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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  4  ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูกจิตการ
อนุรักษ์ทรัพย์ยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เพื่อปลูกส านึกให้ 
กับชุมชนและ
เยาวชน ประชาชน
ในเขตพื้นที่ ในการ
อนุรักษ์ทรัพย์ยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนและ
ประชาชน 
13 หมู่บ้าน 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ให้เกิดความรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม ้

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

 

2 โครงการจิตอาสา
พัฒนาคูคลอง(ก าจัด
ผักตบชวาและวัชพชื
ในแหล่งน้ าสาธารณะ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าสะอาดใช้
ในการท า
การเกษตรและอ่ืนๆ 

แหล่งน้ า
สาธารณะ    
ในเขตต าบล
บึงเจริญ 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 การก าจัด
ผักตบชวาออก
จากแหล่งน  าได้
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และมี
น  าสะอาดใช ้

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

3 โครงการบริหาร
จัดการขยะเพื่อสุข
ภาวะที่ด ี

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยก
ขยะเพื่อสร้างมูลค่า
และน ากลับมาใช้
ใหม่ 

ประชาชน 13 
หมู่บ้าน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของขยะ
ตกค้างลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 

มีระบบการ
จัดการขยะ
ตกค้าง 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  4  ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการกิจกรรมพุธ
หรรษา (Big Cleaning 
Day) ภายใต้โครงการ
เมืองสะอาดคนในชาติมี
สุข 

เพื่อพัฒนาองค์กร/
หมู่บ้าน/ชุมชนให้
เป็นองค์กรน่าอยู่นา่
ท างาน 

 

ส านักงาน
เทศบาลต าบล
บึงเจริญ/
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีความแตกต่าง
ระหว่างก่อนท า
แหละหลังท าที่
ชัดเจน 

องค์กรมีความ
สะอาดเรียบร้อย
น่าอยู่นา่ท างาน 

 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

 

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ    
รัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่หา
ยากและเปน็การ
รักษาระบบ
นิเวศวิทยา 

ชมรมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน
(แปลง
อนุรักษ์) 

วัดป่าพระ
สบาย(แปลง
ขยายพันธ์) 

 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 พืชหายากไม่
สูญพันธ์และมี
จ านวนเพิ่มขึ น 

พืชหายากไม่สูญ
พันธ์และมี
จ านวนเพิ่มขึ น 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  4  ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปลูกต้นไม้
กิจกรรมวันต้นไม้
ประจ าชาติ  

เพื่อสร้างจิตส านึก
ของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปให้
เกิดความรักและ
หวงแหนทรัพยากร
ป่าไม ้

เขตพื นที่
ต าบล      
บึงเจริญ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนพื นที่ปา่
ที่ไม้เพิ่มขึ น 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
เกิดความรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรป่าไม ้

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

 

7 โครงการธนาคารน้ าใต้
ดินจากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

พื้นที่น้ าท่วม
ขัง ในต าบล
บึงเจริญ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ท าธนาคารน  า
ใต้ดินได้ตาม
แบบมาตรฐาน 

ไม่มีพื นทีน่  าท่วม
ขัง 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  4  ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค์การ
ลด ละเลิกการใช้
ถุงพลาสติกและโฟม
ในการบรรจุอาหาร 

เพื่อลดอัตราการใช้
ถุงพลาสติก
และโฟมในการ
บรรจุอาหารใน
องค์กรและชุมชน 

๑๓ หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การใช้
ถุงพลาสติก
และโฟม 
ลดลง 

ประชาชนลดใช้
ถุงพลาสติก
และโฟม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

รวม  จ านวน  8  โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000  

 

 

 

 

 

 


