
สรุปรายงานผลองคกรคุณธรรม
กอ.รมน.

ประจําเดือนกรกฎาคม 2563

มุ�งม่ันบูรณาการ ประสานงานเป$นเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
ผู(นําความม่ันคง ดํารงความสามัคคี



กําลังพล ผงป.สบค.กอ.รมน. ร�วมแสดงความยินดีและอวยพรในวันคล�ายวันเกิดของบุคลากร
ในหน�วยได�แก� พ.อ.หญิง ปราณี  อ�อนศรี  พ.อ.หญิง งามพิศ  มุ�งทางธรรม  พ.ท. 
ทรรฬพิสิษฐ*  โสตถิเสวี  และ น.ส.เอ ครุฑเนตร เม่ือวันท่ี 31 ก.ค. 63 โดยรวมเงินซื้อเค�ก
วันเกิดให�เจ�าของวันเกิด มีผู�ร�วมกิจกรรม 13 คน คิดเป8นร�อยละ 86.6 ผ�านเกณฑ*ท่ีกําหนด
ไว�

หัวหน(าหน�วยงาน พ.อ. จเด็จ จาดเลน
โครงการวิถีไทย อวยพรวนัเกิด

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. 63

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ

เค(กวันเกิด เตรียมตัว

จุดเทียน

เป1าได(เลย กิน ๆ ๆ 

เตรียมเป1าเค(ก



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. 63

โครงการ จิตอาสาพัฒนาองค*กร
หัวหน�าหน�วยงาน พ.อ. กฤษณีรีน  เบ�าลี

ผู�รับผิดชอบโครงการ พ.ท. ธรณ*ริศจ*  พิริยะนันทตระกูล

พ.อ. กฤษณีรีน  เบ�าลี ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. มีดําริให�ปรับปรุงซ�อมแซมห�องครัวและห�องน้ําของสํานักงาน 
เพ่ือให�กําลังพลได�ใช�งานสะดวกมากข้ึน มีกําลังพลเข�าร�วมกิจกรรมจํานวน 18 คน คิดเป8นร�อยละ 90 ผ�าน
เกณฑ*ท่ีกําหนด 

ปรับปรุงพัฒนา

พัฒนาองค	กร หองครัวใหม�

ปรับปรุงห�องครัว

ปรับปรุงห�องน้ํา ซ�อมแซม



รายงานองค์กรคณุธรรมประจําเดือน ก.ค.  ๒๕๖๓
โครงการ ปลกูฝังวินยั และสถานที)ทํางานน่าอยู่
หวัหน้าหน่วยงาน พ.อ. ยทุธพงษ์  ทศวงศ์ชาย

ผู้ รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ์  คิดชนะ

ห้วงวนัที) ๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๓ พ.อ. ยทุธพงษ์  ทศวงศ์ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ได้ให้
กําลงัพล ผค.สขว.กอ.รมน. ทํากิจกรรม 5 ส ภายในหน่วย ตามวงรอบประจําสปัดาห์
โดยมีผู้ ร่วมกิจกรรม ๑๕ คน  ผ่านเกณฑ์ที)กําหนดไว้ 

กําลงัพลทํางานตามที)ได้รับหมายตามหน้าที)ที)ได้รับมอบหมาย

กําลงัพลเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั 9นพื 9นฐาน

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. พบปะพดูคยุ เรื)องกิจกรรม ๕ ส ในที)ทํางานของหน่วย 



รายงานองค์กรคณุธรรมประจําเดือน ก.ค.  ๒๕๖๓
โครงการ ความรักความสามคัคีมอบสิ)งดีๆให้กนั
หวัหน้าหน่วยงาน พ.อ. ยทุธพงษ์  ทศวงศ์ชาย

ผู้ รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ์  คิดชนะ

ห�วงวันท่ี ๑ – ๓๑ ก.ค. ๖๓ พ.อ. ยุทธพงษ* ทศวงศ*ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จัดกิจกรรมร�วมแสดงความ
ยินดีกับกําลังพลท่ีจบการศึกษาช้ันนายร�อย เพ่ือเป8นขวัญและกําลังใจ พร�อมท้ังร�วมรับประทานอาหาร
ร�วมกัน ณ ห�อง ผค.สขว.ฯ. ห�วงเดือน ก.ค. ๖๓ โดยมีผู้ ร่วมกิจกรรม ๑๕ คน  ผ่านเกณฑ์ที)กําหนดไว้ 

