มติ ๑.๗ บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับการจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
สมัชชาสุขภาพครั้งที่หนึ่ง
ไดพิจารณารายงานเรือ่ ง บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิน่ กับการจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
ตระหนัก ในเจตนารมณของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด
๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน มาตราที่ ๖๗ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สวนที่ ๓ แนวนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน มาตราที่ ๗๘ (๓) และหมวดที่ ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น
มาตราที่ ๒๘๑ ถึง ๒๘๓ มาตรา ๒๙๐ ซึ่งกำหนดใหรัฐตองกระจายอำนาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) และใหมีกฎหมายกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจไวอยางชัดเจน
รับทราบและเขาใจ ในอำนาจ หนาทีแ่ ละภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการจัดบริการสาธารณะ
ซึ่งรวมการสงเสริมดูแลสุขภาพการป อ งกั น ควบคุ ม โรคและป จ จั ย คุ ก คามทางด า นสุ ข ภาพของประชาชนในเขต
ทองถิ่น การจัดบริการสาธารณสุข การสรางหลักประกันสุขภาพใหกับทุกคนในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ตระหนัก ถึงความสำคัญของบทบาทการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาชุมชน
บุคลากรดานสุขภาพและการจัดหลักประกันสุขภาพในทองถิ่น
รับทราบและยึดมั่น ในความสำคัญและความจำเปนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กอนการ
กำหนดและผลักดันนโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติหรือกอนการดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรายแรง ตามที่กำหนดไวในกฎหมาย
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับดำเนินการ
๑.๑ จัดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นชุมชนอยางสมานฉันท เพือ่ สรางความรูแ ละความเขาใจรวมกัน
ในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในทองถิ่น และเปน
แกนหลักในการจัดทำสมัชชาสุขภาพทองถิ่นและเชิงประเด็นบนพื้นฐานของขอมูลความจริงในพื้นที่ ในทุกระดับ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยมีกระบวนการดำเนินงานอยางเปนระบบและเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพื้นที่
โดยเฉพาะภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคการเมืองทุกระดับ และพัฒนาองคกรสวนทองถิ่นใหมี
ความรูความเขาใจและมีศักยภาพในการจัดกระบวนการสมัชชาพื้นที่เพื่อนำเสนอนโยบายสุขภาพระดับพื้นที่ที่
สอดคลองกับทองถิ่น และมีความเชื่อมโยงไปยังนโยบายระดับชาติได
๑.๒ นำนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพและการประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพมาจัดทำแผน นโยบาย
ยุทธศาสตร และโครงการ เพื่อการจัดการดานสุขภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
และมีกระบวนการประเมินตนเองอยางมีสวนรวม พรอมทั้งมีการเผยแพรรายงานผลการประเมินตอชุมชนอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง
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๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและรับเรื่องรองเรียนและเฝาระวัง
ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมในพืน้ ที่อยางกวางขวาง ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งจัดทำขอมูลสุขภาพชุมชนและ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยรวมมือกับองคกรเอกชนหรือ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
๑.๔ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบล และจัดตั้งกองทุนการศึกษา
เฉพาะดานเพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรทุกภาคฝาย เชน สงบุคลากรในทองถิ่นไปศึกษาตอในสาขาที่ทองถิ่น
ตองการ จัดบรรจุเมื่อสำเร็จการศึกษาแลว หรือจัดการพัฒนาทั้งทางดานวิชาการ จิตวิญญาณบริการ ดวยคุณธรรม
จริยธรรม และมนุษยสัมพันธใหแกบุคลากรดานสาธารณสุข ตลอดจนใหโอกาสแกบุคคลในทองถิ่นที่สำเร็จการ
ศึกษาในสาขาที่ทองถิ่นตองการกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนอยางมีความมั่นคงในวิชาชีพ เปนตน
๑.๕ กำหนดขอบังคับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนโดย
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการออกกฎระเบียบขอบังคับ ควบคูกับสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหกับ
คนในชุมชนรักและหวงแหน ในการดูแลทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ มใหชุมชนใช ป ระโยชน จ ากการใช
ทรั พ ยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน
๑.๖ สงเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๑.๗ เชื่อมโยงบูรณาการจัดระบบและแกไขปญหาสุขภาพและจัดการสิ่งแวดลอมระหวางทองถิ่นที่มี
พื้นที่ตอ เนือ่ งถึงกัน หรือมีลกั ษณะภูมนิ เิ วศเดียวกัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการสุขภาพและสิง่ แวดลอมในพื้นที่
๒. ใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมหาวิทยาลัยที่ตั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค
และหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกภาคสวน ทุกระดับ
๒.๑ กระทรวงสาธารณสุขสงเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดทำพัฒนาหรือปรับปรุงรางกฎหมาย
ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบตาง ๆ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคประชาสังคมใหเอื้อ
ตอการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๒ กำหนดนโยบายและงบประมาณในการเยียวยาผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม
จากสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีเปาหมายและแนวทางปฏิ บั ติรวมกันที่ชัดเจนเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมมือกันและบูรณาการการทำงานรวมกันในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม
๒.๓ การถายโอนสถานีอนามัยสูองค กรปกครองส วนท อ งถิ่ น กระทรวงสาธารณสุข ควรมีนโยบาย
แผนปฏิบัติการถายโอนที่ชัดเจนและกระบวนการที่เหมาะสมในการถายโอนสถานีอนามัย ทั้งในเรื่องกรอบอัตรา
กำลังบุคลากร แผนงาน งบประมาณ สวัสดิการ การเบิกจายงบประมาณ และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
มีการเตรียมการและดำเนินการอยางเปนระบบและเปนขัน้ ตอน ดวยความสมัครใจและความพรอม และสอดคลอง
กับความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย บนพื้นฐานประโยชนของประชาชนเปนหลัก
กระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดตั้งศูนยประสานงานการถายโอนสถานีอนามัยเพื่อ
รองรับการถายโอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๒.๔ จัดใหมีองคกรหรือหนวยงานในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ ประเมินผลกระทบทั้งดาน
สุขภาพ สั ง คม และด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชน ทั้ ง ทางด า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพในชุมชน โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนทุกภาคสวน และใหหนวยงานใน
๖๐
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ระดับชุมชนเปนฐานขอมูลในการประเมิน และเผยแพรขอมูลการประเมินผานสื่อสาธารณะทุกครั้งที่มีการประเมิน
ตลอดจนสิทธิรับรูขอมูลผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมนั้น ๆ
๒.๕ สนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย
๑) สนับสนุนงบประมาณใหชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรได เชน จัดตั้งกองทุนรวมกับองคกร
ปกครองทองถิ่นสำหรับจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
๒) พัฒนาศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของทองถิน่ ภายใตกฎหมาย
ขอบัญญัติที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งสรางและยกระดับกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเครือขาย
และภาคีวิชาการ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนฐานภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ความเชื่อ เชน การหามเผาตอซังขาว การเลี้ยงผีขุนน้ำ การบวชปา การสืบชะตาแมน้ำ การจัดการเหมืองฝายแบบ
ดั้งเดิม เปนตน เพื่อใหชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยชุมชนเองได
๓) ใหมีมาตรการและกลไกกำกับ ตรวจสอบ พิจารณาตอใบอนุ ญาตของภาคอุ ตสาหกรรมที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
๔) จัดใหมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับทองถิ่นในการอนุรักษ ฟนฟู และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติติดตามผลการดำเนินการตามมตินี้ และเสนอผลตอสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติในครั้งหนา
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