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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๙ 
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

 
การจดัการและพฒันาท่ีอยู่อาศยั ชมุชน และเมืองเพ่ือสขุภาวะ 

 
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ทีเ่กา้    
ไดพ้จิารณารายงานเรือ่ง การจดัการและพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ชุมชน และเมอืงเพือ่สขุภาวะ๑ 
ตระหนกั ว่า ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นหน่ึงในปจัจยัสีท่ีม่คีวามสาํคญัต่อชวีติของทุกคนในสงัคม เป็นพืน้ฐานของ

สขุภาวะทุกมติ ิโดยองคก์ารสหประชาชาตไิดก้าํหนดหลกัการและพนัธกจิในการพฒันาการอยูอ่าศยัและเมอืง 
(UN-Habitat 3) ทีเ่น้นกระบวนการมสีว่นรว่ม รวมถงึองคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาทีอ่ยู่
อาศยัใหเ้อือ้ต่อการสรา้งสขุภาวะ ตามโครงการ “เมอืงสขุภาวะ” (Healthy Cities) มาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  

ตระหนกั วา่ รา่ง รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัผา่นประชามตเิมือ่ ๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ และธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้
ความสาํคญัต่อการจดัการและพฒันาทีอ่ยู่อาศยั และสทิธใินการดํารงชวีติในสิง่แวดลอ้มและสภาพแวดลอ้ม 
ทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพดขีองชุมชนทุกรปูแบบ 

ตระหนัก ว่า ประชาชนมหีน้าทีใ่นการพฒันา และแกป้ญัหาทีอ่ยู่อาศยั ชุมชน และเมอืง  ร่วมกบัภาคี
ทุกภาคสว่น 

ชืน่ชม ภาครัฐที่ได้ให้ความสําคัญต่อเรื่องที่อยู่อาศัย โดยตัง้หน่วยงานและคณะกรรมการด้าน           
ทีอ่ยู่อาศยัชุดต่าง ๆ กําหนดนโยบาย กฎหมาย มาตรการ ในการสนับสนุนดา้นทีอ่ยู่อาศยัเพื่อใหเ้กดิความ
มัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และการมสีขุภาวะทีด่ขีองประชาชน หมูบ่า้น ชุมชนและเมอืง และเริม่ให้
ความสําคญัต่อการมสี่วนร่วมพฒันาทีอ่ยู่อาศยัจากทุกภาคส่วน เช่นโครงการประชารฐั รวมถงึภาคการเงนิ 
และภาครฐัซึง่ไดม้กีารวางระบบการเงนิเคหะการเพือ่สนบัสนุนกลุ่มรายไดต่้าง ๆ เป็นอยา่งด ี

ชืน่ชม ความเขม้แขง็ของชุมชน ภาคประชาชนทีเ่ขา้ร่วมพฒันาการแกไ้ขปญัหาทีอ่ยู่อาศยัโดยชุมชน
เป็นฐานภายใต้การมสี่วนร่วมกบัภาครฐั เช่น โครงการบ้านมัน่คง จนประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลก 
รวมถงึบทบาทของภาคเอกชนทีม่ศีกัยภาพและความเขม้แขง็ในการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 

กงัวล ถงึ ขอ้จาํกดัและสภาพปญัหาในการจดัการและพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อสุขภาวะ ภายในชุมชนและ
เมอืงซึง่มคีวามซบัซอ้นรนุแรงและขยายตวัมากขึน้ทุกดา้น ทาํใหเ้กดิผลกระทบดา้นสุขภาพทัง้รา่งกาย จติใจ 
คุณภาพชวีติ สภาพแวดล้อม ความมัน่คงปลอดภยั ทัง้ในระดบัท้องถิ่น ระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ และ
เกดิขึน้ในทุกระดบัรายไดข้องสงัคม โดยมคีวามรุนแรงในกลุ่มผูม้รีายไดน้้อย ซึ่งมปีญัหา การเขา้ถงึแหล่ง
เงนิทุน ทรพัยากร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกองทุนทีส่นบัสนุนดา้นทีอ่ยูอ่าศยั 

รบัทราบและกงัวล ว่า คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศยัแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายเพื่อ      
ที่อยู่อาศัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่มาก ยงัขาดการบูรณาการด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร ์
แผนการปฏบิตังิาน และงานพฒันาดา้นทีอ่ยู่อาศยักระจายอยู่ในหลายกระทรวง ทาํใหข้าดเอกภาพ รวมถงึ

                                                 
๑ เอกสารสมชัชาสขุภาพ ๙ / หลกั ๑ 

สมชัชาสขุภาพ ๙. มติ ๒ 
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การขาดการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ส่งผลให้นโยบายด้านที่อยู่อาศัยไม่
สอดคล้องกบัความต้องการของพื้นที่ ขณะที่ยงัมขีอ้จํากดัของหน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกฎระเบยีบบางส่วนไม่เหมาะสมกบับรบิทและภูมนิิเวศวฒันธรรม ของ
พืน้ที ่หมูบ่า้น ชุมชน เมอืง  

เหน็วา่ การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาดา้นทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งยัง่ยนืตอ้งสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มจากทุก
ฝ่าย ทุกภาคส่วนและทุกระดบั เพื่อให้เกิดการแก้ไขปญัหาในปจัจุบนัควบคู่ไปกบัการวางแผนป้องกนัใน
อนาคตอยา่งยัง่ยนื  