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ร่วมแสดงความยินดีการจบการศกึษา ร.ท. ธรรมธนกรณ์ คิดชนะ  

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ร่วมแสดงความยินดีการจบการศกึษา ร.ท. ณฐัวฒิุ ชยัณรงค์  



รายงานองค์กรคณุธรรมประจําเดือน ก.ค.  ๒๕๖๓
โครงการ การจดัประชมุบคุลากรในองค์กรประจําเดือน

หวัหน้าหน่วยงาน พ.อ. ยทุธพงษ์  ทศวงศ์ชาย
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ์  คิดชนะ

เม่ือวันท่ี ๒๔ มิ.ย. ๖๓ พ.อ. ยุทธพงษ*  ทศวงศ*ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จัดกิจกรรมพบปะ
พูดคุยแบบเป8นกันเอง เร่ืององค*กรคุณธรรม และ ร�วมรับประทานอาหารร�วมกัน ณ ห�อง 
ผค.สขว.กอ.รมน. ห�วงเดือน มิ.ย. ๖๓  โดยมีผู้ ร่วมกิจกรรม ๑๕ คน  ผ่านเกณฑ์ที)กําหนดไว้ 



รอง ผอ.สขว.กอ.รมน. เป8นผู�แทน สขว.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมจิตอาสา 904 ทําดีด�วยหัวใจ โดย ฝธก.สขว.
กอ.รมน. จัดกําลังพลเข�าร�วมกิจกรรมทําความสะอาดอาคารสถานท่ี ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และจัดกําลังพล
เข�าร�วมโครงการฝKกอบรมจริยธรรม ประจําปL 63 ของ กอ.รมน. ณ วัดสร�อยทอง พระอารามหลวง มีผู�ร�วม
กิจกรรม 12 คน คิดเป8นร�อยละ 75 ผ�านเกณฑ*ท่ีกําหนดไว�

หัวหน(าหน�วยงาน พ.ท. พงษพลวัชร  เพชรพลายงาม
โครงการวิถีไทย ร่วมทําความดี มุ่งมั)นทั 9งใจกาย

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. 63

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธวัชชัย  สุขเลิศ

พล.ต. สาละวิน  อุทรักษ รอง ผอ.สขว.กอ.รมน. กรุณาเป$นผู(แทน สขว.กอ.รมน.
                       ร�วมกิจกรรมจติอาสา 904 ทําดีด(วยหัวใจ

พร(อมกับกําลังพล สขว.กอ.รมน. และ ฝธก.สขว.กอ.รมน. จัดกําลังพเข(าร�วมกิจกรรมดังกล�าว

ฝธก.สขว.กอ.รมน. จัดกําลังพลเข(าร�วมโครงการฝ<กอบรมจริยธรรม ประจําป= 63 ของ กอ.รมน.
ณ วัดสร(อยทอง พระอารามหลวง โดยมี พระมหาสมปอง ตาลปตโต เป$นผู(บรรยายธรรม



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน.ให�ความร�วมบุญตามโอกาส ณ วัดต�างๆ ใน จว.ระยอง 
พระนครศรีอยุธยา และ พิษณุโลก คิดเป8น ร�อยละ 70 ของกําลังพล

หัวหน(าหน�วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการทําบญุทําทานสืบสานพทุธศาสนา

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค.63

ผู(รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

นายวรชัย เสนสอาด ทําบุญ ณ วัดพิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

 
จ.ส.อ.สมยศ นนทศิลา ทําบุญ ณ วัดละหารไร� อ.บ(านค�าย จ.ระยอง

พ.อ.เขมสิฒา ฟBกอังกูล ทําบุญ ณ วัดนางพญา อ.เมือง จ.พิษณุโลก



หัวหน(าหน�วยงาน พ.อ.หญิง ฉันทนี  เลียดประถม

กําลังพล ฝธก.สนย.กอ.รมน. ร�วมทํากิจกรรม 5 ส. เพ่ือความสะอาดและความเป8นระเบียบเรียบร�อยของสํานักงาน 
ในห�วงเดือน ก.ค.63 โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๘ คน คิดเป8นร�อยละ ๕๐ ผ�านเกณฑ*ท่ีกําหนดไว�

โครงการ กิจกรรม ๕ ส.

