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1. ชื่อโครงการ 
โครงการรณรงค์ลดผลกระทบและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก PM 2.5                 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 
 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 P&P Excellence (การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
 

3. หลักการและเหตุผล 

หมอกควันในภาคเหนือมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพอากาศนิ่ง
เนื่องจากความกดอากาศสูงท าให้ฝุ่นละเอียดขนาดเล็กไม่ถูกพัดพาขึ้นสู่บรรยากาศระดับสูงได้ แต่จะวนเวียนอยู่
ในระดับท่ีประชาชนอยู่อาศัย หมอกควันมีที่มาจากหลายสาเหตุซึ่งล้วนเกิดข้ึนจากการลุกติดไฟหรือเผาไหม้ของ
วัสดุต่างๆ โดยงานวิจัยของโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน สรุปสาเหตุการเกิดหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
โดยออกเป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ การเกิดไฟป่า การเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรจากกิจกรรมการ
ปลูกข้าวโพด และการเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรจากกิจกรรมการปลูกไร่หมุนเวียน โดยทั่วไปช่วง
หน้าแล้งหรือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต มักจะพบว่ามีการเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษพืชที่เหลือทิ้งในพ้ืนที่
การเกษตร เพราะเห็นว่าเป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ในการเตรียมพ้ืนที่ เพาะปลูกครั้งต่อไป โดยไม่ค านึง
ผลเสียหายที่ตามมาท้ังต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเผาตอซังจะท าให้ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารและสิ่งมีชีวิต
ถูกท าลาย ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมา(PM 2.5) และอาจก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกเป็นสาเหตุของ
การท าให้โลกร้อนและเกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงมากขึ้น  

จากผลเสียหายที่ตามมาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึง 
ได้จัดท า “โครงการรณรงค์ลดผลกระทบและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก PM 2.5  ประจ าปี
งบประมาณ  2565” ขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนลดการเผา และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพ่ือให้เกิดการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้องและยั่งยืน ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพประชาชนในระยะยาว 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือลดการเผาใบไม้แห้ง วัชพืช ขยะ ที่เป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายในบริเวณพ้ืนที่หน่วยงาน 
2. เพ่ือลดมลพิษ (PM 2.5) ในพ้ืนที่บริเวณท่ีตั้งของหน่วยงาน 
3. เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ีในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

5.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด าเนินโครงการ 1 ครั้ง  
5.2 จัดท าเสวียนไม้ไผ่ส าหรับใส่ใบไม้และเศษวัชพืช เพื่อท าปุ๋ยหมักลดการเผา จ านวน  10  ลูก ตั้ง

ไว้ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งละ 1 ลูก และตั้งไว้ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  2  ลูก 
5.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ลดการเผา และแก้ไขมลพิษทางอากาศ จ านวน 9 ผืน ส าหรับติด

ประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย  1 ผืน และติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดทุกแห่งจ านวน  8  แห่ง  
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6. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐระดับคะแนนร้อยละ 92 ขึ้นไป 
 
7. วิธีด าเนินงาน 

1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2) ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแนว

ทางการด าเนินโครงการ 
4) ประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการ โดยการติดป้ายรณรงค์การงดเผาทุกประเภทในส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสบเมย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดทุกแห่ง 
5) จัดท าเสวียนไม้ไผ่ส าหรับเก็บใบไม้แห้งหรืออินทรีวัตถุเพ่ือท าปุ๋ยชีวภาพแทนการเผา ตั้งไว้

หน่วยงานละ 1-2 ใบ 
6) ปฏิบัติตามโครงการและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

 
8. ก าหนดการด าเนินการ 

วันที่  1  มกราคม  - 30 พฤษภาคม  2565      
 

9. สถานที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในสังกัดทุกแห่ง 

 
10. งบประมาณด าเนินการ 

1. งบประมาณค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด าเนินโครงการ  1 ครั้ง 20 คนๆ ละ 100 บาท  เป็นเงิน  
2,000 บาท 

2. ค่าท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผา และแก้ไขมลพิษทางอากาศ ขนาด 0.60 * 
1.20 เมตร จ านวน 9 ผืนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน  1,800 บาท 

3. ค่าจัดซื้อไม้ไผ่ส าหรับการท าเสวียนใส่ใบไม้และเศษวัชพืช จ านวน  10 ลูกๆ ละ 500 บาท เป็น
เงิน  5,000 บาท 

4. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ร่วมกันจัดท า
เสวียนไม้ไผ่  1 วัน จ านวน  20 คนๆ ละ 100 บาท  เป็นเงิน  2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,800 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  1. ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม  
2. กรณีไม่มีงบประมาณด าเนินการสามารถบูรณาการจัดร่วมกับการประชุม/อบรมกับ

โครงการอื่นๆได้ 
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๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) การเผาใบไม้แห้ง วัชพืช ขยะ ที่เป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายในบริเวณพ้ืนที่ลดลง 
2) ลดมลพิษ (PM 2.5) ในพ้ืนที่บริเวณท่ีตั้งของหน่วยงาน 
3) เกิด Model ตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ีในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 
 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการรณรงค์ลดผลกระทบและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก PM 2.5  ประจ าปี
งบประมาณ  2565 
 

- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
 
 
13. ผู้เสนอโครงการรณรงค์ลดผลกระทบและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก PM 2.5  ประจ าปี

งบประมาณ  2565 
 
 
 

(นายชัยพร  สงวนจิต) 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

 
14. ผู้เห็นชอบโครงการรณรงค์ลดผลกระทบและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก PM 2.5  ประจ าปี

งบประมาณ  2565 
 

 
(นางณิชานันท์  บุญมาด า) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

15. ผู้อนุมัติโครงการรณรงค์ลดผลกระทบและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก PM 2.5  ประจ าปี
งบประมาณ  2565 

  

 
 

(นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล) 
สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

 


