
 
โครงการกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2564 

โครงการที่  2                                  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

หัวหน้าโครงการ   แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์ 

ผู้ประสานโครงการ  นายจิรภัทร  จุลบท,  นางสาวสมทรง  บุญญานุสนธิ์  และ  นายธนฤทธิ์  สมองดี 

หลักการและเหตุผล 
 การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งมุ่งส่งเสริมให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้เกิดความรักความ
สมัครสมานสามัคคี พัฒนาความคิด จิตใจ สติปัญญา มีวินัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อัน
นำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงต่อไป 
 เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้
สมาชิกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ส่งผลให้สมาชิกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสามัคคีในระบบสหกรณ์ให้
เข้มแข็ง ในการนี้คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เห็นความสำคัญของกิจกรรมเครือข่าย
สหกรณ์จังหวัดด้านกีฬาซึ่งนำมาแห่งความสุขและสามัคคีในการทำงาน รวมทั้งการบูรณาการศักยภาพ ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของขณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จึงจัดทำโครงการกีฬาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 
ขึ้นภายใต้กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ นักกีฬาสมาชิก ได้มีคุณภาพชีวิตพลานามัยที่ 

สมบูรณ์ แข็งแรง และจิตใจเข้มแข็ง  และเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

เป้าหมาย 
จำนวน 80 คน  ประกอบด้วยสมาชิก(นักกีฬาและกองเชียร์)58 คน , คณะกรรมการดำเนินงาน 15 คนและเจ้าหน้าที่

สหกรณ ์7 คน 

สถานที่ดำเนินการ 
สนามกีฬา สหกรณ์ออมทรัพย์การเกษตรคอนสวรรค์จำกัด 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ธันวาคม พ.ศ.2563   เวลา  08.00-22.00  น. 

ตัวช้ีวัดผลผลิต  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลผลิต  
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย  เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ความพ่ึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
เปอร์เซ็นต์ 
เปอร์เซ็นต์ 

 
90 
90 

 



 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนนิงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน) เป้าหมาย 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน ตุลาคม  2563 5% 

2. เขียนโครงการ เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ พฤศจิกายน   2563 10% 

3. ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง  พฤศจิกายน 2563 50% 

4. ร่วมกิจกรรมกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2564 ธันวาคม   2563 90% 

5. สรุป ประเมินโครงการ ธันวาคม 2563 100% 
 

งบประมาณ จัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  หมวดงบค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ  ดังนี้ 
1. ค่าเสื้อนักกีฬา จำนวน  80  คนๆละ  300  บาท    เป็นเงิน  24,000  บาท  
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  80  คนๆละ  100  บาท  เป็นเงิน  8,000  บาท 
3. ค่าเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม (เหมาจ่าย)    เป็นเงิน  14,000   บาท  
4. ค่าตอบแทนสมาชิก (เบี้ยเลี้ยง) จำนวน 80 คนๆละ 300 บาทเป็นเงิน  24,000  บาท 
5. ค่าโต๊ะงานเลี้ยง จำนวน 5 โต๊ะๆละ  2,500  บาท   เป็นเงิน  12,500  บาท  
6. ค่าตอบแทนกรณีนักกีฬาได้รางวัลๆละ 2,000 บาท  เป็นเงิน  8,000  บาท(เปตอง ช., ญ. ตะกร้อ,วอลเล่) 
7. ค่าสนับสนุนส่วนกลาง การจัดงานของเจ้าภาพ   เป็นเงิน  5,000  บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  95,500  บาท  (เก้าหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 
วิธีการประเมินผล 

การซักถาม และแบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักกีฬาสมาชิก , คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และจิตใจเข้มแข็ง   
 
 

ผู้เสนอโครงการ ………………………………………….. 
  (นายจิรภัทร  จลุบท) 

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด     
 

ผู้เห็นชอบโครงการ …………………………………….. 
       (นางสุจดี  ตั้งใจ) 



              รองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด     
 

ผู้อนุมัติโครงการ ………………………………………….. 
      (แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์) 

       ประธานคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด     
 
 
 

 
โครงการกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2564 



 
แผนผังกำกับงานโครงการที่ 2  “โครงการกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2564” 

 

ที ่ แผนงานโครงการ 
เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 หมาย

เหตุ (%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวาง

แผนการดำเนินงาน 
10              

2 เขียนโครงการ เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 30             
3 ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง  50             
4 ร่วมกิจกรรมกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2564 90             
5 สรุป ประเมินโครงการ 100             

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

 
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมา
ย 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการกีฬา
สหกรณ์สัมพันธ ์
 

เพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ นักกีฬา
สมาชิกสหกรณ์ ได้มี
คุณภาพชีวิตพลานามัย
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
และจิตใจเข้มแข็ง 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน 
2.เขียนโครงการ เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
3.ประสานงาน ผู้เก่ียวข้อง 
4.ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย
สหกรณ์สัมพันธ์ประจำปี 
2564 
5.สรุปประเมินโครงการ 

1.ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย  
เข้าร่วม
กิจกรรม 
(80 คน) 
 
2.ความพึ่ง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

≥90 % 
 
 
 
 

≥90 % 
 

ตุลาคม 
2563 – 
มกราคม 
2564 

 

1.เสื้อกีฬาตัวละ 300  
รวม 24,000 
2.อาหารเคร่ืองดื่ม  
คนละ 100   รวม 8,000 
3.ค่าเดินทางเหมาจ่าย 
14,000 
4.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมคนละ 300    
รวม  24,000 
5.ค่าโต๊ะงานเลี้ยง 5 โต๊ะๆ 
ละ 2,500  รวม  12,500 
6.อัดฉีดรางวัลๆละ 2,000
รวม 8,000 
7.สนับสนุนจัดงาน 5,000 
คชจ.ตามแผนงานฯ
จำนวน  95,500  บาท 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

คณะกรรมการศึกษา
ประชาสัมพนัธ์และบริหาร
สารสนเทศ 
 



 
 
 

 
 


