ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง

พัลลภ กฤตยานวัช

ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย
ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ที่ปรึกษาสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

Habitat III

การประชุมใหญ่โลกขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3

The United Nations Conference on Housing
and Sustainable Urban Development
Quito, Ecuador 17 – 20 October 2016
Government Housing Bank
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ที่ อ ยู ่ อาศั ย และการพั ฒ นาเมื อ งเพื่ อ สภาพแวดล้ อ ม   ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยได้ให้ค�ำมั่นที่จะ
การอยู่อาศัยในเขตเมืองทั่วโลก ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่จะ ด�ำเนินการให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอส�ำหรับทุกคน และ
ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ ท�ำให้ชุมชนมนุษย์และเมืองมีความปลอดภัยมีสุขอนามัย
และมีความน่าอยู่อาศัยมากขึ้นกว่าเดิม
ในปี พ.ศ.2519 องค์การสหประชาชาติเพื่อการตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์ (United Nations Centre for Human Settlements
ในปี พ.ศ.2559 นี้ องค์การสหประชาชาติก�ำหนดจัด
- HABITAT) ได้จัดประชุมใหญ่ของโลกเกี่ยวกับการตั้ง “Habitat III” ที่เป็นการประชุมระดับโลกขึ้นอีกภายใต้ชื่อ
ถิ่นฐานมนุษ ย์เป็นครั้งแรก ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศ “The United Nations Conference on Housing and
แคนาดา (Habitat I) และ 20 ปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2539 ก็ได้ Sustainable Urban Development” โดยจัดขึ้น ที่เมืองกีโต
จัดการประชุมใหญ่ขึ้นเป็นครั้งที่สอง ณ กรุงอิสตันบูล (Quito) ประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) ระหว่างวันที่ 17-20
ประเทศตุรกี ที่เรียกว่า Habitat II ซึ่งผลจากการประชุมครั้ง ตุลาคม 2559 นี้ โดยการประชุมนี้ จะใช้สมญานามการ
นั้น ก่อให้เกิดปฎิญญาอิสตันบูลที่ผู้น�ำประเทศต่างๆ ได้ ประชุมว่า “New Urban Agenda” ซึ่งจะเป็นการก�ำหนด
ตระหนักถึงปัญหาด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์และบทบาท ยุทธศาสตร์ใหม่ของโลก (a new global strategy) ว่าด้วยที่
ของเมื อ งในฐานะที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของกิ จ กรรมส�ำคั ญ      อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองในอีกสองทศวรรษข้างหน้า
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1. การประชุม HABITAT I
ณ เมืองแวนคูเวอร์ พ.ศ. 2519

ในปี พ.ศ.2519 องค์การสหประชาชาติเพื่อการตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์ (United Nations Centre for Human Settlements
- HABITAT) ได้จัดประชุมใหญ่ของโลกเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
มนุษ ย์เป็นครั้งแรกที่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ที่เรียกว่า Habitat I โดยการประชุมครั้งนั้น มีการตระหนักถึง
ปัญหาที่อยู่อาศัยและการขยายตัวเติบโตของเมืองที่ทวีมากขึ้น
มีการจัดท�ำปฏิญญาแวนคูเวอร์ขึ้น และมีการยอมรับค�ำ

แนะน�ำ 64 ประการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาที่อยู่
อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
และผลส�ำคัญจากการประชุมครั้งแรกนี้คือการจัดตั้ง  
“ศูนย์กลางองค์การสหประชาชาติเพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์”
หรือ United Nations Center for Human Settlements
(UNCHS-Habitat)

HABITAT I - 1976

WORLD URBANPOPULATION 37.9%

The United Nations General Assembly convened the Habitat I conference in Vancouver in 1976,
as governments began to recognize the need for sustainable human settlements and the
consequences of rapid urbanisation, especially in the developing world. At that time, urbanisation
and its impacts were barely considered by the international community, but the world was starting
to witness the greatest and fastest migration of people into cities and towns in history as well as
rising urban population through natural growth resulting from advances in medicine.
Main outcomes
• Recognition that shelter and urbanization are global issues to be addressed collectively
• Creation of the United Nations Center for Human Settlements (UNCHS-Habitat)
Government Housing Bank
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2. การประชุม HABITAT II
ณ กรุงอิสตันบูล พ.ศ. 2539

การประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการตั้ง
ถิ่นฐานมนุษย์ ครั้งที่ 2 ที่เรียกว่า Habitat II จัดขึ้น ณ
กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 3-14 มิถุนายน พ.ศ.
2539 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนั้น อยู่ที่การ     
มุ่งให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
และบทบาทของเมืองในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรม
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเพื่อกระตุ้น
ให้บรรดาผู้น�ำของประเทศต่างๆ ให้ค�ำมั่นที่จะเสริมสร้าง
มหานคร เมืองและหมู่บ้านทั้งหลายให้มีสุขอนามัย มีความ
ปลอดภั ย มี ค วามเป็ น ธรรมและมี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น          
และมุ่งเน้นปรัชญาพื้นฐานในการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาล
ภาคเอกชน และองค์ กรชุ ม ชนเป็ น ส�ำคั ญ ทั้ ง นี้ โดยมี
ประเด็นหลักของการประชุมหลัก 2 ประการได้แก่

