ิ ง้ ที่ ๒
่
สมัชชาสุขภาพแหงชาตครั

สมัชชาสุขภาพ ๒/หลัก ๑๔
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

ิ
รายงานฉบับที่ หนึ่ ง ของคณะอนุกรรมการดําเนนการประชุ
ม คณะที่ ๑
คณะอนุ กรรมการดําเนินการประชุม คณะที่ ๑ ได้ประชุมครัง้ แรกและครัง้ ทีส่ องเมือ่ วันที่ ๑๖ และ
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมี รศ.ดร.ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา เป็นประธาน ในทีส่ ดุ ทีป่ ระชุมมีมติเห็น
ควรเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ อง ให้รบั รองมติประกอบระเบียบวาระเพือ่ พิจารณาต่างๆ
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
๓.๕ การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
มติ ๑ ฉบับตามทีป่ รับแก้
๓.๑๑ แผนพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นบนฐานการพึง่ ตนเองด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม กรณีภาคใต้
มติ ๑ ฉบับตามทีป่ รับแก้
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ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑
ิ่
แผนพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นบนฐานการพึ่งตนเองด้าน เศรษฐกจิ สังคม สงแวดล้
อม กรณี ภาคใต้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ อง
ได้พิจารณารายงานเรื่อง
แผนพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นบนฐานการพึ่งตนเองด้าน เศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม กรณีภาคใต้ โดย
กังวล ต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากแผนพัฒนาทีผ่ ่านมา ซึ่งไม่ได้ขน้ึ รูปจากโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้และไม่ได้พฒ
ั นาต่อยอดอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับผลผลิตที่มอี ยู่ในภาคใต้ จึงมี
แนวโน้มสร้างความขัดแย้งของสังคมมากขึน้ เนื่องจากผลของการพัฒนาภาคใต้ทผ่ี า่ นมารวมถึงทิศทางใน
อนาคต มีแนวโน้มการกระจายรายได้ไปสูป่ ระชาชนไม่ทวถึ
ั ่ ง ผลประโยชน์ตกอยูเ่ ฉพาะบางกลุม่ บางพืน้ ที่
ั่
เกรงว่าผลกระทบของการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลภาคใต้
จะเป็ นแบบเดียวกับภาคตะวันออก
ห่วงใย ว่าเหตุ การณ์ เหล่านี้ จะก่อให้เ กิด ผลกระทบที่รุนแรงต่ อรากฐานทางวัฒนธรรมและฐาน
ทรัพยากรของภาคใต้
เห็นว่า ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ควรสอดคล้องกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรม และศักยภาพของพืน้ ที่ ซึ่ง
่
ตัง้ อยูบ่ นฐานของระบบนิเวศปาฝนเขตร้
อน เหมาะกับการทําการเกษตร ประมง การท่องเทีย่ ว และการดูแล
ั
สุขภาพแบบพืน้ บ้าน อันเป็ นภูมปิ ญญาที
ค่ นใต้ได้สบื ทอดต่อกันมา
รับ ทราบว่ า ในขณะนี้ ม ีป ระกาศคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
ประเมิน ผลกระทบด้า นสุ ข ภาพที่เ กิด จากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่ง สมควรให้ม ีก ารเร่ ง รัด
ดําเนินการต่อไป
รับทราบว่า คณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ แต่งตัง้ ให้มคี ณะกรรมการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมนิเวศ ซึง่ เป็ นคณะกรรมการระดับประเทศ
ตระหนักว่ า กระบวนการจัด ทําแผนพัฒ นาที่ยงยื
ั ่ น บนฐานการพึ่ง ตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม กรณีภาคใต้ ควรเป็ นกระบวนการทีใ่ ห้ประชาชนและหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
ภาคใต้ ได้ร่ว มแลกเปลี่ย นองค์ค วามรู้แ ละเรีย นรู้อ ย่า งสมานฉัน ท์ เพื่อ นํ า ไปสู่ก ารเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพือ่ การมีสุขภาวะทีด่ ขี องประชาชน โดยจัดให้มกี ระบวนการร่วมกําหนดแผนพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นอย่าง
เป็ นระบบและการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคี
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้รฐั บาลโดยคณะรัฐมนตรี พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทบทวนร่างแผนแม่บทการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจภาคใต้อย่างยังยื
่ นและแผนพัฒนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
เป็ นแผนบูรณาการและมีหลักการสําคัญดังนี้
๑.๑ ให้เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ และพัฒนาการศึกษาทีส่ ร้างคนให้มคี ุณภาพสูส่ มดุลทางด้าน
สุขภาวะ
๑.๒ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ตามความ
ต้องการและความจําเป็ นของท้องถิน่ โดยเป็ นอุตสาหกรรมทีค่ ํานึงถึงการรักษาฐานทรัพยากร ไม่เกิดผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม วิถชี วี ติ และสุขภาพชุมชนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
๑.๓ ให้ความสําคัญกับการท่องเทีย่ วทีค่ าํ นึงถึงสิง่ แวดล้อม วิถชี วี ติ วัฒนธรรมท้องถิน่ และการ
กระจายรายได้ควบคูไ่ ปกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
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่ นไพร พื้นทีช่ ุ่มนํ้ า กา
๑.๔ ให้ความสําคัญกับการอนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปาสมุ
ส่งเสริมการเกษตรยังยื
่ น และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๕ ให้ความสําคัญกับฐานความรูภ้ ูมนิ ิเวศ เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเปิ ด
โอกาสให้ภาคประชาชนได้เสนอความต้องการและมีสว่ นร่วมในการกําหนดประเด็นในการพัฒนา
ทัง้ นี้ ขอให้รฐั บาลโดยคณะรัฐมนตรีมมี ติให้การดําเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน
คํานึงถึง ผลกระทบอย่างรอบด้าน และสร้างกลไกเพื่อพิจารณาข้อเสนอทีจ่ ะชะลอแผนงานและโครงการทีส่ ร้าง
ั บนั และอนาคต เพื่อเปิ ดโอกาสในการสร้างฉันทา
ความขัดแย้ง และ/หรือมีผลกระทบต่อสังคมและชุมชนทัง้ ในปจจุ
มติรว่ มของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
๒. ในการดําเนินการตามข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสาน
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาควิช าการ ภาคชุ ม ชน ภาคธุ ร กิจ ภาคประชาสัง คม โดยเฉพาะ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา ตัง้ คณะกรรมการทบทวนร่างแผนแม่บท
พัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่า งยังยื
่ น โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือทีห่ ลากหลาย มุ่งเน้นสนับสนุ นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่ การมีส่วน
่
ร่วมของทุกฝายและ
คํานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน
๓. ขอให้คณะกรรมการทบทวนร่างแผนแม่บทพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจภาคใต้อย่างยังยื
่ น ที่ได้ผ่าน
การทบทวนข้อ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้วจึงผลักดันให้แผนฯ ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ทัง้ ในระดับภาค
และระดับท้องถิน่ มีกลไกการติดตาม กํากับประเมินผล และเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
๔. ขอให้รฐั บาลโดยคณะรัฐมนตรี ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแผนแม่บทการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจภาคใต้และภาคอื่นๆ อย่างยังยื
่ น เพื่อให้การดําเนินการของคณะกรรมการในข้อ ๒ เป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง
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