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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 

ส าหรับ เทศบาลต าบลบึงเจริญด าเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
              4.1 แผนงานสาธารณสุข  
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกจิต ส านึก
ของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปให้เกิด
ความรักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม ้

เพื่อสร้างจิตส านึกของ
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปให้เกิดความรัก
และหวงแหนทรัพยากร
ป่าไม ้

เยาวชนและ
ประชาชน 13 
หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปให้
เกิดความรักและหวง
แหนทรัพยากรป่าไม ้

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

2 โครงการก าจัดผักตบชวา
และวัชพชืในแหล่งน  า
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค 

ล าห้วยกว้าง 10 
ม. ยาว 3,500 
เมตรพร้อมฝาย
กั นน  าเป็นจุดๆ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ระดับความ 
ส าเร็จในการ
ก าจัดผักตบชวา 

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และ
มีน  าสะอาดใช ้

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
พืชที่หายากและเปน็
การรักษาระบบ
นิเวศวิทยา 

พื นที่ป่าใน 
ต าบลบึงเจริญ 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 พืชหายากไม่
สูญพันธ์และมี
จ านวนเพิ่มขึ น 

พืชหายากไม่สูญพนัธ์
และมีจ านวนเพิ่มขึ น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
              4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกิจกรรมพุธ
หรรษา Big 
Cleaning Day (วัน
ท าความสะอาดครั ง
ใหญ่) ภายใต้
โครงการเมืองสะอาด
คนในชาติมีสุข 

เพื่อพัฒนาองค์กร
ให้เป็นองค์กรน่า
อยู่น่าท างาน 
 

ส านักงานเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ 

15,000 15,000 15,000 15,000 มีความแตกต่าง
ระหว่างก่อนท า
แหละหลังท าที่
ชัดเจน 

องค์กรมีความ
สะอาดเรียบร้อย
น่าอยู่นา่ท างาน 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

5 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมโดย
มุ่งเน้นที่การจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบครบวงจร 

เพื่อป้องกันรักษา
สิ่งแวดล้อมไม่ให้
ได้รับผลกระทบ
จากขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

ประชาชนในเขต
ต าบลบึงเจริญ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรม
สามารถน า
ความรู้มาใช้ใน
การบริหาร
จัดการขยะได้
อย่างเป็น
รูปธรรม 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรูค้วาม
เข้าใจในการ
บริหารจัดการ
ขยะและ
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิง่แวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

           

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
              4.1 แผนงานสาธารณสุข   
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการปล่อยปลา
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๑๐ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 และเป็นแหล่ง
อาหารโปรตีนของ
ประชาชน 

สระน  าในเขตพื นที่
ต าบลบึงเจริญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนปลาใน
แหล่งน  าเพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
แหล่งอาหาร
โปรตีน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

7 โครงการปลูกต้นไม้
ประจ าชาติ ให้เกิด
ความรักและหวงแหน
ต้นไมป้ระจ าชาติ 
เพื่อรักน  า รักป่า 
รักษาแผ่นดนิ  

เพื่อสร้างจิตส านึก
ของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปให้
เกิดความรักและ
หวงแหนทรัพยากร
ป่าไม ้

เขตพื นที่ต าบล 
บึงเจริญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื นที่ปา่ที่
ไม้เพิ่มขึ น 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
เกิดความรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรป่าไม ้

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

8 โครงการธนาคารขยะ
ต าบลบึงเจริญ 

เพื่อบรหิารจัดการ
ขยะให้กลับมามี
มูลค่า 

๑๓ หมู่บ้าน 130,000 130,000 130,000 130,000 มูลค่าของขยะที่
เกิดจากการคัด
แยกของธนาคาร
ขยะ 

คนในชุมชนรู้จัก
การจัดการขยะ
ที่ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
              4.1 แผนงานสาธารณสุข   
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ก าจัดขยะ 

ทต.บึงเจริญ 
ทต.ปราสาท 
ทต.บ้านกรวด 
ทต.หนองไม้งาม 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ระดับ
ความส าเร็จของ
โครงการ  

เกิด
ประสิทธิภาพใน
การก าจัดขยะ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

10 โครงการศูนย์สาธิต
โรงพักขยะส าหรับ
สถานบริการ
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นสถานที่รวม
ขยะอันตรายจาก
การแพทย์และน าไป
ก าจัดอย่างถูกวิธ ี

ก่อสร้างโรงพักขยะ
ที่ รพสต. ในเขต 
ทต.บึงเจริญ 

200,000 200,000 200,000 200,000 โรงพักขยะ
จ านวน ๒ โรง 

ขยะทาง
การแพทย์ถูก
ก าจัดอย่างถูกวิธ ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

11 โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนา และ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนต าบลบงึเจริญ 

เพื่อเป็นการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
สร้างความสามัคคี 
และสร้างกลุ่ม
อาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เพิ่มมากขึ น 

ปลูกต้นไม้และ
ปลูกปา่ชุมชน 
จ านวน ๑๓ 
หมู่บ้าน  

10,000 10,000 10,000 10,000 อัตราพื นที่ปา่ไม้
เพิ่มขึ น 

เกิดกลุ่ม
อาสาสมัคร
พิทักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

12 โครงการเตาเผาขยะ 
อัตตหิ/เตาเผาขยะ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนสา
มารก าจัดขยะได้ด้วย
ตนเอง 

ประชาชน 13 หมุ่
บ้าน 

- 100,000 100,000 100,000 ทุกหมู่บ้านมี
เตาเผาขยะ 

ทุกหมู่บ้าน 
สามารถก าจัด
ขยะไดส้ะดวก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 12 โครงการ - - 685,000 785,000 785,000 785,000 - - - 

แบบ ผ.01 



 
 
 
 
 
 