1. การจัดให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ
ส�ำหรับประชาชนทุกคน (Adequate Shelter for All)
2. การพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกที่เมืองก�ำลังขยายตัวมากขึ้น
(Sustainable Human Settlements Development
in an Urbanizing World)
ผลส�ำคัญจากการประชุมHABIATAT II ได้แก่ การยอมรับ
ว่ า เมื อ งคื อ กลจั กรส�ำคั ญ ในการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ       
การขยายตัวของเมืองจึงนับเป็นโอกาสที่ดี และการประชุม
ได้เรียกร้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนา
เมืองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยการให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น

HABITAT II - 1996

WORLD URBAN POPULATION 45.1%

The Vancouver commitments were reconfirmed twenty years later, at the Habitat II conference in
Istanbul. World leaders adopted the Habitat Agenda as a global plan of action for adequate
shelter for all, with the notion of sustainable human settlements driving development in an urbanising world.
Main outcomes 	
• Cities are the engines of global growth
• Urbanization is an opportunity
• Call for a stronger role of local authorities
• Recognition of the power of participation

อนึ่ ง ในระหว่ า งการประชุ ม Habitat II ดั ง กล่ า ว    
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดท�ำเอกสาร Best Practice
ของธนาคารฯ 2 เล่มพร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ    
ในงานการประชุ ม ใหญ่ ค รั้ ง นั้ น ด้ ว ย โดยมี นายพั ล ลภ
กฤตยานวัช และนางจามรี เศวตจินดา เข้าร่วมประชุมและ
บรรยายแก่ ผู ้ ส นใจ และภายหลั ง การประชุ ม ดั ง กล่ า ว       
นายพัลลภ กฤตยานวัช ได้จัดท�ำ  “รายงานการประชุม
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ครั้งที่ 2”
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ประกอบด้วยสารัตถะการประชุม พร้อมกับได้แปลเอกสาร
“ปฏิญญาอิสตันบูลว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์” (Istanbul
Declaration on Human Settlements) ที่ผู้น�ำประเทศต่างๆ
ได้ตกลงร่วมกันและให้ค�ำมั่นที่จะปรับปรุงสภาพการตั้ง
ถิ่ น ฐานมนุ ษ ย์ ใ ห้ ดี ขึ้ น โดยตี พิ ม พ์ ใ น “หนั ง สื อ รายงาน
สถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2539 และแนวโน้ม 2540” ของ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อนึ่ง ในปี 2547 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้
รับเชิญจากองค์การสหประชาชาติเพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
(UN-HABITAT) และเทศบาลนครดูไบ สาธารณรัฐอาหรับ
อามิเรต ให้เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลดูไบส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานที่ดีเยี่ยม (Dubai International Award for       
Best Practices : DIABP) โดยธนาคารได้จัดท�ำรายงานผล
ส�ำเร็จของการด�ำเนินงานโครงการ ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่
อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข. และส่งประกวดภายใต้หัวข้อ
เรื่ อ ง “National Program : Affordable Residential
Mortgage for Low to Moderate Income Government
Officials in Thailand” ซึ่งการประกวดดังกล่าว มีองค์กร
จากประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ให้ความสนใจส่งผลงาน
ที่ ป ระสบความส�ำเร็จเข้าร่ว มการประกวดจ�ำนวนทั้งสิ้น   
650 เรื่อง และต่อมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548
ธนาคาร รับแจ้งผลว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับรางวัล
Best Practice พร้อมทั้งส่ง “Best Practices Certificate”
ดังกล่าวมาให้เป็นเกียรติแก่ธนาคารด้วย
3. การประชุม Istanbul + 5 พ.ศ. 2544 ณ มหานครนิวยอร์ค

ห้ า ปี ห ลั ง จากการประชุ ม Habitat II องค์ ก าร
สหประชาชาติ ก็ ได้จัดประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้ง
พิ เ ศษขึ้ น ณ ส�ำนั ก งานใหญ่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ
มหานครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2544 หรือที่
เรียกว่า Istanbul + 5 โดยมุ่งทบทวนและประเมินผล      
ความก้าวหน้าของการด�ำเนินการตามสารัตถะเพื่อการ      
ตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ กรุงอิสตันบูล ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ และ
พิ จารณาถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งกระท�ำต่ อ ไปในอนาคต โดยมี
รัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุม 189
ประเทศ รวมกันกว่า 500 คน โดยประกอบด้วยผู้แทนของ
รัฐบาล รัฐสภา และหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง ทั้งในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ ประเทศไทย
ได้ส่งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 12 คน
จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ 7 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส�ำนั ก งาน          
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ  

