เส้นทางเดินของมติ ฯ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑

เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยงยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19”

ระเบียบวาระที่ ๒.๑
ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผลลัพธ์/ผลกระทบ

๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะอย่างยัง่ ยืน
๑.๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา
สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีส่วนร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการขยะอย่างยั ่งยืนตัง้ แต่ต้นทางถึงปลายทาง และ
สอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ผู้ขนส่งและผู้บริโภค
ร่วมทาตามหลักการ ๓R (Reduce ลดใช้, Reuse ใช้ซ้า,
Recycle หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) โดยเน้นการลดปริมาณ
ขยะ ให้เหลือน้อยที่สุดจนเหลือศูนย์

- มีระบบและกลไกการจัดการขยะอย่างยั ่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- มีการจัดการขยะ ตามหลักการ ๓R เพิ่มขึ้น
- ปริมาณขยะลดลง
- ปริมาณขยะที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
เพิ่มขึ้น

- เกิดการบูรณาการการ
จัดการขยะ ตัง้ แต่ต้นทาง
อย่างยั ่งยืน
- เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะของทุกภาค
ส่วนให้เข้มแข็งมากขึ้น
- ประชาชนมีความรู้ ความ
ตระหนักและร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการขยะเพิ่มขึ้น
- มีการจัดการขยะที่ถูกต้องตาม
๑.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - เร่งรัดการเลิกใช้พลาสติกบางประเภทหรือแบบใช้ครัง้
- ยกเลิกการใช้พลาสติกบางประเภท หรือแบบ หลักวิชาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
เดียวตามโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.๒๕๖๑ใช้ครัง้ เดียว
- มลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
นวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
๒๕๗๓ ให้บรรลุเป้ าหมายเร็วขึ้น
- มีองค์ความรู้และนวัตกรรมการใช้วัสดุอื่น
ขยะประเภทขยะติดเชื้อ ขยะ
กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมการใช้วัสดุอื่น ทดแทนพลาสติก เพิ่มขึ้น
พลาสติก ขยะ ชุมชน ลด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์
ทดแทนพลาสติก
- ปริมาณขยะพลาสติกลดลง
จานวนลง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม
- ไม่นาเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายใน
กระทรวงการต่างประเทศ
- ลดบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ทาจากพลาสติกโดยทาข้อตกลง
การจัดการขยะลดลง และมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน
ร่วมกันกับผู้ผลิต ผู้จาหน่ายและผู้ส่งสินค้าหรืออาหารทาง
รายได้จากการจัดการขยะเพิ่ม
สถาบันการศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา ออนไลน์ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก
มากขึ้น
สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้น
สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / เส้นทางเดินของร่างมติ ๑ เรื่อ ง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อ มที่ยงั ่ ยืนในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑/๖

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการควบคุมโรค
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา สื่อมวลชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ร่วมกันจัดการขยะติดเชื้ออย่างเป็ นระบบ ตัง้ แต่การคัด
แยก ทิ้ง เก็บ รวบรวม ขนส่งและกาจัดขยะติดเชื้อ
- จัดทาคู่มือแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ทัง้ จากสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม
ชุมชน บ้านหรือสถานที่พักรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อไม่ให้
ปนเปื้ อนตกค้างในสิ่งแวดล้อมและลดการแพร่กระจายเชื้อ
- รณรงค์ส่งเสริมการใช้หน้ากากผ้าหรือวัสดุอื่นมาใช้
ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้ครัง้ เดียว

- มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ
- มีคู่มือแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- มีการขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง
- ปริมาณขยะติดเชื้อลดลง
- มีการใช้วัสดุอื่นทดแทนหน้ากากอนามัยแบบ
ใช้ครัง้ เดียวเพิ่มขึ้น

๑.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่ม/องค์กร/
เครือข่าย/สมัชชา สื่อมวลชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชนอย่างเป็ นระบบที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
- สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อที่เข้าใจง่าย
และทั ่วถึงทุกกลุ่มเป้ าหมาย การคัดแยกขยะชุมชนให้ถูก
ประเภทตัง้ แต่ต้นทางและทาตามหลักการ ๓R อย่างจริงจัง
เพื่อลดปริมาณขยะและมีรายได้เพิ่มจากขยะ
- ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนและสนับสนุนให้
ขยายผลไปในพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้น

- มีระบบการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
- มีความตระหนักและความรู้เพิ่มขึ้น
- มีแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะชุมขนเพิ่มขึ้น
- ปริมาณขยะชุมชนลดลง

