
สรุปรายงานผลองคกรคุณธรรม
กอ.รมน.

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563

มุ!งม่ันบูรณาการ ประสานงานเป%นเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
ผู)นําความม่ันคง ดํารงความสามัคคี



กําลังพล สจร.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรม ๕ ส. เพ่ือปรับเปล่ียนภูมิทัศน�ในสํานักงานเพ่ือให"เกิดความ
สะดวกและคล�องตัวในการปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน สจร.กอ.รมน. เม่ือวันท่ี ๑๙ ก.พ. ๖๓ โดยมีผู"ร�วม
กิจกรรมจํานวน ๑๘ คน คิดเป1นร"อยละ ๗๕ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

หัวหน)าหน!วยงาน พล.อ.วุฒิไกร คล)ายวงษ
โครงการกจิกรรม ๕ ส.

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.ท.พันธพิชิต อยู!สถาพร

ร�วมแรงรวมใจ

คนละไม้คนละมือ

จิตอาสาชาว สจร.ฯ



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ม.ค. - ก.พ. ๖๓

โครงการ กตัญ8ูรู)คุณ
ผู)รับผิดชอบโครงการ ว!าท่ี ร.ต. เชิดชัย  วุฒิชัย

     กําลังพล ฝธก.สบค.กอ.รมน. ร!วมกิจกรรมกตัญ8ูรู)คุณ การตอบแทนผู)มีพระคุณหลากหลาย
รูปแบบ ความคิดเทิดทูนในทางท่ีดี การใช)วาจาท่ีงดงาม ยกย!องให)เกียรติ และการสร)างความอบอุ!นใน
ครอบครัว การตอบแทนด)วยการมอบเงินส่ิงของ ท่ีกระทําต!อผู)มีพระคุณ ท่ีถือเป%นการแสดงความ
กตัญ8ูเป%นแบบอย!างในการปลูกจิตสํานึก สําหรับการสร)างคนดีสู!สังคมต!อไป

นายพงษทร   ย่ิงหาญ (ปุ?ย) พาครอบครัว ไป
รับประทานอาหาร เม่ือวันท่ี 12 ก.พ. ๖๓ 

ส.อ. กฤศ   สืบยุบล (ไอซ) พาครอบครัวไปทําบุญ
ในวันหยุด เม่ือวันท่ี 22 ก.พ. ๖๓ 

น.ส. รัตติยา  แสงวงษ (จุก) พามารดา และครอบครัว 
ไปรับประทานอาหาร เม่ือวันท่ี  ๒6 ม.ค. ๖๓ 

ร.ท. อนุชิต  น)อยคํา (ชิต) พาครอบครัว ไป
รับประทานอาหารเย็น เม่ือวันท่ี  ๒๙ ก.พ. ๖๓ 



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

ส�วนบริหารจัดการบุคคล สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.
โครงการ : ปฏบิตัเิจริญสต ิสมาธ ิ

การดําเนินการ
๑. กําลังพล จก.สบค.ฯ ที่เข-าร�วมโครงการ พร-อม ณ ห-องประชุม และ ผอ.จก.สบค.ฯ 
เป/ดโครงการปฏิบัติเจริญสติ สมาธิ 
๒. กําลังพลฯ รับฟ4งการแนะนําการปฏิบัติสมาธิเบ้ืองต-น
๓. กําลังพลฯ ฝ7กปฏิบัติสมาธิเบ้ืองต-น โดยการยืน หลับตา และกําหนดลมหายใจเข-าออก
    ใช-เวลา ๕ นาที 



กําลังพล ผงป.สบค.กอ.รมน. ร�วมแสดงความยินดีและอวยพรในวันคล"ายวันเกิดของ
บุคลากรในหน�วยได"แก� พ.อ.หญิง อุไรลักษณ�  ทาไทย ณ สํานักงาน ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เม่ือวันท่ี 14 ก.พ. 63 โดยรวมเงินซื้อเค"กวันเกิดให"เจ"าของวันเกิด มีผู"ร�วมกิจกรรม 14 
คน คิดเป1นร"อยละ 93.3 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. จเด็จ จาดเลน
โครงการวิถีไทย แสดงความยินดีในวนัเกิด

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ

เค)กวันเกิด พ.อ.หญิง อุไรลักษณ เตรียมเปGาเค)กวันเกิด

ฉลองสี่สาว อาหารการกินพร)อม

ร)องเพลงHappy birtthday เพ่ิมความสุขเล็กๆน)อยๆ ระหว!างงาน



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. พิธิรัฐ  พรรคพานิช

กําลังพล สก.สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเร่ืองการแต�งกายตามวันท่ี กอ.รมน. กําหนด  
โดยวันจันทร�แต�งเคร่ืองแบบ วันอังคารแต�งชุดผ"าไทย เพ่ือรักษาเอกลักษณ�ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมความเป1นไทย กําลังพลทุกนายเข"าร�วมกิจกรรม คิดเป1นร"อยละ ๑๐๐

การแต่งกายตามที� กอ.รมน. กําหนด

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 6๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.ท. ชัยยศ  มณีสุวรรณ

วันจันทรที่ ๓ ก.พ. ๖๓ แต!งเคร่ืองแบบ วันอังคารที่ ๔ ก.พ. ๖๓ แต!งชุดผ)าไทย

วันอังคารที่ ๑๑ ก.พ. ๖๓ แต!งชุดผ)าไทย

วันจันทรที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ แต!งเคร่ืองแบบ



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63
โครงการ จิตอาสา 5 ส.