กรมการผังเมือง การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส�ำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานพัฒนา
องค์ กรชุ ม ชน และกรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง นี้ โดยมี นาง        
ณฐนนท ทวีสิน (อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร) เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย และเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมใหญ่
สมัชชาสหประชาชาติ (รายงานในวารสารธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ฉบับที่ 25 ปี 2544)
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4. การประชุม HABITAT III
ณ เมืองกีโต พ.ศ. 2559

ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ
ครั้งที่ 66/207 ก�ำหนดให้มีการจัดการประชุมใหญ่องค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ครั้งที่ 3 ที่เรียกว่า
Habitat III ขึ้น ณ เมืองกีโตประเทศเอกวาดอร์ ในวันที่  
17-20 ตุลาคม พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกรับ

ผิดชอบต่อภารกิจการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
และพันธกิจฉบับใหม่ที่เรียกว่า “New Urban Agenda” ที่
ได้วางรากฐานมาตั้งแต่การประชุม Habitat Agenda of
Istanbulในปี พ.ศ. 2519

นอกจากนี้ การประชุม Habitat III ยังมุ่งหมายจะ
ประเมินผลความส�ำเร็จในด้านการพัฒนาเมืองที่ผ่านมา  
การค�ำนึงถึงความยากจน และการระบุถึงประเด็นปัญหา
ท้าทายใหม่ๆ ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน การประชุมใหญ่
ครั้งที่สามนี้ จะเน้นการประชุมที่กระชับ เจาะประเด็น มองไป
ข้างหน้า และเน้นการปฏิบัติที่เป็นจริงได้  
การประชุมครั้งนี้ จะมีผู้แทนรัฐบาลของประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติจ�ำนวน 193 ประเทศ เข้าร่วมการ
ประชุม รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนอาทิเช่น
รัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภา หน่วยงานของภาครัฐ เทศบาลและ
องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ และภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง ทั้งใน
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เช่น มูลนิธิ
NGO อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาชีพ เป็นต้น

Habitat III ปี 2559 จัดว่าเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรก
ขององค์การสหประชาชาติ ภายหลังการประกาศรับมติ
“2030 Agenda for Sustainable Development and
the Sustainable Development Goals” ในปี 2559 ทั้งนี้
Habitat III จะเปิดโอกาสพิเศษในการอภิปรายถึงปัญหา
ท้าทายของการวางแผนและบริหารจัดการมหานคร เมือง
และชุมชนต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลในการเป็นตัวขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการแปรโฉมใหม่การด�ำเนินการเพื่อ
การพัฒนาโลกและการบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะภูมิอากาศโลก

82

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Agenda 2030 เป็นแผนด�ำเนินการ 15 ปี
ที่ มุ ่ ง หวั ง จะขจั ด ความยากจน การต่ อ สู ้ กั บ
ความเหลื่อมล�้ำและอยุติธรรม และการพิทักษ์
โลกใบนี้ โดยหัวใจของ “Agenda 2030” คือ
“Sustainable Development Goals” (SDGs)
ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า โลกที่เราต้องการคือ
อย่างไร และประเทศทั้งหลายต้องด�ำเนินการ
อย่างไร  

5. ร่างเนื้อหาของ New Urban Agenda

ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมมาธิการเพื่อ
เตรียมการจัดประชุมใหญ่ Habitat III มาสามรอบ ในปี  
พ.ศ. 2557 - 2558 - 2559 ที่เรียกว่า “the Preparatory
Committee for the Habitat III Conference” (PrepCom)  
โดย PrepCom ครั้งที่สามจัดขึ้นที่เมืองสุราบายา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 - 27 กรากฎาคม พ.ศ.2559      
และได้มีการประชุมพิจารณาร่างเนื้อหา the New Urban    
Agenda ที่ได้ผ่านการยกร่างและกลั่นกรองมาหลายครั้งแล้ว
โดยร่าง Surabaya Draft of the New Urban Agenda นี้    
มุ่งเน้นสารัตถะที่กระชับ (concise) เจาะประเด็น (actionoriented) มองไปข้างหน้า (forward-looking) และเป็น
เค้าโครงแนวปฏิบัติสากล (universal framework of actions)
เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน โดยจะมี
การน�ำเสนอในการประชุมใหญ่ Habitat III ในเดือนตุลาคมนี้
ต่อไป และเมื่อที่ประชุมมีมติยอมรับแล้ว จะเป็นแถลงการณ์
กีโต้ “QUITO DECLARATION ON SUSTAINABLE CITIES
AND HUMAN SETTLEMENTS FOR ALL” ซึ่งผมขอแปล
มาบางส่วน (5 ข้อ จากทั้งหมด 165 ข้อ) ดังนี้
“ประมาณปี ค.ศ. 2050  คาดว่าประชากรเมืองของโลก
จะเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าตัว ท�ำให้ภาวะการขยายตัวของเมือง
เป็นหนึ่งในปรากฎการณ์เปลี่ยนแปลงที่ประจักษ์มากที่สุด

