สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑
ระเบียบวาระที่ ๒.๒

สมัชชาสุขภาพ ๑๑ / หลัก ๒ / ผนวก ๑
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เส้นทางเดิ นของร่างมติ การร่วมสร้างสรรค์พืน้ ที่สาธารณะในเขตเมืองสู่การพัฒนาที่ย ั ่งยืน
ปั จจัยนาเข้ า
องค์กรการขับเคลื่อน
นโยบาย
- สภาพัฒน์
- มหาดไทย (สปมท, ท้องถิน
่ )
- กพย.
องค์กรสนับสนุนมาตรการ
กลไก
กรมโยธาธิการและผังเมือง,
กรมธนารักษ์, สผ, กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่

-

-

-

-

สภาพัฒน์, ปยป., และ กพย.กาหนดประเด็น นิยาม ให้ปรากฏในแผน
แม่บทการพัฒนาประเทศ
กพย. อาศัยกลไกผ่านการสร้างตัวชีว้ ดั เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ ั ่งยืน
และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
สป.มท. และ สนง บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงกลไกหลาย
ระดับจากกลุ่มจังหวัดถึงท้องถิน่

-

กรมโยธาฯ การสร้างเกณฑ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และมาตรการ
ทางผังเมือง
สผ. เปิ ดโอกาสให้การเข้าถึงกองทุนสิง่ แวดล้อมในการ
สร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะ
กรมธนารักษ์กาหนดแนวปฏิบตั แิ ละเงือ่ นไขในการสนับสนุน
การใช้พน้ื ทีข่ องรัฐในการสร้างสรรค์พ้นื ทีส่ าธารณะ

-

-

-

-

-

องค์กรสนับสนุนการสร้าง
รูปธรรม ความรู้ ความเข้าใจ
- สสส TCDC
- สมาคมวิชาชีพ
- TDRI, สกว สวรส
- กพย

- สสส. TCDC สนับสนุนการสร้างพืน้ ทีร่ ปู ธรรม
- กพย. ส่งเสริม ให้เกิด Model และการขยายผล
- สมาคมวิชาชีพ ศึกษาและกาหนดแนวทางการสร้างสรรค์พน้ื ที่
สาธารณะและกระบวนการออกแบบสภาพแวดล้อม รวมถึง
กิจกรรมทีด่ ี
- TDRI, สกว, สวรส สนับสนุนการวิจยั ความรู้ ทีเ่ กีย่ วข้องใน
การเอื้อให้เกิดพืน้ ทีส่ าธารณะ

องค์กรสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเชิ งพื้นที่ การ
สื่อสารสาธารณะ
- อปท. เครือข่ายสุขภาพ,
เครือข่ายชุมชน, หอการค้า,
ภาคเอกชน

-

สร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความตระหนักรูถ้ งึ
ความสาคัญของการสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะในวงกว้าง
กาหนดแผนและประเด็น
บูรณาการความต้องการเข้ากับแผนพัฒนาท้องถิน่
หอการค้าไทย และภาคเอกชน สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
โครงการทีส่ ร้างสรรค์พ้นื ทีส่ าธารณะเพือ่ สุขภาวะ

ผลลัพธ์

กระบวนการ

แนวทางการทางาน

-

-

-

-

-

สภาพัฒน์ สนับสนุนให้บรรจุนิยามคาว่า “พืน้ ทีส่ าธารณะ” ให้ปรากฏในแผนแม่บทชาติ
เพื่อเชื่อมโยงการสนับสนุนจากสานักงบประมาณสูห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กพย. สนับสนุนให้เกิดตัวชีว้ ดั ด้านพืน้ ทีส่ าธารณะ ภายใต้ตวั บ่งชีก้ ารพัฒนาทีย่ ั ่งยืน
สป.มท. ขับเคลื่อนประเด็นการสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะในระดับกลุม่ จังหวัด เข้าสูกลไก
การบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ในระดับจังหวัดและท้องถิน่ เข้าสู่กลไก กบจ. ร่วมกับ
สถ.จ.

-

กรมโยธาธิการและผังเมืองนิยาม “พืน้ ทีส่ าธารณะ” เป็ นประเภทหนึ่งของการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ในผังเมืองรวมและผังเมืองรวมเฉพาะ และใช้เครื่องมือทางผังเมืองเอือ้ ให้เกิดการ
สร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะภายในอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสนับสนุนเกณฑ์ และตัวบ่งชี้ ของการ
สร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะทีด่ ี เพื่อให้เกิดแนวทางการดาเนินการในท้องถิน่ ได้
สผ. พิจารณาระเบียบกองทุนสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา 23(4) ให้เอือ้ ต่อการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะเพื่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาวะ
กรมธนารักษ์ กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้/เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ โดยให้พจิ ารณา
ให้ผขู้ อใช้/เช่าสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

-

สสส. TCDC ริเริม่ โครงการทีป่ ระสานความร่วมมือกับ ภาคเอกชน รัฐ และสมาคมวิชาชีพ
สถาบันการศึกษา ให้เกิดพืน้ ทีร่ ปู ธรรม และถอดบทเรียนเป็ น Model ของกระบวนการ
สร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะทีด่ ี
กพย. ขยายผลและขับเคลื่อนในอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจฯ/อนุกรรมการขับเคลื่อน
TDRI, สกว, สวรส สนับสนุ นโครงการวิจยั องค์ความรู้ ด้านกลไกการเอือ
้ ให้เกิดการ
สร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะ อาทิ มาตรการภาษี การสร้างแรงจูงใจ
เครือข่ายภาคประชาสังคม กาหนดแผนและผลักดันให้เกิด ความต้องการในการ
สร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะในเขตเมือง ผ่านการใช้กลไกเขตสุขภาพในระดับต่างๆ รวมถึง
ขับเคลื่อนให้เกิดคณะกรรมการหลายฝ่ ายในการขับเคลื่อน และบูรณการเข้าเป็ นส่วนหนึ่ง
กับแผนพัฒนาท้องถิน่
องค์ครองปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทาแผนการพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยผนวกการสร้างสรรค์พน้ื ที่
สาธารณะให้เป็ นส่วนหนึ่ง
หอการค้าไทย และภาคเอกชน สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม โครงการทีส่ ร้างสรรค์พน้ื ที่
สาธารณะเพื่อสุขภาวะ

-

-

-

-

เกิดการเชือ่ มโยงการสนับสนุนทรัพยากร
เกิดกลไกการเชือ่ มโยงและกลไกติดตาม
ผลสัมฤทธิ ์

เกิดมาตรการและเครือ่ งมือในการ
สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์พน้ื ที่
สาธารณะทีด่ ี
เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพือ่
การสร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะ

เกิดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี และเป็ นรูปธรรม
เกิดการขยายผลต่อยอด
เกิดนวัตกรรมและเครือ่ งมือ มาตรการ
ใหม่ๆ ในการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างสรรค์พน้ื ทีส่ าธารณะ

เกิดความตระหนักรู้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
เกิดการเชือ่ มโยงความต้องการของ
ชุมชน เข้าสูก่ ลไกระดับท้องถิน่

สมัชชาสุขภาพ ๑๑ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ / การร่วมสร้างสรรค์พน้ื ที่สาธารณะในเขตเมืองสูก่ ารพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น หน้าที่ ๑/๑

