
รายงานการประชุมโครงการรณรงค์ลดผลกระทบและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก PM 2.5                 
ประจ าปีงบประมาณ  2565  อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่  1/2565 
วันที่  7  มกราคม  2565 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
----------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล สาธารณสุขอ าเภอสบเมย ที่ปรึกษาชมรมโครงการ 
2. นายก าธร  อภิวงค ์ จพ.สส.อาวุโส ผอ.รพ.สต.ผาผ่า 
3. นายภูวดล  พัสกาลปักษ์ นวก.สส.ช านาญการ ผอ.รพ.สต.กองก๋อย 
4. นายเจริญพร  ปินทยา จพ.สส.ช านาญงาน ผอ.รพ.สต.กองแปเหนือ 
5. นายอรรควัชร์  รัตนวงค์ นวก.สส.ช านาญการ ผอ.รพ.สต.แม่สามแลบ 
6. นายไสว  จีนาค า จพ.สส.อาวุโส ผอ.รพ.สต.เลโค๊ะ 
7. นายวีรเดช  กุหลาบพนา  จพ.สส.ช านาญงาน ผอ.รพ.สต.สบเมย 
8. นางณิชานันท์  บุญมาด า  นวก.สส.ช านาญการ ผอ.รพ.สต.ห้วยม่วง 
9. นายทนง  งอกงาม นวก.สส.ช านาญการ ผอ.รพ.สต.อุมโล๊ะ 
10. นายจีรวัฒน์  บุษบาศรีไสว ประชาชนในพื้นท่ี บ้านแม่ตอละ 
11. นายชัยวิทย์  อุทกวาทิน ประชาชนในพื้นท่ี บ้านกอมูเดอร์ 
12. นายเฉลิมพล  ดิทู ประชาชนในพื้นท่ี บ้านแม่แคะหลวง 
13. นายดนัย  บุษบาศรีไสว ประชาชนในพื้นท่ี บ้านสิวาเดอร์ 
14. นางวารี  เก่งแก้วนิล ประชาชนในพื้นท่ี บ้านห้วยกระต่าย 
15. นายสมพล  ชนิตบุญญาคุณ ประชาชนในพื้นท่ี บ้านห้วยมะโอ 
16. นายวิชิตพล  คีรีวิมาน ประชาชนในพื้นท่ี บ้านปู่ทา 
17. นางอรอนงค์  ศรีสุกใสบงกช ประชาชนในพื้นท่ี บ้านสบเมย 
18. นางสาววาสนา  จ าปีสุดไฉไล ประชาชนในพื้นท่ี บ่านกลอเซโล 
19. นางสาววงนานุช  เงินอนันต์บุญ ประชาชนในพื้นท่ี บ้านแม่เลาะ 
20. นายชัยพร  สงวนจิตร์ จพ.สส.ช านาญงาน สสอ.สบเมย (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. โดยนายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบเมย  เป็นประธาน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
๑.๑ ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีประเด็นการประเมิน จ าแนกออกเป็น 9 
ตัวชี้วัด ดังนี้ (๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (๒) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (๓) ตัวชี้วัดการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (๔) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (๕) ตัวชี้วัดการรับสินบน (๖) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ (๗) ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (๘) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (๙) ตัวชี้วัดการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยได้น าหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 โดยได้น าหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

๑.๒ ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ที่  025/๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการเว็บไซต์และการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ลงวันที่ 6 เดือน 
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบเมย 

๑.๓ ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ที่  041/2564 เรื่อง จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  เพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมและผลักดันให้เกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีจิต
พอเพียงต้านทุจริต ด้วยกรอบแนวคิด STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ยกระดับการรับรู้การทุจริตของบุคลากรในองค์กร ประสาน
กับหน่วยงานหรือชมรมอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่
เกี่ยวข้องกับทางการเมือง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี-        