หัวหน"าหน�วยงาน พ.อ. กฤษณีรีน  เบ"าลี
ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.ท. ธรณ�ริศจ�  พิริยะนันทตระกูล

             ประชุมกิจกรรม ๕ ส. วันท่ี ๔ ก.พ. 63                           ทําอาหารเลี้ยงกําลังพล วันท่ี 11 ก.พ. 63

              กําลังพลช�วยขนตู"ปลา วันท่ี 1๙ ก.พ. 63                        ประกอบตู"ปลาในห"องอาหาร วันท่ี 19 ก.พ. 63

          จัดระเบียบชั้นวางแฟHม วันท่ี 21 ก.พ. 63                       ทําความสะอาดตู"เก็บเอกสาร วันท่ี 24 ก.พ. 63

พ.อ. กฤษณีรีน  เบ"าลี ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. ประชุมกําลังพลเพ่ือกําหนดกิจกรรม 5 ส.  และกําลังพลร�วมแรง
ร�วมใจทํากิจกรรม 5 ส. ภายในสํานักงาน โดยปรับปรุงภูมิทัศน�ภายในห"องอาหารให"สวยงาม และจัดระเบียบ
ชั้นวางแฟHม และตู"เอกสารใหม� โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 15 คน คิดเป1นร"อยละ 78.9 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. ร�วมแสดงความยินดีและอวยพรในวันคล"ายวันเกิดของน.อ.นภ 
ศรีปล่ัง ผอ.รภ.สขว.กอ.รมน. ณ ห"อง ผอ.รภ.สขว.กอ.รมน. โดยรวมเงินซื้อเค"กวันเกิดให"
เจ"าของวันเกิด มีผู"ร�วมกิจกรรม 11 คน คิดเป1นร"อยละ 100 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

หัวหน)าหน!วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการวิถีไทย แสดงความยินดีในวนัเกิด

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

วันเกิด น.อ.นภ  ศรีปลั่ง ผอ.รภ.สขว.กอ.รมน.

 น.อ.ธรรมนูญ คําสุข รอง ผอ.รภ.สขว.กอ.รมน.เป%นตัวแทน กําลังพล อวยพร

ร!วมร)องเพลง Happy birtthday



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. ร�วมสืบสานพระพุทธศาสนาในห"วงเวลาตามจังหวัดต�างๆ เช�น 
จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย  จ.กาฬสินธุ� 

หัวหน)าหน!วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการวสืบสารพระศาสนาบชูาพระธรรม

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

นายวรชัย ฯ ร!วมพิธีห!มผ)าต)นพระศรีมหารโพธิ์ วัดตะเคียนน)อย จ.ศรีสะเกษ

 คุณจงรัก ฯ ร!วมทอดผ)าปGาสามัคคี วัดกําพร)าดอนน)อย อ.ท!าบ!อ จ.หนองคาย

จ.ส.อ.สมยศ ฯ ถวายเคร่ืองอัฐบริขาร แด!พระสงฆ  ณ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ.ยุทธพงษ  ทศวงศชาย
โครงการปลกูฝังวินยั และสถานที�ทํางานน่าอยู่

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ  คิดชนะ

กําลังพล ผค.สขว.กอ.รมน. เสียสละเวลา ทํากิจกรรม 5 ส. สํานักงาน โดยช�วยกันจัดเก็บ
เอกสารท่ีไม�ใช"ท้ิง ทําระบบเอกสารใหม� ปฏิบัติ ตาม รปจ. 

ทําความสะอาดภายในหน!วย ตรวจระเบียบเคร่ืองแต!งกาย

ประชุมหารือในการปฏิบัติงาน ทําความสะอาดภายในหน!วย

ปรับปรุงพ้ืนที่ทํางานภายในหน!วย ทําความสะอาดภายในหน!วย



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ.ยุทธพงษ  ทศวงศชาย
โครงการความรักความสามคัคีมอบสิ�งดีๆให้กนั

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ  คิดชนะ

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จัดกิจกรรมพบปะพดูคยุและร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องทํางาน 
ผค.สขว.กอ.รมน.

รับประทานอาหารร!วมกันภายในหน!วย รับประทานอาหารร!วมกันภายในหน!วย

รับประทานอาหารร!วมกันภายในหน!วย รับประทานอาหารร!วมกันภายในหน!วย

รับประทานอาหารร!วมกันภายในหน!วย รับประทานอาหารร!วมกันภายในหน!วย



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ.ยุทธพงษ  ทศวงศชาย
โครงการวิถีไทย แสดงความยินดีวนัเกิด

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ  คิดชนะ

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ได"มอบของขวัญให"กับกําลังพลฯ ท่ีเกิดในเดือนกุมภาพันธ� จํานวน 2 นาย 
เพ่ือเป1นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห"องทํางาน ผค.สขว.กอ.รมน.