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. มานล  สุทธิหอม

จ.ส.อ.หญิง ชบา  ร�ายกลับดี
จัดเก็บอุปกรณ*ใช�งานต�างๆ

จ.ส.อ. วรัตถ*  สัมฤทธิ์
คัดแยกขยะ 

พ.อ. มานล  สุทธิหอม
ทําความสะอาดคอมพิวเตอร*

จ.ส.ท.หญิง ศิริมันตรา  โยธราช
จัดเรียงแฟWมเอกสาร

ร.ต. ดนัย  เทียมเงิน
จัดเรียงแฟWมเอกสาร

นาง นาถสุภางค* ไกรอาบ
ทําความสะอาดโตXะวางอาหาร



รายงานผล องค	กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. ๖๓
โครงการ กิจกรรม ๕ ส

หัวหนาหน�วยงาน น.อ.จารุวัฒน	  วัดละเอียด  
ผูรับผิดชอบโครงการ น.อ.สุรจิตร  เจริญศรี  

กําลังพลของ ปส.สนย.กอ.รมน. ร�วมกันทําโครงการ ๕ ส ในหวงเดือน ก.ค. ๖๓
โดยมีผูร�วมกิจกรรม จํานวน ๑๒ คน คิดเป2นรอยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ	ท่ีกําหนดไว

น.อ. ฉัตรเฉลิม  พิทักษ	สรยุทธ
จัดระเบียบแฟ;มเอกสาร

ร.ต. ชัยรัตน	  วรรณะวัลย	
วางระบบสาย LAN

น.อ. สุรจิตร  เจริญศรี
จัดระเบียบสายไฟบนโต?ะ

น.ส. อารยา  ศิริธร
ทําความสะอาดโต?ะทํางาน

ส.อ. อดิศร  แกวนันทวัฒน	
จัดระเบียบสายไฟและสายLan ต�าง ๆ บนพื้น

น.อ. วิบูลย	  คูบูรณ	
จัดระเบียบโต?ะทํางาน



หัวหน(าหน�วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส�วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน 
วันท่ี  ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ โดยมีผูร�วมกิจกรรม จํานวน ๖ คน คิดเป2นรอยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ	ท่ีกําหนดไว

โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส�วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.อ. ทวิช  มะเดื่อ
เช็ดทําความสะอาดโต?ะทํางาน

พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ	
จัดเรียงแฟ;ม

จ.ส.อ. สหรัฐ  ดีพยุงไทย
ทําความสะอาดกระจก

น.ส.พัชราภรณ	  ม่ันยุติธรรม
ทําความสะอาดคอมพิวเตอร	

พ.จ.อ. จักรกฤษณ	  บุญเอ่ียม
ทําความสะอาดพื้นสํานกังาน

น.อ. สมเกียรติ  กองสัมฤทธิ์
ทําความสะอาดโต?ะทํางาน



หัวหน(าหน�วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. วิถีไทยวิถีธรรมเขาวัดทําบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
วันท่ี  ๕-๗ ก.ค. ๒๕๖๓ โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๖ คน คิดเป8นร�อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ*ท่ีกําหนดไว�

วิถีไทยวิถีธรรมเข"าวัดทําบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข"าพรรษา

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.อ. ทวิช  มะเดื่อ
ทําบุญวันเขาพรรษา

จ.ส.อ.หญิง จิตติมา  ด�อนศรี
ทําบุญวันเขาพรรษา

น.ส.มนนิสา  รุ�งปLจฉิม
หล�อเทียนวันเขาพรรษา

น.ส.พัชราภรณ	  มั่นยุติธรรม
ทําบุญวันเขาพรรษา

จ.ส.อ.หญิง เตือนจิตต	  สันติภิริยาภรณ	
ทําบุญใส�บาตรวันเขาพรรษา

พ.ต. ประวิทย	  อักษรนิตต	
ทําบุญวันเขาพรรษา



กําลังพล ผง.สนย.กอ.รมน. ร�วมมือกันทําความสะอาดสํานักงาน แสดงถึงความมีนํ้าใจ เสียสละ  
เพ่ือองค*กรท่ีน�าอยู�และย่ังยืน ในห�วงเดือน ก.ค. 63 โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๑๐ คน      
คิดเป8น ร�อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ*ท่ีกําหนดไว�

หัวหน(าหน�วยงาน พ.อ.ไพรวัลย  โปGะประนม
โครงการทาํความดีดว้ยใจ เพื�อองคก์รที�น่าอยู่

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค.63

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. ณฐวัฒน  พ�วงเภกา

 