 
 จึงมีมติดงัต่อไปน้ี 

๑. ขอให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยงานหลกั ร่วมกบั กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กรม
โยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวง
อุตสาหกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่รูปแบบพเิศษ สมาคมอสงัหารมิทรพัยไ์ทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ภาคประชาสงัคม ภาค
วิชาการ  และภาคเอกชน  ดํ า เ นินการโดยการมีส่ วนร่ วมของภาคีที่ เ กี่ ย วข้อง  เพื่ อ เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายทีอ่ยูอ่าศยัแหง่ชาต ิดงัต่อไปน้ี 

๑.๑ ศกึษาเพื่อปรบัปรุงโครงสรา้ง อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศยัแห่งชาต ิโดย
เพิม่การมสี่วนร่วมของ องคก์รชุมชน ภาคเอกชน และภาควชิาการ ใหค้วามสาํคญักบัการบูรณาการและ
ขบัเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาวะของที่อยู่อาศยั ชุมชน และเมอืงทุกระดบัไปสู่การปฏิบตั ิ
รว่มกบัหน่วยงานและคณะกรรมการดา้นทีอ่ยูอ่าศยัชุดต่าง ๆ  ของภาครฐัอยา่งต่อเน่ือง  

 ๑.๒ ปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรร์ะดบัชาตดิา้นการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ชุมชน และเมอืง เพื่อสุขภาวะโดย
ใชก้รอบของหลกัการและพนัธกจิในการพฒันาการอยู่อาศยั และเมอืง (UN-Habitat 3) และเมอืงสุขภาวะ 
(Healthy Cities) โดยใหม้กีลไกคณะทํางานในระดบัเขตในกรุงเทพมหานคร ระดบัเมอืง และระดบัจงัหวดั
เพือ่จดัทาํแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร ตลอดจนการขบัเคลื่อนแผนงานดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อสุขภาวะใน
แต่ละระดบั 

๒. ขอให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การเคหะแห่งชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิเป็นแกนประสานหน่วยงาน ภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง ในการจดัเวทพีฒันา นโยบาย
สาธารณะ และพืน้ทีนํ่ารอ่ง เพือ่ศกึษาการจดัการและการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ชุมชน และเมอืงเพือ่สขุภาวะ 

๓. ขอให้ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) และการเคหะแห่งชาติ เป็น หน่วยงานหลัก ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทาง การพฒันาระบบการเงนิ การออมเพื่อที่อยู่อาศยั และการพฒันา
กองทุนสนับสนุนที่อยู่อาศยัเพื่อให้มมีาตรการสนับสนุนและส่งเสรมิ ด้านการเงนิและการคลงัเพื่อเอื้อให้
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ชุมชน ภาคเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาวะ ให้สอดคล้องกับ
ความสามารถในการจา่ยของผูอ้ยูอ่าศยั ในทุกกลุ่มรายไดแ้ละเหมาะสมกบับรบิทของแต่ละพืน้ที ่

๔. ขอให ้สมาคมอสงัหารมิทรพัยไ์ทย เป็นองค์กรหลกัร่วมกบั สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกจิ
บา้นจดัสรร สมาคมธุรกจิรบัสรา้งบ้าน สมาคมผูป้ระกอบการวสัดุอุปกรณ์สรา้งบา้น สภาหอการคา้ ภาค
วชิาการ และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มมอืกนัพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มและสนบัสนุนการพฒันาที่
อยูอ่าศยั ชมุชน และเมอืงเพือ่สขุภาวะในทุกกลุ่ม 

๕. ขอให ้ กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรบัปรุงการถ่ายโอน อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทุกระดบัใหค้รอบคลุมอํานาจหน้าทีใ่นการจดัการและการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั ชุมชน และเมอืง เพื่อสุข
ภาวะ 

๖. ขอให ้ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นเจา้ภาพหลกั 
รว่มกบั กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข การเคหะแห่งชาต ิสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ สถาบนัการศึกษา ชุมชน ภาคประชาสงัคม ภาคแีละ
เครือข่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ปรบัปรุง พฒันาหลักเกณฑ์ผงัเมืองและเกณฑ์ที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาวะที่
เหมาะสม กบับรบิทของพืน้ที ่ชุมชน และเมอืง เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ต่ละพืน้ทีใ่นการดําเนินงานและนําไปสู่
การออกขอ้บญัญตัแิละเทศบญัญตัขิององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๗. ขอให ้ คณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพจงัหวดั และภาคทีีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่โดยเฉพาะ เครอืขา่ย
องคก์รชุมชน การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ชุมชนและเมอืง ร่วมกบัคณะทํางานจดัการและพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ชุมชน 
และเมอืงเพื่อสุขภาวะในระดบัเขตในกรุงเทพมหานคร ระดบัเมอืง และระดบัจงัหวดั ดงักล่าวในขอ้ ๑.๒ 
สนับสนุนและผลกัดนัการพฒันาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ และจดัทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตัิการ
พฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ชุมชน และเมอืงเพือ่สขุภาวะในระดบันัน้ ๆ 
 ๘. ขอให ้เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต ิรายงานความกา้วหน้าต่อสมชัชาสุขภาพแหง่ชาต ิ
ครัง้ที ่๑๑ 
  
 
 
 


