่ง
ท่องเทีย่ ว รวมทัง้ งดเว้นวีซ่าสาหรับนักท่องเทีย่ วบางกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมและฟื้ นตัวการท่องเทีย่ ว

๓. การจัดการสิ่ งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิ จชีวภาพ-เศรษฐกิ จหมุนเวียน-เศรษฐกิ จสีเขียว
๓.๑ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ
- มีสว่ นร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบ กลไกและ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
ทบทวน “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดล
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๙” ให้สอดคล้องกับแผน
แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั แม่บททีเ่ กีย่ วข้อง และปรับแผนปฏิบตั กิ าร ให้สอดคล้องกับ
และนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ วิกฤตโควิด-19 และโรคอื่นๆ โดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจอย่างสมดุลและสอดคล้องกับความ
สาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและ ต้องการของประชาชนและบริบทของพืน้ ที่ โดยเน้นการมี
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส่วนร่วม ตัง้ แต่วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผลและ
กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปรับปรุง
ชุมชน ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่ม/องค์กร/
- ส่งเสริมให้มศี ูนย์เรียนรูแ้ ละขับเคลื่อน BCG ระดับพืน้ ที่
เครือข่าย/สมัชชา สือ่ มวลชน และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

- มีระบบ กลไก และมีการปรับเปลีย่ น
“ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๙” และ
แผนปฏิบตั กิ าร ทีส่ อดคล้องและเหมาะสม
- มีกระบวนการส่วนร่วมตัง้ แต่ตน้ ของทุกภาค
ส่วน
- มีศูนย์เรียนรูแ้ ละขับเคลื่อน BCG ระดับพืน้ ที่

๓.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม องค์กรปกครองส่วน

- มีองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ BCG เพิม่ ขึน้
- มีการใช้ BCG ในด้านต่างๆ เพิม่ ขึน้
- มีการใช้ทรัพยากรทีค่ มุ้ ค่าเพิม่ ขึน้
- มลพิษสิง่ แวดล้อมลดลง
- มีนวัตกร หรือธุรกิจใหม่เพิม่ ขึน้

- ส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว
- ใช้ทรัพยากรทีค่ มุ้ ค่า ย่อยสลายได้งา่ ย ลดมลพิษและนา
กลับมาใช้ใหม่

- มีการบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ
พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG
และแผนปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั
ความยอมรับร่วมกันจากทุก
ฝ่ าย
- มีความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ มาก
ขึน้
- ผูป้ ระกอบการมีค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยการผลิตลดลง ทาให้
ประหยัดต้นทุน
- ผูป้ ระกอบการมีรายได้และ
กาไรเพิม่ มากขึน้
- ทรัพยากรธรรมชาติดขี น้ึ
- คุณภาพสิง่ แวดล้อมดีขน้ึ
- สุขภาพของประชาชนดีขน้ึ

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๔/๗

ปัจจัยนาเข้า
ท้องถิน่ สถานประกอบการ ชุมชน ภาคเอกชน
สถานศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา
สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

กระบวนการ

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

- สร้างแรงจูงใจให้เป็ นไปตามเป้ าหมายการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ น ให้ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ
เกษตรกรรม ท่องเทีย่ ว คมนาคม พลังงานและชุมชน
นาไปใช้อย่างมีหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการเพิม่ นวัตกร และธุรกิจ
- ส่งเสริมให้มชี ุมชนคาร์บอนต่าเพิม่ ขึน้

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

- มีชุมชนคาร์บอนต่าเพิม่ ขึน้

๔. การจัดการสิ่ งแวดล้อมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ
๔.๑ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา สังคม - มีสว่ นร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการ
และความมันคง
่ ของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ โดยยึดหลักการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล้อม
ให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง พัฒนาพืน้ ทีช่ ุมชน เมือง และ
กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ชนบทให้สอดคล้องกับปั ญหา ความต้องการและบริบทของ
(องค์การมหาชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พืน้ ทีแ่ ละครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย เพศ และสถานภาพ
ชุมชน ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่ม/องค์กร/
- ปรับปรุงและจัดบ้านเรือน ชุมชนและสิง่ แวดล้อมที่
เครือข่าย/สมัชชา สือ่ มวลชน และหน่วยงานที่
เอือ้ อานวยต่อการมีสุขภาพทีด่ ี
เกีย่ วข้อง
- พัฒนาศักยภาพให้มคี วามยืดหยุ่นและปรับตัวเตรียมความ
พร้อมต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 โรคอื่นๆ ภัยพิบตั ิ
และปัจจัยเสีย่ งในด้านต่าง ๆ

- มีระบบและกลไกการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยและ
เมืองอย่างมีสุขภาวะ โดยการมีสว่ นร่วมของทุก
ภาคส่วน
- บ้านเรือน ชุมชนและสิง่ แวดล้อมเอือ้ ต่อการมี
สุขภาพทีด่ ี
- ประชาชนมีศกั ยภาพในการปรับตัวเตรียม
ความพร้อมต่อการแพร่เชือ้ โควิด-19 เพิม่ ขึน้

