
โครงการเกลี้ยงจาน 
 

โครงการที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างคุณประโยชนต์่อสังคม 

หัวหน้าโครงการ  แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์ 

ผู้ประสานโครงการ  นางลภิสรา  สวัสดิรักษ์  และ  นางสาวสมทรง  บุญญานุสนธิ ์

หลักการและเหตผุล 
 จากปัญหาขยะล้นเมือง ก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัดและการจัดการขยะ เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลไปจนถึงปัญหาระดับโลก  เกิดภาวะโลกร้อน 
 สิ่งที่พบเห็นใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันคือ อาหารที่เหลือจากการรับประทานไม่หมด การตักอาหารที่มากเกินพอดี 
ทำให้มีเศษอาหารเหลือเป็นจำนวนมาก  หากทุกคนตักอาหารให้พอดี หรือสั่งอาหารมากินให้พอดี ไม่เหลือทิ้ง รับประทาน
อาหารทุกครั้งให้เกลี้ยงจาน จะช่วยลดปัญหาเร่ืองขยะจากเศษอาหารได้ ทำให้ลดการเกิดมลภาวะ ลดการใช้พลังงานใน
การกำจัด และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 
 ทางคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเกลี้ยงจานขึ้นเพื่อกระตุ้น
ให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อช่วยลดโลกร้อนและเป็นการเสริมสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ในแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่

เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าหมาย 
หน่วยงานจำนวน 50 หน่วยงานในโรงพยาบาลชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรม 

สถานที่ดำเนินการ 
 โรงพยาบาลชัยภูม ิ

ระยะเวลาดำเนินการ:  
ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 

 

ตัวชี้วัดผล 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90% 
 
แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน) ผลการ
ดำเนินงาน 

1.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ พฤศจิกายน   2563 20% 
2.จัดประชุมให้ความรู้แก่สมาชกิกลุ่มเป้าหมาย กุมภาพันธ์ 2564 50% 



3.ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางตา่งๆ เสียงตามสายติดป้ายรณรงค์  
และจัดกิจกรรมรณรงค์  

กุมภาพันธ์ 2564 70% 

4.ประเมินผลติดตามการดำเนินงาน พฤษภาคม,สิงหาคม 2564 90% 
5.สรุป ประเมินโครงการ กันยายน 2564 100% 

 

งบประมาณ จัดสรรจากงบประมาณรายจา่ยประจำปี 2564  หมวดค่าใช้จ่ายตามแผนงานฯ และทุนศึกษาอบรม  ดังนี ้

 1.ทุนศึกษาอบรมจำนวนเงนิ 31,800 บาท ดังนี้  

 - ค่าวิทยากร 1คน x 3 ชม.X 600 บาท   จำนวน  1,800บาท 
- ค่าตอบแทนผู้เข้าอบรม100 คน x 200 บาท  จำนวน  20,000  บาท 

  - ค่าอาหารว่าง 100  คน ๆ  ละ  1  มื้อๆ  ละ  25.00  บาท  เป็นเงิน  2,500  บาท 
- จัดทำแผน่ปา้ยรณรงค์  จำนวน  5,000 บาท 
- ค่าเอกสาร  จำนวน  2,500  บาท 

 2.ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์  จำนวน  5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 36,800 บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ค่าใช้จา่ยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 กลุ่มเป้าหมายร่วมมือในการปฏบิัติกิจกรรมและปริมาณขยะลดลง 

 
 

ผู้เสนอโครงการ ……………………………….……………….. 
                 (นางลภิสรา  สวสัดิรักษ์) 

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด     
 
 

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

              รองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด     
 
 

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

       ประธานคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด     
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเกลี้ยงจาน 

 



 

แผนผังกำกับงานโครงการที่ 3  “โครงการเกลี้ยงจาน” 

ที ่ แผนงานโครงการ 
เป้าหมาย 

(%) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 
หมายเหตุ 

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 เขียนโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 20              

2 จัดประชุมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย 50              

3 ประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่างๆ เสียงตามสายติด

ป้ายรณรงค์  และจัดกิจกรรมรณรงค์ 
70              

4 ประเมินผลติดตามการดำเนนิงาน 90              

5 สรุป ประเมินโครงการ 100              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.โครงการ   

เกลี้ยงจาน 

(Empty Plate) 

เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์
ในแต่ละหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่เปน็
คุณประโยชน์ต่อสังคม 

 

 

1.เขียนโครงการเสนอเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

2.จัดประชุมให้ความรู้แก่สมาชกิ

กลุ่มเป้าหมาย 

3.ประชาสัมพนัธ์ตามช่องทาง

ต่างๆ เสียงตามสายติดป้าย

รณรงค์  และจัดกิจกรรมรณรงค์ 

4.ประเมินผลติดตามการ

ดำเนินงาน 

5.สรุป ประเมินโครงการ 

 

จำนวน

หน่วยงานที่เข้า

ร่วมกิจกรรม 

≥90 % 

 

 

 

 

ตุลาคม 

2563 – 

กันยายน 

2564 

 

- ค่าวิทยากร 1คน x 3 ชม.X 

600 บาท   จำนวน  1,800 

บาท 

- ค่าตอบแทนผู้เข้าอบรม

100 คน x 200 บาท  

จำนวน  20,000  บาท 

- ค่าอาหารว่าง 100  คน ๆ  

ละ  1  มื้อๆ  ละ  25  บาท  

เป็นเงิน  2,500  บาท- 

จัดทำแผน่ปา้ยรณรงค์  

จำนวน  5,000 บาท- ค่า

เอกสาร  จำนวน  2,500  

บาท - ค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรมรณรงค์  จำนวน  

5,000 บาทรวมเป็นเงิน

ทั้งหมด 36,800 บาท (สาม

หมื่นหกพันแปดร้อยบาท

ถ้วน) ค่าใช้จา่ยทุกรายการ

คณะกรรมการ

ศึกษา

ประชาสัมพันธ์

และบริหาร

สารสนเทศ 

 



สามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

 

 