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
- ผู้บริโภคปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในยุควิถีใหม่ที่ดีขึ้น
- ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น
- สุขภาพของประชาชนดีขึ้น

๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น
๒.๑ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
- มีส่วนร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
จัดการการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ รวมถึงวิถีชีวิตชุมชน
วัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ อย่างยั ่งยืนและสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19
การท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน. (องค์การมหาชน)
- เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักและความรับผิ ด ชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ชุมชนและนักท่องเที่ยวในการ
สถาบันการศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา อนุรักษ์ทรัพยากรและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ยั ่งยืน ทัง้ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพที่สมดุล

- มีระบบและกลไกการจัดการการท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- นักท่องเที่ยวมีความรู้ ความระหนักและความ
รับผิดชอบในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
- ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น
- มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลง

- มีการบูรณาการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน
- มีกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น
- มีรูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / เส้นทางเดินของร่างมติ ๑ เรื่อ ง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อ มที่ยงั ่ ยืนในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๒/๖

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

๒.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ได้ผลการศึกษาความสามารถในการรองรับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของพื้นที่ท่องเที่ยว
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ศึกษาวิจัยความสามารถในการรองรับของพื้นที่ เพื่อกาหนด - มีการกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม
ท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน. (องค์การมหาชน) องค์กร จานวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ กิจกรรมและ
กับพื้นที่ กิจกรรมและระยะเวลา
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน
ระยะเวลา
- มีการปิ ดแหล่งท่องเที่ยวบางช่วงเวลา
สถาบันการศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา - พิจารณาการปิ ดแหล่งท่องเที่ยวบางช่วงเวลา
- มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์และคู่มือแนวทางการ
สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และคู่มือแนวทางการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้น
- สนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้น - มีเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเสมือนจริงทางสื่อ
- พัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเสมือนจริงทางสื่ออิเล็ก - อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่นักท่องเที่ยว
ทรอนิกส์

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
- นักท่องเที่ยวมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
- แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพที่ดี
ขึ้น
- ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มจานวนและ
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
- มลพิษสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกิดจากขยะ น้า
เสีย อากาศ และอื่นๆ ลดลง
- สุขภาพของประชาชนดีขึ้น

๓. การจัดการสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
๓.๑ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ
- มีส่วนร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบ กลไกและ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
ทบทวน “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๙” และปรับแผนปฏิบัติ
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ การ ให้สอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19 และโรคอื่นๆ โดย
สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจอย่างสมดุล
สาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของ
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม องค์กรปกครองส่วน พื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ตัง้ แต่วางแผน ดาเนินการ
ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่ม/ ติดตามประเมินผลและปรับปรุง
องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา สื่อมวลชน
- ส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน BCG ระดับพื้นที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีระบบ กลไก และมีการปรับเปลี่ยน
“ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๙” และ
แผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องและเหมาะสม
- มีกระบวนการส่วนร่วมตัง้ แต่ต้น ของทุกภาค
ส่วน
- มีศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน BCG ระดับพื้นที่

- มีการบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ
พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG
และแผนปฏิบัติการที่ได้รับ
ความยอมรับร่วมกันจากทุก
ฝ่ าย
- มีความร่วมมือ ระหว่างกลุ่ม/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาก
ขึ้น
- ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยการผลิตลดลง ทาให้

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / เส้นทางเดินของร่างมติ ๑ เรื่อ ง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อ มที่ยงั ่ ยืนในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๓/๖

ปัจจัยนาเข้า
๓.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่ม/
องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา สื่อมวลชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

- ส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว
- ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ย่อยสลายได้ง่าย ลดมลพิษและนา
กลับมาใช้ใหม่
- สร้างแรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ท่องเที่ยว คมนาคม พลังงานและชุมชนนาไปใช้อย่างมีหลัก
ธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการเพิ่มนวัตกร และธุรกิจใหม่
- ส่งเสริมให้มีชุมชนคาร์บอนต่าเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

- มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ BCG เพิ่มขึ้น
- มีการใช้ BCG ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
- มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าเพิ่มขึ้น
- มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลง
- มีนวัตกร หรือธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น
- มีชุมชนคาร์บอนต่าเพิ่มขึ้น

ประหยัดต้นทุน
- ผู้ประกอบการมีรายได้และ
กาไรเพิ่มมากขึ้น
- ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น
- คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
- สุขภาพของประชาชนดีขึ้น

- มีการบูรณาการพัฒนาที่อยู่
อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ
อย่างสมดุลในทุกมิติ
- มีการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนเพิ่มมากขึ้น
- สภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศดีขึ้น
- ลดการแพร่เชื้อโควิด-19
- เกิดความยั ่งยืนในการพัฒนา
ทุกมิติ
- ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น
- มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลง
- สุขภาพของประชาชนดีขึ้น