พ.ท. ชาญวิทย	  สุขสําราญ

พ.อ.หญิง อภิรา นิลรัตน ณ อยุธยา น.อ. ภาสกร  ชาติครบุรี

พ.อ.หญิง จิตรลดา  หนูนิมิตร

ร.ต. ณัฐวัฒน	  พ�วงเภกา

ส.อ. ปMยะวัฒน	  ลําใย



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. ๖๓

โครงการจิตอาสา ทําบุญปฏิบัติธรรม
หัวหน(าหน�วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. ทําบุญและสักการะองค*พระ เพ่ือเสริมสิริมงคลให�ชีวิต ในห�วงเดือน ก.ค. ๖๓ 
จํานวน ๖ คน คิดเป8นร�อยละ ๕๕ ผ�านเกณฑ*ท่ีกําหนดไว� 

พ.อ. กฤษณ	ฯ ทําบุญและ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ร.อ.หญิง นนทิกาฯ
 สักการะพระธาตุ ที่ กระบี่

พ.ท.หญิง นิรมลฯ 
ไหวพระที่อ�างทอง

พ.อ.หญิง เบญจมาศฯ
 ทําบุญวัดสว�างอารมณ	

พ.ท. เมธากรณ	ฯ
 บริจาคโลหิต

น.ส. รัตนาฯ 
ไหวพระในโบสถ	ที่ราชบรีุ



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. ๖๓

โครงการจิตอาสา ความกตัญLู และสานความสัมพันธในครอบครัว 
หัวหน(าหน�วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน.  สานสัมพันธ* ในครอบครัว โดยการพาครอบครัวไปเท่ียว และรับประทานอาหาร
ร�วมกันอย�างพร�อมหน�า ในห�วงเดือน ก.ค. ๖๓ มีกําลังพลร�วมกิจกรรม จํานวน 6 คน คิดเป8นร�อยละ 5๕
ผ�านเกณฑ*ท่ีกําหนดไว� 

พ.อ.หญิง เบญจมาศฯ 
ทําบุญที่วัดกลางบางพระกับลูกสาว

พ.ท. เมธากรณ	ฯ 
พาครอบครัวรับประทานอาหาร

ร.อ. สันติฯ 
รับประทานอาหารกับครอบครัวในวันหยุด

ร.อ.หญิง นนทิกาฯ 
พาลูกสาวและครอบครัว เท่ียวในวันหยุด

ร.ต. นทีฯ พาครอบครัวเที่ยวในวันหยุด น.ส.สุทธสิริฯ รับประทานอาหารกับครอบครัว 



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. ๖๓

โครงการจิตอาสา รู(รักสามัคคี
หัวหน(าหน�วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

หลังจาก ผ�อนปรนสถานการณ	 โควิด-19 กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. ก็รับประทานอาหารร�วมกัน

นาน ๆ จะรับประทานอาหารร�วมกันตองฉลองกันหน�อย

วันนี้อ่ิมอร�อยแถมสุขใจ

เนื่องจากสถานการณ*แพร�ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได�คลี่คลายลง กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. 
ร�วมกันรับประทานอาหารกลางวันพร�อมกัน  ในห�วงเดือน ก.ค. ๖๓ มีกําลังพลร�วมกิจกรรม จํานวน ๑๑ คน 
คิดเป8นร�อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ*ท่ีกําหนดไว� 



รายงานผล องค.กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. ๖๓

โครงการ รณรงค.ร�วมใจใช"ถุงผ"า ลดโลกร"อน
หัวหน"าหน�วยงาน พ.อ. สัมพันธ.  อิสริยเตชะ

ผู"รับผิดชอบโครงการ ส.ต.หญิง วีรพิชญา  เกษมศรี

น.ส.ปณิดา  ศรีปาน

น.อ.ปลอดภัย  จันโภคา 

พ.ท.ภัทรพล  นัยจิตร

น.ส.อภัสนัชศ.  ยะราช

พ.ท.สมชาย กฐินสมมิตร

    กําลังพลของ นย.สนย.กอ.รมน. รณรงค	ใชถุงผาเพ่ือลดโลกรอน มีกําลังพลร�วมกิจกรรม 
    จํานวน ๑๐ คน คิดเป8นร�อยละ ๘๐ ผ�านเกณฑ*ท่ีกําหนดไว� 

นย.สนย.กอ.รมน.

ส.ต.หญิง วีรพิชญา เกษมศรี