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ในห้วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาพบว่าปัญหาสุขภาพท าส าคัญประเด็นหนึ่งของประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
ภาคเหนือ คือการได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่า ทุกปีเราจะพบว่าหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือก่อให้เกิด
ฝุ่นละออกขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งยากในการแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณด้านการดูแลพื้นท่ีป่าอนุรักษ์จาก ไฟป่าที่ได้รับ ซึ่งผลปรากฏว่าสถิติการตรวจ
พบ Hotspots ยังเกิดข้ึนอยู่เป็นจ านวนมาก ถึงแม้จะมีสถิติลดลงบ้างในบางปี ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยของประชาชน
ในพ้ืนที่จ านวนมาก โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  จากการเฝ้าสังเกตมาเป็นระยะเวลานานจะพบว่า
สาเหตุของปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นเนื่องมาจากการหล่นทับถมของใบไม้ในฤดูหนาว
และฤดูแล้งและคนหาของป่าหรือคนเดินป่าแอบจุดไปเผาจนก่อให้เกิดการลุกลามขยายวงกว้างจนไม่สามารถควบคุม
ได้ นโยบายการบริหารจัดการในพ้ืนที่ได้มีการณรงค์งดเผาใบไม้แห้งและเศษวัชพืชทางการเกษตร ซึ่งได้รับการ
ตอบสนองบ้างแต่อาจไม่เข็มงดในการใช้มาตรการห้ามเผาเด็ดขาด จึงมีการแอบจุดไฟเผาป่าเรื่อยมา  เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงานในลักษณะของการเป็นเครือข่ายซึ่งกันและ
กัน ระหว่างหน่วยงาน ชุมชน/หมู่บ้าน หน่วยงานราชการ องค์กรทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
โดยเฉพาะชุมชนและหมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณป่า โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความส าเร็จจากการจัดโครงการรณรงค์ไม่เผา 
ลดหมอก ควัน ประจ าปี 2565 และการด าเนินโครงการเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสบเมย จะช่วยลดการเกิดปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพ้ืนที่อ าเภอสบเมยอย่างยั่งยืนต่อไป วันนี้
ได้เชิญทุกท่านมาร่วมประชุมกันในวันนี้เพ่ือหามาตรการร่วมกันในการลดการเผาใบไม้แห้ง  เศษวัชพืชหรือแม้กระทั่ง
ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่โล่งโดยได้จัดท าโครงการ “โครงการรณรงค์ลดผลกระทบและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก 
PM 2.5 ประจ าปีงบประมาณ  2565  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน”  ขึ้น  โดยการจัดท าเสวียนส าหรับเก็บ
รวบรวมใบไม้แห้งทุกชนิดเพื่อหมักท าปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีหลักการ ดังนี้ 
 

เสวียนไม้ไผ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ความเป็นมาของเสวียน 

เสวียน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งเคยมีการใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อาจมี
การขาดหายไปในบางช่วงจนระยะหลังมีปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นมาก ชาวบ้านจึงหันกลับมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การท าเสวียน เป็นการน าเอาไม้ไผ่มาสานรอบโคนต้นไม้เพ่ือใช้เก็บขยะใบไม้ ให้ใบไม้เศษ
ไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติลดฝุ่นละอองจากการเผาใบไม้เศษ  

วิธีการท าเสวียน  

1. ตัดไม้ไผ่ลวกหรือไม่ไผ่ซ่าง ความยาวประมาณ 1 เมตรเพ่ือใช้เป็นเสาหลัก ปักลงดิน ตัดแต่งส่วนที่
จะปักลงดินให้แหลมหรือเป็นลิ่มเพ่ือง่ายต่อการตอก ลงดิน  

2. ตอกเสาหลักลงดิน ให้เหลือส่วนที่พ้นดิน ประมาณ 60 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลัก 
ประมาณ 30 เซนติเมตร กรณีต้นไม้ใหญ่จะใช้ประมาณ 13-15 หลัก หรือจะสานเสวียนไว้ตั้งอยู่เดี่ยวๆ โดยไม่ท า
รอบต้นไม้ก็ได ้

3. ผ่าไม้ไผ่ซางให้เป็นเส้นยาวแล้วน ามาสานขัดไปมารอบเสาหลักท่ีตอกไว้รอบโคน ต้นไมh 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ แจ้งขอให้เจ้าหน้าที่จากทุก รพ.สต.ส่งผู้แทนร่วมจัดท าเสวียนไม้ไผ่ส าหรับติดตั้งประจ า
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน  2  ลูก และติดตั้งประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งๆ ละ 1 ลูก 
โดยขอนัดหมายรวมพลด าเนินการในวันที่  10  มกราคม  2565  ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบเมย เวลา  09.00 น.เป็นต้นไป 

๕.๒ ขอเชิญพ่ีน้องประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้สนใจร่วมด าเนินการจัดท าเสวียนไม้ไผ่ในวันที่  
10  มกราคม  2565  ด้วย โดยมีอาหารกลางวันเลี้ยง และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการน าไปท าในพ้ืนที่ของตนเอง
ด้วย 

  
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้ร่วมกันท าจะได้มีความเข้าใจไปพร้อมกัน  

   

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ    

-ไม่มี- 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 

 

  
(นายชัยพร  สงวนจิตร์)  
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
(นายก าธร  อภิวงค)์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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