แห่ ง โลกศตวรรษที่ 21 โดยที่ ป ระชากร กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบต่างๆ
ทางธรรมชาติและมนุษยชาติ ได้กระจุกตัวในเมืองมากขึ้น  
สิ่ ง เหล่ า นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประเด็ น ปั ญ หาท้ า ทายอย่ า งยิ่ ง ใน      
เรื่ อ งต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น ที่ อ ยู ่ อาศั ย ระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ อาหาร ความปลอดภัย สุขอนามัย การศึกษา
การมีงานท�ำและทรัพยากรธรรมชาติ” (ข้อ 2)  
“นับแต่องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมใหญ่ว่า
ด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ที่เมืองแวนคูเวอร์ ในปี 1976 และ
ที่เมืองอิสตันบูลในปี 1996 และการยอมรับในเป้าหมาย
การพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ 2000 เราทั้ ง หลายได้ เ ห็ น        
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวเมืองนับล้านคน รวมทั้ง
ชาวสลัม และผู้อาศัยในชุมชนต�่ำกว่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
เราก็พบว่ายังคงมีปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล�้ำ  
การเสื่อมค่าของทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก เป็นปรากฎ
การณ์ ไม่พึงประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคม และการใช้
ที่ดินในเมืองและถิ่นฐานมนุษย์ ที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก” (ข้อ 3)  
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“เรายังคงอยู่ห่างไกลจากประเด็นปัญหาท้าทายที่ด�ำรงอยู่
และเกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องอาศัยข้อดีของ
ภาวะการขยายตัวของเมือง เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม และการคุ้มครองสภาพแวดล้อม และ
อาศัยศักยภาพของความเป็นเมืองในการเอื้อให้เกิดผลส�ำเร็จ
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (ข้อ 4)   

“สารัตถะแห่ง New Urban Agenda นี้ ยืนยันถึงพันธกิจ
โลกในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ในฐานะเป็นก้าวส�ำคัญ
ในการช่วยให้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบ
แห่งการรวมประสานและการประสานงานกันทั้งในระดับโลก
ภูมิภาค ประเทศ เขตพื้นที่ และในระดับท้องถิ่นต่างๆ ด้วย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การ
ด�ำเนินการตาม New Urban Agenda จะช่วยเสริมการ    
ด�ำเนินการตาม “the 2030 Agenda for Sustainable
Development” ในลักษณะที่รวมผสานกัน และจะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จในเป้าหมาย “the Sustainable Development
Goals” (SDGs) ที่รวมถึงการท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์ปลอดภัย ยืดหยุ่นทนทาน และมีความยั่งยืน” (ข้อ 8)   

“ด้ ว ยการพิ จารณาทบทวนวิ ถี แ ห่ ง เมื อ งและการตั้ ง
ถิ่นฐานมนุษย์ว่ามีการวางแผน การจัดการทางการเงิน การ
พัฒนา การปกครอง และการบริหารจัดการว่าเป็นอย่างไร  
The New Urban Agenda จะช่วยให้ภาวะความยากจนและ
หิวโหยสิ้นสุดลง ลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ  ส่งเสริมการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน บรรลุถึงความ     
เท่าเทียมกันทางเพศ และการมีบทบาทอ�ำนาจของสตรี   (อ่านเพิ่มใน https://www.habitat3.org/bitcache/b581c7d61
ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง 29c25b03b0102e2a7e5e175e9019535?vid=586129&disp
osition=inline&op=view)
การส่งเสริมและพิทักษ์สภาพแวดล้อม” (ข้อ 5)   

นอกจากการเข้าร่วมในที่ประชุมใหญ่ HABITAT III ขององค์การสหประชาชาติแล้ว รัฐบาลไทยโดยส�ำนักงาน        
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้
ด�ำเนินการก�ำหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ในระดับชาติที่ชัดเจน ทั้งในระยะสั้น ปานกลาง
และในระยะยาว รวมทั้งการประสานงานให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นเอกภาพ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีกรรมสิทธิในที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองโดยถ้วนหน้า และอยู่อาศัยในเมืองที่มีระบบการผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ดี มีสภาพแวดล้อม  
น่าอยู่ มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม รวมทั้งมีส่วนช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมต่อไป  
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