
กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ 
และสนทนาธรรม



ค ำบูชำพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ 
ข้ำพเจ้ำขอบูชำพระพุทธเจ้ำด้วยเครื่องสักกำระนี้

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ 
ข้ำพเจ้ำขอบูชำพระธรรมด้วยเครื่องสักกำระนี้

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ 
ข้ำพเจ้ำขอบูชำพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักกำระนี้



ค ำกรำบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) 
พระผู้มีพระภำคเจ้ำ เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 
ข้ำพเจ้ำอภิวำทพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำน

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ) 
พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ปฏิบัติดีแล้ว ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระสงฆ์



ค ำนมัสกำรพระพุทธเจ้ำ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจำกกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง



ถวำยพรพระ (อิติปิ โสฯ)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
เพรำะเหตุอย่ำงนี้ ๆ พระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น เป็นผู้ไกลจำกกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง

วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่ำงแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
เป็นผู้สำมำรถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (พุทธคุณ) 
เป็นครูผู้สอนของเทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำนด้วยธรรม เป็นผู้มีควำมจ ำเริญ จ ำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้



ถวำยพรพระ (อิติปิ โสฯ) (ต่อ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏิิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยโิก 
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษำและปฏิบัติ พึ่งเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จ ำกัดกำล 
เป็นสิ่งที่ควรกล่ำวกับผู้อื่นว่ำ ท่ำนจงมำดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ำมำใส่ตัว

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ) (ธรรมคุณ)  
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพำะตน



ถวำยพรพระ (อิติปิ โสฯ) (ต่อ)
สุปะฏิปัน โน  ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ อุชุปะฏิปัน โน 

ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ ญายะปะฏิปัน โน ภะคะวะโต 
สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง 
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏิะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต 
สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโยทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย 
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ) 



ชัยมงคลคำถำ (พำหุง ฯ) 
พาหุ ง ส ะหั ส ส ะมะภิ นิ มมิ ต ะส าวุ ธั น ตั ง  ค รี เ มข ะลั ง 

อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะ

มักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเต
ชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 



ชัยมงคลคำถำ (พำหุง ฯ) (ต่อ) 
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนี

วะสุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา 
ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถัง

คุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา 
ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ  



ชัยมงคลคำถำ (พำหุง ฯ) (ต่อ) 
กัตตะวานะ กัฏิะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏิะวะ

จะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง

อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา 
ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ  



ชัยมงคลคำถำ (พำหุง ฯ) (ต่อ) 
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ 

เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา 
มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
ทุคคาหะทิฏิิภุชะเคนะ สุทัฏิะหัตถัง พรัหมัง**วิสทุธิชุติ

มิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตัน
เตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ   



ชัยมงคลคำถำ (พำหุง ฯ) (ต่อ) 
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏิะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน
สะระเต มะตันที หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง 
สุขงั อะธิเมยยะ นะโร สะปัญโญ    



บทชัยปริตร (มหำกำ) 
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง 
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม* ชะยะมังคะลัง 
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน 
เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยาม*ิ ชะยะมังคะเล 
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะิะวิโปกขะเร 
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ 
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏิิตัง 



บทชัยปริตร (มหำกำ) (ต่อ)
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏิัง พรหมะจาริสุ 
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เม* ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ



สัพพมงคลคำถำ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทะ โสตถี ภะวันตุ เม* 



ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

• สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม* 

• ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
• สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม* 



เจริญสมาธิ 5 นาที



แผ่เมตตำให้แก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้ำพเจ้ำมีควำมสุข 

นิททุกโข โหมิ ปรำศจำกทุกข์ 

อะเวโร โหมิ ปรำศจำกเวร 

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปรำศจำกอุปสรรคอันตรำยทั้งปวง 

อะนีโฆ โหมิ ปรำศจำกควำมทุกข์กำยทุกข์ใจ 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีควำมสุขกำยสุขใจ รักษำตนให้พ้นจำกทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด



แผ่เมตตำให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลำยที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่ เจ็บตำย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

อะเวรา โหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ำได้มีเวรแก่กันและกันเลย 

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ำได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ำได้มีควำมทุกข์กำยทุกข์ใจเลย 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีควำมสุขกำย สุขใจ รักษำตนให้พ้นจำกทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด



แผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปติะโร
ขอส่วนบุญนี้จงส ำเร็จแก่มำรดำบิดำของข้ำพเจ้ำ ขอให้มำรดำบิดำของข้ำพเจ้ำมีควำมสุข 

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
ขอส่วนบุญนี้จงส ำเร็จแก่ญำติทั้งหลำย ของข้ำพเจ้ำ ขอให้ญำติทั้งหลำยของข้ำพเจ้ำมีควำมสุข 



แผ่ส่วนกุศล (ต่อ)

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา 
ขอส่วนบุญนี้ จงส ำเร็จแก่ครูอุปัชฌำย์อำจำรย์ของข้ำพเจ้ำ ขอให้ครูอุปัชฌำย์อำจำรย์
ของข้ำพเจ้ำมีควำมสุข 

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา 
ขอส่วนบุญนี้จงส ำเร็จแก่เทวดำทั้งหลำยทั้งปวง ขอให้เทวดำทั้งหลำยทั้งปวงมีควำมสุข



แผ่ส่วนกุศล (ต่อ)

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา 
ขอส่วนบุญนี้จงส ำเร็จแก่เปรตทั้งหลำยทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลำยทั้งปวงมีควำมสุข 

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี 
ขอส่วนบุญนี้จงส ำเร็จแก่เจ้ำกรรมนำยเวรทั้งหลำยทั้งปวง ขอให้เจ้ำกรรมนำยเวร
ทั้งหลำยทั้งปวงมีควำมสุข



แผ่ส่วนกุศล (ต่อ)

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา 
ขอส่วนบุญนี้จงส ำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลำยทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลำยทั้งปวงมีควำมสุข
ทั่วหน้ำกันเทอญ. 



ค ำปฏิญำณ 
- ข้าพเจ้าจะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
- ข้าพเจ้าจะท างานด้วยความซื่อสัตย์ ยืนหยัดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
- ข้าพเจ้าจะอุทิศตน บริการประชาชนด้วยไมตรีจิต
- ข้าพเจ้าจะไม่เบียดบังน าเอาของหลวงมาเป็นของตน
- ข้าพเจ้าจะด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษิกิจพอเพียง 



อธิษฐำนรับบุญกุศล  
“ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษิานอ้างอิงเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้า
ได้กระท ามาแล้วในวันนี้ จงเป็นปัจจัยเสริม เป็นอุปนิสัยตามส่งให้
เกิดสติปัญญา ให้มีความสุข ปราศจากทุกข์ มีความเจริญในหน้าที่
การงาน และมีความสุขในครอบครัวด้วยเทอญ”  





ค ำกรำบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) 
พระผู้มีพระภำคเจ้ำ เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 
ข้ำพเจ้ำอภิวำทพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำน

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ) 
พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ปฏิบัติดีแล้ว ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระสงฆ์







 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 6 เมษายน 2564 
หัวข้อ: งานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
 ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 งานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
 ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  6  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  6  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  6  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
  

 