๔.๒ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) การเคหะแห่งชาติ องค์กร

- ทีอ่ ยู่อาศัยและเมืองมีการพัฒนาทีด่ ขี น้ึ
- มีการเข้ามามีสว่ นร่วมของกลุ่มคนและ
หน่วยงานทีเ่ พิม่ ขึน้
- ประชาชนมีพฤติกรรมทีถ่ ูกต้อง
- มีกจิ กรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้
- มีการผลิตและการบริโภคทีด่ ตี ่อสุขภาพ

- ร่วมกันพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ
- ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ การคมนาคมขนส่ง การ
ส่งเสริมธุรกิจทีต่ ่อยอดอัตลักษณ์ของชุมชน การทางาน
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย ปลอดพิษ ปลอดโรค ลดการแพร่เชือ้ โควิด-19

- มีการบูรณาการพัฒนาทีอ่ ยู่
อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ
และสมดุลในทุกมิติ
- มีการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วนเพิม่ มากขึน้
- สภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศดีขน้ึ
- ลดการแพร่เชือ้ โควิด-19
- เกิดความยังยื
่ นในการพัฒนา
ทุกมิติ
- ทรัพยากรธรรมชาติดขี น้ึ
- มลพิษสิง่ แวดล้อมลดลง
- สุขภาพของประชาชนดีขน้ึ

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๕/๗

ปัจจัยนาเข้า
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน
สถานศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา
สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

กระบวนการ

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

- ลดขยะและทากิจกรรมลดกาซเรือนกระจก เพิม่ พืน้ ทีส่ ี
เขียว ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีย่ งยื
ั ่ นให้เกิดการ
พึง่ ตนเองและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

๕. การจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมเป็ นเครือข่ายพลังพลเมือง
๕.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
่
- ส่งเสริม สร้างกลไกให้เกิดการมีสว่ นร่วม และสนับสนุนการ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ดาเนินงานของกลุ่ม/องค์กร/ชุมชน/สมัชชา/ภาคีเครือข่าย/
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เด็ก/เยาวชน/อาสาสมัครในระดับพืน้ ที่ ทัง้ ด้านความรู้ สือ่
กระทรวงการท่องเทีย่ วและการกีฬา กระทรวง
ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตร เครื่องมือ และอื่น ๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรวมกันเป็ น
และสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครอง เครือข่ายพลังพลเมืองทีเ่ ข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาวะ
ส่วนท้องถิน่ ชุมชน กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน/ภาคี
สิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ น ให้มคี วามพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการ
เครือข่าย/สมัชชา/เด็ก/เยาวชน/ อาสาสมัคร
เปลีย่ นแปลง ทัง้ ในช่วงการระบาดและหลังวิกฤตโควิด-19
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับ
อาเภอ/เขต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน
สถานศึกษา สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

- มีโครงการสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่ม/
องค์กร/ชุมชน/ภาคีเครือข่าย/เด็ก/เยาวชน/
อาสาสมัคร ในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้
- มีโครงการนาร่อง และขยายผลไปสูพ่ น้ื ทีอ่ ่นื
ๆ เพิม่ ขึน้

- มีการบูรณาการมีสว่ นร่วม
ในการทางานร่วมกันของทุก
ภาคส่วนเพิม่ ขึน้
- มีเครือข่ายพลังพลเมืองที่
เข้มแข็งเพิม่ มากขึน้
- มีความเข้าใจและความ
รับผิดชอบในการทางาน
ร่วมกันเพิม่ มากขึน้
- มีศกั ยภาพในการเพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการสร้างเสริมสุขภาวะ
สิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป
- สุขภาพของประชาชนดีขน้ึ

๕.๒ กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน/ภาคีเครือข่าย/สมัชชา/เด็ก - เป็ นเครือข่ายพลังพลเมืองทีม่ พี นั ธะสัญญาร่วมกัน โดยใช้ - มีพนั ธะสัญญาทีเ่ ป็ นข้อตกลงร่วมกันในการ
/เยาวชน/อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กลไกสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ หรือกลไกอื่น ๆ ที เป็ นเครือข่ายพลังพลเมือง ในการสร้างเสริมสุข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั่ น
สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๖/๗

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

และสิง่ แวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ เหมาะสม ในการสร้างจิตสานึก ความรับผิดชอบและปรับ
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวง พฤติกรรมใหม่ทด่ี ตี ่อสังคม
การท่องเทีย่ วและการกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม - เพิม่ ความรอบรูแ้ ละกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศักยภาพ ทักษะและขีดความสามารถ การสือ่ สารสาธารณะ
กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์
รวมทัง้ การเข้าร่วมและดาเนินการโครงการต่าง ๆ โดย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สานักงาน สิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั่ น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานกองทุน
- พัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรูเ้ พื่อขยายผลไปสูพ่ น้ื ทีอ่ ่นื เพื่อ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจยั ระบบ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
สาธารณสุข คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ/เขต
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ภาคเอกชน สถานศึกษา
สือ่ มวลชน ผูน้ าศาสนา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ศักยภาพ
สือ่ สาร ต่อการทางานร่วมกันในวิถใี หม่
- มีศูนย์เรียนรูก้ ารสร้างเสริมสุขภาพ
สิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๗/๗

