แบบฟอร์มที่ ๒
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สถานที่ตั้ง ๓๐๐ ม.๓ บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ชื่อ ผู้ประสานงาน นางเอี้ยง ตระกาลจันทร์
โทรศัพท์

๐๙๙-๔๗๕-๔๔๗๗

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

1. โครงการปฏิบตั ิธรรมประจาปี

การดาเนินงาน
จานวน
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ยังมิได้
แล้ว
ดาเนินกา
ร
๑๐๐
จนท.ไปปฏิบตั ิธรรมตามความประสงค์
ของตัวเอง
๑.วัดหนองป่าพง อ.วารินฯจ.อุบลฯ
วันที่๑๑-๑๖ มกราคม ๒๕๖๔
๒.วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
วันที่ ๗-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มี
กิจกรรมดังนี้
-ฝึกปฏิบัติธรรม ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ
๑๐
-กลางคืน สวดมนต์ตลอดคืน ยกว้นคืน
วันที่๗ ฟังธรรมตลอดคืน
๔.วัดป่าโพธิญาณ อ.สิรินทร จ.อุบลฯ
วันที่๓-๗ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกิจกรรมี
ดังนี้
-ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกลม
-ฟังพระธรรมเทศนา ยกเว้นคืนวันที่ ๖
ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน
๕.วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร

หมายเหตุ

-เนื่องจากส
ถาณการณ์
โควิด-๑๙
ทางวัดงดจัด
กิจจกรรม
การปฏิบัติ
ธรรม

กิจกรรม

การดาเนินงาน
จานวน
ดาเนินการ ยังมิได้
แล้ว
ดาเนินกา
ร

ผลการดาเนินงาน

๖.วัดนาหลวง ( วัดภูย่าอู่ )
วันที่๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มี
กิจกรรม ดังนี้
-ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตร
-ถือศิล ๘
2. กิจกรรมช่วงเข้าพรรษา
-การถวายผ้าไตร/ผ้าอาบน้าฝน
เทียนพรรษา ชุดสังฆทานและ
ปัจจัย
-ถวายภัตตาหารเช้า/เพล ร่วม
ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ
*กิจกรรมต่างๆจะเป็นวัดที่อยู่
ภายในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
เน้นสายวัดป่า
3. กิจกรรมช่วงออกพรรษา
-ปฏิบัติธรรมที่วัดสายกรรมฐานใน
วันออกพรรษา ๑คืน ๒วัน ร่วม
ปฏิบัติธรรม
-ร่วมงานถวายผ้ากฐินและผ้าป่า
รวมทั้งร่วมถวายปัจจัยกับวัดต่างๆ
ในจังหวัดอุบลฯ
-ร่วมออกโรงทานที่วัดต่างๆตาม
ความเหมาะสม
-ร่วมปฏิบัติธรรมกับวัดต่างๆที่ทาง
ชมรมจริยธรรมร่วมกิจกรรม

๒๐๐

-หอผู้ป่วยจะมีกจิ กรรมใส่บาตรทุกวัน
พระ โดยจะมีพระภิกษุที่จาวัตรทีพ่ ุทธ
สถาน( วัดในเขตโรงพบาล)มารับ
บิณฑบาต และจะมีทุกหน่วยงาน
รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการ
มาร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

๑๕๐

ปฏิบัติธรรมวันออกพรรษา วันที่๒-๓
ตุลาคม๒๕๖๓ ที่วัดริมโขง อ.โขงเจียม
จ.อุบลฯ มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ๓๐ คน มีกิจกรรมดังนี้
-ร่วมทาวัตร เวียนเทียน ปฏิบตั ิบูชา
ถือศิลอุโบสถ เนสัชชิกตลอดคืน
-ร่วมทาภัตตาหารเช้าถวาย
-ถวายผ้าไตร ชุดสังฆทานและปัจจัย
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อทาป้าย
บอกเส้นทางเข้าวัดริมโขงและเพื่อ
สาธารณประโยชน์อื่นๆ
-ชมบั้งไฟพญานาคและตอนเช้าร่วมตัก
บาตรเทโวโรหณะ
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกับวัดต่างๆ
๑. วัดป่านานานชาติ อ.วารินชาราบ จ.
อุบลราชธานีวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒.วัดป่าภูปัง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.
อุบลราชธานี(ทีม๑)
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓.วัดป่าหัวดอน อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี(ทีม๒)
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ

กิจกรรม

การดาเนินงาน
จานวน
ดาเนินการ ยังมิได้
แล้ว
ดาเนินกา
ร

ผลการดาเนินงาน

๔.วัดป่าโพธิญาณ อ.สิรินทร จ.
อุบลราชธานี และวัดดอนธาตุ อ.
พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕.กฐินมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ วันที่๑๗ ตุลาคม
๒๕๖๓
๖.ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก ต.ไร่
น้อย วันที๓่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๖.วัดหนองป่าพง ร่วมทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน วันที่๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
๔.การทาบุญตักบาตร เลี้ยงพระ
-การทาบุญตักบาตร เลี้ยงพระ
ปฏิบัติธรรมประจาเดือนในวัน
ธรรมสวนะ วันสาคัญทางศาสนา
และวันสาคัญต่างๆ เช่นวันขึ้นปี
ใหม่ วันสงกรานต์

๒๐๐

๕. สวดมนต์ข้ามปี
-เป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้บุคลากร
ร่วมสวดมนต์ข้ามปีวัดต่างๆตาม
ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ

๑๐๐๒๐๐

๖.ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ
-เป็นกิจกรรมที่ทา๑ ครั้ง/ปี ที่วัด
ป่าปากโดม อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

-เนื่องจากมีวัดภายในโรงพยาบาลซึ่ง
เอื้อต่อบุคลากร ผู้ป่วยและญาติ ได้
ทาบุญตักบาตรเพราะพระภิกษุสงฆ์จะ
ไปรับบิณฑบาตบนหอผู้ป่วยนอน และ
ประชาชนจะมาร่วมถือศิลอุโบสถตลอด
คืน
-กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
มีเจ้าหน้าทีร่ พ.และคนในชุมชนมาร่วม
กิจกรรมทาบุญตักบาต
-ร่วมกิจกรรมการฟังธัมมัสวนะสามัคคี
และมหาวังฆทานวัดรอบนอก จานวน
๑๒ วัดในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเจ้าหน้าที่
รพ.แต่ละหน่วยงานจะไปร่วมกิจกรรม
วัดสุดท้ายจะเป็นวัดในรพ. คือพุทธ
สถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐
พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-มีการจัดเสียงตามสายให้บุคลากรใน
โรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ ได้รบั ฟัง
คาสอนต่างๆเพื่อนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ชมรมจริยธรรมมีโครงการไถ่ชีวิตโค
กระบือสามัคคีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ วันที่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ วัด
ป่าปากโดม อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐ บาท ไถ่
ชีวิตโคจานวน ๒ ตัว

หมายเหตุ

กิจกรรม

๗.ดูแลอุปัฏฐากสงฆ์อาพาธที่วัด
อย่างน้อย๑รูปต่อปี
เป็นการดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่ท่าน
ชราและอาพาธ ไม่สะดวกในการ
มารับบริการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาล
๘.การจัดเสียงตามสาย
-เป็นการจัดเสียงตามสายโดยนา
คาสอนต่างๆ การบรรยายธรรม
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ทาง
ชมรมหรือองค์กรจัดขึ้น
๙.โครงการ “สายใย สายบุญ”
-เป็นการทากิจกรรมในวันพระ มี
กิจกรรม ดังนี้
-การไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
-การถักหมวกไหมพรมสาหรับ
ถวายพระภิกษุและคุณแม่ชี
การจัดหารายได้
๑.จาหน่ายหมวกไหมพรม
๒.จาหน่ายเสื้อชมรม
***นาปัจจัยที่ได้ทากิจกรรมต่างๆ
ที่ทางชมรมดาเนินงาน

การดาเนินงาน
จานวน
ดาเนินการ ยังมิได้
แล้ว
ดาเนินกา
ร

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

มีการติดตามเยี่ยมอาการอาพาธของ
หลวงปู่เลื่อม วัดโสภาวนาราม ๑ ครั้ง/
เดือน

-สมาชิกชมรมไม่มเี วลาจัดกิจจกรรม
ต่อเนื่อง แต่ถ้ามีกิจกรรมที่สาคัญก็จะมี
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตาม
วาระ
มีกิจกรรมถักหมวกพระภิกษุและหมวก
คุณแม่ชี ได้ถวายหมวกกับพระภิกษุ
ที่มารับบริการที่รพ.และวัดทีไ่ ด้ไป

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(
ตาแหน่ง

นางเอี้ยง ตระกาลจันทร์ )
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานการด าเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามกาหนดเวลา ดังนี้
(1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564
(2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที่
15 กันยายน 2564

