
 

 

ที่ ตง ๗๓๓๐๑/                                                          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
                            ๑๒๑/๑  หมู่ที่ ๒  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง 
                   จังหวัดตรัง  ๙๒๑๑๐ 

                  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรโครงการ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนยต์รัง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาโครงการธรรมะสร้างจิต  ปิ่นโตสร้างสุขภาพ  ประจ าปี  ๒๕๕๖     จ านวน      ๑     ชุด 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวและเครือข่ายพัฒนาสังคมต าบลควน
ธานี  ก าหนด จัดด าเนินโครงกา รธรรมะสร้างจิต  ปิ่นโตสร้างสุขภาพ  ประจ าปี  ๒๕๕๖  ในวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๘  
กรกฎาคม  ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจธรรมะมากข้ึนควบคู่กับการเข้าถึงวิถีการกินดีที่
ถูกต้องได้รับประโยชน์ท าให้สุขภาพกายดี ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์ไม่ตามกระแสความเจริญ
กินอาหารจนเกิดโรค และให้ผู้สืบทอดศาสนา “พระสงฆ์”  ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ถูก ต้องตามหลักโภชนาการ สามารถ
สร้างให้กลไกการสืบทอดศาสนามีความเข้มแข็งขึ้น  

  เพ่ือการนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จึงใคร่ขอความอนุเคราะหท์่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรัง  
ในการสนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ได้แก่ นางมณีวรรณ  ทองอ่อน  นักโภชนาการช านาญการ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ตาม
โครงการฯ ดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดี  ที ่๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองเก่า
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง รายละเอียดโครงการฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

                                ขอแสดงความนับถือ 

 
      ( นายประนอม  รักจริง ) 

                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓  ต่อ ๑๑๑ 
โทรสาร ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๗ 
www.Khuanthani.go.th   

“จังหวัดตรัง  เมืองแห่งความสุข” 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน”  

 
 

http://www.khuanthani.go.th/


 

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวและเครือข่ายพัฒนาสังคมต าบลควนธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ปี  ๒๕๕๖ 
-----------------------------------------------------  

๑. ชื่อโครงการ  ธรรมะสร้างจิต  ปิ่นโตสร้างสุขภาพ  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

๒. หลักการและเหตุผล 
คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา    จึงได้น าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินชีวิตท าให้คน

ไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข    นับตั้งแต่บรรพชนโดยมีวัดเป็นเป็นศูนย์กลางในการจั ดงานต่างๆทั้งทางด้านสังคม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี     และกิจกรรมอื่นๆ วัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย  ท าให้
ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า  ได้ประพฤติตนเป็นคนดี  มีสุขภาพจิตที่ดี  โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดไม่ได้หากขาด ผู้
สืบทอดศาสนาคือ “พระสงฆ์ ”  และสิ่งที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการถวายอาหารแด่ผู้สืบทอดศาสนานั่นเอง ซึ่ง
ปัญหาการถวายอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชน าการได้ถูกหยิบยกข้ึนมาหารือตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ออกโรงเตือนเร่ืองนี้อย่างจริงจัง และ เป็นประเด็นขึ้นมาอีกคร้ัง เมื่อ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เห็นควรยก 
“พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” เป็น  ๑  ในมติจากทั้งหมด ๑๑ มติ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
เพราะห่วงใยว่าหากไม่มีการพัฒนากระบวนการส่งเสริมและดูแลพระสงฆ์ในด้ านสุขภาพ จะท าให้กลไกการสืบทอดพุทธศาสนา 
และการพัฒนาความดีงามด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญของประเทศไทยอ่อนแอลง  “ที่ผ่านมาประชาชนมักน าอาหารที่ท าร้าย
สุขภาพไปถวายพระท่าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรือหวาน จะไม่พ้นส่วนประกอบที่เป็นกะทิ กลุ่มโปรตีนสูง อาหารมัน ของผัด
ของทอด บางครั้งเป็นของดีของแพงแต่ไม่ถูกหลักโภชนาการ แต่อาหารดั้งเดิมที่ให้ประโยชน์จ าพวกแกงส้ม แกงเลียง น้ าพริกผัก
ลวกผักสด ไม่ค่อยถูกน าไปถวาย ส่วนหนึ่งคงเพราะวิธีการท ายุ่งยาก แถมยังถวายขนมที่มีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบสูง จ าพวก
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง หม้อแกง ส่งผลให้พระท่านได้รับไขมัน น้ าตาล โซเดียม หรือเกลือเกินความจ าเป็น นั่นเท่ากับว่ามี
แต่เอาเข้าแต่ไม่ได้เอาออก เพราะท่านไม่ได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายมากนัก จึงน่าเป็นห่วงในเรื่องพระสงฆ์ไทยเป็นโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังเยอะมากข้ึน   

ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลควนธานีนับถือศาสนาพุทธการกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนภายในต าบลได้ตระหนักและ
ให้ความส าคัญใน ท าอาหารหรือเลือกซื้ออาหาร มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องเน้นให้ถูกหลัก และมีคุณค่าทาง โภชนาการ   มี
ประโยชน์ต่อพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนา  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
และคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวและเครือข่ายพัฒนาสังคมต าบลควนธานี  จึงได้จัดท าโครงการธรรมะสร้างจิต  ปิ่นโตสร้างสุขภาพ 
ประจ าป ี๒๕๕๖  ขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจธรรมะมากข้ึนควบคู่กับการเข้าถึงวิถีการกินดีที่ถูกต้องได้รับประโยชน์ท าให้สุขภาพกายดี 
๓.๒  เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์ไม่ตามกระแสความเจริญกินอาหารจนเกิดโรค 
๓.๓  เพื่อส่งเสริมใหผู้้สืบทอดศาสนา “พระสงฆ”์  ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สามารถสร้างให้

กลไกการสืบทอดศาสนามีความเข้มแข็งขึ้น  

๔.  เป้าหมาย 
 ๔.๑   สมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัวและเครือข่ายพัฒนาสังคมต าบลควนธานี 
              ๔.๒  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุต าบลควนธานี 
 ๔.๓  สมาชิกชมรม อสม.ต.ควนธาน ี
 ๔.๔  กลุ่มประชาชนที่สนใจ 
 
 
 
 

/๕. รายละเอียด... 
 



 
-๒- 

 
๕.  รายละเอียดกิจกรรม 
  ๕.๑  จัดกิจกรรมน าธรรมะสร้างสุขภาพจิต  โดยการจัดให้มีการฝึกสมาธิ  ฟังพระธรรมเทศนา  เพื่อสร้างจิตใจแข็งแรง 
 ๕.๒  จัดกิจกรรมการน าปิ่นโตสุขภาพถวายอาหารพระสงฆ์  และร่วมรับประทานอาหาร 
 ๕.๓  จัดการประกวดปิ่นโตสุขภาพประจ าปี 
 ๕.๔  จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑  ประชุมหารือเพื่อจัดท าโครงการแจ้งขอรับเงินอุดหนุนต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 ๖.๒  น าเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

๖.๓  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีพิจารณาอนุมัติโครงการฯ/ 
๖.๔  ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
๖.๕  สรุป และประเมินผลโครงการรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          วันพฤหัสบดี   ที่  ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๖   

๘.  สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมเมืองเก่าองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

๙.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณอุดหนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 ๙.๑  ค่าเงินสนับสนุนการประกวดปิ่นโตสุขภาพ   เป็นเงิน        ๒,๒๐๐        บาท 
 ๙.๒  ค่าตอบแทนวิทยากร     เป็นเงิน        ๑,๘๐๐        บาท 
 ๙.๓  ค่าอาหารว่าง  ๑  มื้อๆ ละ  ๑๕ บาท จ านวน  ๖๕ คน  เป็นเงิน           ๙๗๕        บาท 
 ๙.๔  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  ๑  มื้อๆ ละ ๓๕ บาท  เป็นเงิน        ๒,๒๗๕        บาท 
        จ านวน  ๖๕  คน 
 ๙.๔  ค่าจัดท าป้ายโครงการ     เป็นเงิน           ๕๐๐         บาท 
 ๙.๕  ค่าจัดท าเอกสารประกอบโครงการ    เป็นเงิน        ๒,๐๐๐         บาท 
 ๙.๗  ค่าใช้จ่ายอื่น      เป็นเงิน           ๒๕๐         บาท 

     รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  เป็นเงิน     ๑๐,๐๐๐         บาท 
หมายเหตุ  สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ศูนย์พัฒนาครอบครัวและเครือข่ายต าบลควนธานี ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑  ประชาชนหันมาสนใจธรรมะมากข้ึน  และเข้าถึงวิถีการกินดีที่ถูกต้องได้รับประโยชน์ท าให้สุขภาพกายดี 
 
 
 
 

/๑๑.๒  ประชาชนมี... 
 



 
-๓- 

 
๑๑.๒  ประชาชนมีความตระหนักถึงอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์ไม่ตามกระแสความเจริญกินอาหารจนเกิดโรค 
๑๑.๓  ผู้สืบทอดศาสนา “พระสงฆ”์  ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สามารถสร้างให้กลไกการสืบ

ทอดศาสนามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
 

                     (ลงชื่อ)        ปิยะอนงค์  พลอินทร์   ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ 
                                          และผู้เขียนโครงการ 
                                          (  นางสาวปิยะอนงค์  พลอินทร์ ) 
                               นักพัฒนาชุมชน 

 

      (ลงชื่อ)           ยุพเยา  นวลนิ่ม    ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ 
        และผู้ตรวจสอบโครงการ 

                                                 (  นางยุพเยา  นวลนิ่ม ) 
                           หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
 

                          (ลงชื่อ)         สมใจ  แก้วประชุม    ผู้เสนอโครงการ 
                                              (  นางสมใจ  แก้วประชุม ) 
                                    ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวและเครือข่ายพัฒนาสังคมต าบลควนธานี 
 
 

                (ลงชื่อ)            เจตพล  ศรมณี       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     ( นายเจตพล      ศรมณี ) 
                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

  

                    (ลงชื่อ)          ประนอม   รักจริง     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                    (  นายประนอม  รักจริง   ) 
                                          ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

             องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการ 
โครงการ  ธรรมะสร้างจิต  ปิ่นโตสร้างสุขภาพ  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

โดยการสนับสนุนของ  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมเมืองเก่าองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
……………………………………………… 

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
                เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียนและรายงานตัว รับเอกสาร 

                เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.    -  พิธีเปิด  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ 
                  โดย  ประธานคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ 

 -  กล่าวเปิด 
 โดย  นายประนอม  รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี

                เวลา  ๐๙.๓๐ น.– ๑๐.๓๐ น.     ปาฐกถาธรรม หัวข้อ ธรรมะเพื่อการสร้างสุขภาพจิตและวิธีการฝึกจิตให้เป็น 
      สมาธ ิ
       โดย  พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร ์

                เวลา  ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๕๐ น.    ฝึกปฏิบัติการท าสมาธ ิ
      โดย  พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ 

                เวลา ๑๐.๕๐ น. – ๑๑.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ ์

      เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.    พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ( ระหว่างนี้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินผล 
      กิจกรรมการรับฟัง  ปาฐกถาธรรม ตามเอกสารที่ได้รับ  และตอบ 
      แบบทดสอบก่อนการอบรมในภาคบ่าย ) 
      โดย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.    การประกวดปิ่นโตสุขภาพ 

                เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 

                เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.     ความรู้เรื่องหลักโภชนาการ 
      โดย นางมณีวรรณ  ทองอ่อน  นักโภชนาการช านาญการ   โรงพยาบาล 
      ศูนย์ตรัง 

      เวลา  ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๑๕ น.   ประกาศผลการประกวดปิ่นโตสุขภาพ  และรับเงินสนับสนุนการประกวด 
      เวลา  ๑๕.๑๕ น. – ๑๕.๓๐ น.   ตอบแบบทดสอบหลังการอบรม 
      เวลา  ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   สรุปและประเมินผลโครงการฯ  

 

                หมายเหตุ     ๑. อาหารว่างมีให้บริการในห้องประชุม   
๒. ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    ทราบก่อนด าเนินการ 

 

 

 