๔. การจัดการสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ
๔.๑ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั ่นคง ของมนุษย์ กระทรวง
สาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา
สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีส่วนร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ โดยยึดหลักการ
ให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการและบริบทของพื้นที่
- ปรับปรุงและจัดบ้านเรือน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการมีสุขภาพที่ดี
- พัฒนาศักยภาพให้มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเตรียมความ
พร้อมต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19และโรคอื่นๆ

- มีระบบและกลไกการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
เมืองอย่างมีสุขภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
- บ้านเรือน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการมี
สุขภาพที่ดี
- ประชาชนมีศักยภาพในการปรับตัวเตรียม
ความพร้อมต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น

๔.๒ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตร

- ร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ
- ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ การทางาน
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย ปลอดพิษ ปลอดโรค ลดการแพร่เชื้อโควิด-19

- ที่อยู่อาศัยและเมืองมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
- มีการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มคนและ
หน่วยงานที่เพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / เส้นทางเดินของร่างมติ ๑ เรื่อ ง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อ มที่ยงั ่ ยืนในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๔/๖

ปัจจัยนาเข้า
และสหกรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) การเคหะแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/สมัชชา สื่อมวลชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

- ใช้วัสดุผ้ามาทาหน้ากากอนามัย เพื่อลดปริมาณขยะ
- ทากิจกรรมลดกาซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืนให้เกิดการพึ่งตนเองและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

- ปริมาณขยะจากหน้ากากอนามัยลดลง
- มีกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น
- มีการผลิตและการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ

๕. การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมเป็ นเครือข่ายพลังพลเมือง
๕.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของ - ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่ม/องค์กร/
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ชุมชน/สมัชชา/ภาคีเครือข่าย/เด็ก/เยาวชน/อาสาสมัคร ทัง้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านความรู้ สื่อ ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวง
เครื่องมือ และอื่นๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรวมกันเป็ น
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตร เครือข่ายพลังพลเมืองที่เข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาวะ
และสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครอง สิ่งแวดล้อมที่ยั ่งยืน ให้มีความพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการ
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน/ภาคี
เปลี่ยนแปลง ทัง้ ในช่วงการระบาดและหลังวิกฤตโควิด-19
เครือข่าย/สมัชชา/เด็ก/เยาวชน/ อาสาสมัคร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ/เขต
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีโครงการสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่ม/
องค์กร/ชุมชน/ภาคีเครือข่าย/เด็ก/เยาวชน/
อาสาสมัคร ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น
- มีโครงการนาร่อง และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น
ๆ เพิ่มขึ้น

- มีการบูรณาการมีส่วนร่วม
ในการทางานร่วมกันของทุก
ภาคส่วนเพิ่มขึ้น
- มีเครือข่ายพลังพลเมืองที่
เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
- มีความเข้าใจและความ
รับผิดชอบในการทางาน
ร่วมกันเพิ่มมากขึ้น
- มีศักยภาพในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการสร้างเสริมสุขภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่ยั ่งยืนต่อไป
- สุขภาพของประชาชนดีขึ้น

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / เส้นทางเดินของร่างมติ ๑ เรื่อ ง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อ มที่ยงั ่ ยืนในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๕/๖

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

๕.๒ กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน/ภาคีเครือข่าย/สมัชชา/เด็ก - ทาพันธะสัญญาร่วมกันเป็ นเครือข่ายพลังพลเมือง ในการ
/เยาวชน/อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างจิตสานึก ความรับผิดชอบและปรับพฤติกรรมใหม่ที่ดี
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
- เพิ่มความรอบรู้ พัฒนาศักยภาพ ทักษะและขีด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ ความสามารถ สื่อสารสาธารณะ เข้าร่วมโครงการโดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวง
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมสุข
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตร ภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั ่งยืน
และสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม
- พัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น เพื่อ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
การพัฒนาที่ยั ่งยืน
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ/เขต
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

- มีพันธะสัญญาที่เป็ นข้อตกลงร่วมกันในการ
เป็ นเครือข่ายพลังพลเมือง ในการสร้างเสริมสุข
ภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั ่งยืน
- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ศักยภาพ
สื่อสาร ต่อการทางานร่วมกันในวิถีใหม่
- มีศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / เส้นทางเดินของร่างมติ ๑ เรื่อ ง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อ มที่ยงั ่ ยืนในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๖/๖