มอบของขวัญให)กับนายวิเชียรรัตน พาคํา

มอบของขวัญให)กับ พ.ต. พงศธร เฟ_`องปราค

มอบของขวัญให)กับนายวิเชียรรัตน พาคํา

มอบของขวัญให)กับนายวิเชียรรัตน พาคํา

มอบของขวัญให)กับ พ.ต. พงศธร เฟ_`องปราค มอบของขวัญให)กับ พ.ต. พงศธร เฟ_`องปราค



กําลังพล ขว.สขว.กอ.รมน. เข"าร�วมอวยพรวันเกิด พ.อ. นรเสฏฐ�  ศุภวราสุวัฒน�, รับประทานอาหารกลางวัน
และรับประทานอาหารพร"อมครอบครัว จํานวน 15 คน คิดเป1นร"อยละ ๗๙ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

กําลังพล ขว.สขว.ฯ ร!วมรับประทานอาหารพร)อมครอบครัว

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

โครงการ วิถีไทย (รู%รักสามัคคี)
หัวหน%าหน*วยงาน พ.อ. นรเสฏฐ�  ศุภวราสุวัฒน�
ผู%รับผิดชอบโครงการ พ.อ. ธีรภัทร�  อินทร�พักทัน

กําลังพล ขว.สขว.ฯ ร!วมรับประทานอาหารกลางวัน

กําลังพล ขว.สขว.ฯ เข)าร!วมอวยพรวันเกิด พ.อ. นรเสฏฐ�  ศุภวราสุวัฒน� 



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. มานล  สุทธิหอม

กําลังพล ฝธก.สนย.กอ.รมน. ร�วมรับประทานอาหารกลางวัน แสดงถึงความสามัคคี ในห"วงเดือน ก.พ.63 
โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม จํานวน ๑๕ คน คิดเป1นร"อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

โครงการ วิถีไทย (รู%รักสามัคคี)

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 6๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ จ.ส.ต.หญิง ศิริมันตรา  โยธราช

นายประกิต  ภู่พฒัน์
ไก่ทอด+สม้ตาํ

พ.อ.หญิง ฉนัทนี  เลียดประถม
ทานอาหารอีสานรสแซ่บๆ 

นาง นาถสุภาคางค ์ ไกรอาบ
อาหารกลางวนั+คาราโอเกะกบั

จ.ส.อ. วรัตถ ์ สมัฤทธิ/
ปลาทอดตวัใหญ่+นํ1 าจิ1มแสนอร่อย

พ.อ.หญิง ถิรนนัท ์ วริิยราชวลัลภ
ร้านนี1ทอดมนัปลา อร่อยสุดยอด

พ.อ.หญิง นราพร  ขาวลออ
อาหารแกงป่า อร่อยๆ



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการ สร%างระเบียบวินัยการทํางานตรงต*อเวลา
หัวหน%าหน*วยงาน พ.อ. สัมพันธ�  อิสริยเตชะ
ผู%รับผิดชอบโครงการ น.ส.วีรพิชญา  เกษมศรี

น.ส.อภัสนัชศ�  ยะราช
ลงเวลาทํางาน ๐๖.๒๐ น.

ร.ท.เทอดไท  คงเพียรธรรม
ลงเวลาทํางาน ๐๗.๓๐ น.

จ.ส.อ.กิตติศักด์ิ  เนาวสัยศรี
ลงเวลาทํางาน ๐๗.๓๕ น.

น.ส.ปณิดา  ศรีปาน
ลงเวลาทํางาน ๐๖.๑๐ น.

น.ส.วีรพิชญา เกษมศรี
ลงเวลาทํางาน ๐๖.๐๐ น.

สมุดบันทึกลงเวลาปฏิบัติงาน เดือน 
ก.พ. ๖๓

     พ.อ.สัมพันธ�  อิสริยเตชะ ผอ.นย.สนย.กอ.รมน. ได-เน-นยํ้าอย�างย่ิงในการสร-างระเบียบวินัยการทํางาน
ท่ีตรงต�อเวลาของเจ-าหน-าท่ี นย.สนย.กอ.รมน. เพ่ือให-สอดคล-องกับนโยบายของ กอ.รมน. ท่ีกําหนดให-การ
เริ่มปฏิบัติงานเป:นไปตามเวลาราชการ คือ ๐๘.๓๐ เป:นต-นไป ดังนั้น การให-เจ-าหน-าท่ีลงเวลาเข-า-ออกเวลางาน
จึงเป:นการสร-างวินัยและระเบียบการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพอย�างเป:นระบบ ในวันท่ี ๒๒ ก.พ. ๖๓ 
กําลังพลนย.สนย.กอ.รมน. มีเจ-าหน-าท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด ๘ คน ลงชื่อปฏิบัติหน-าท่ีครบ ๘ คน
 จึงทําให-การดําเนินการคิดเป:นร-อยละผู-ท่ีลงเวลาปฏิบัติงานคือ ร-อยละ ๑๐๐

นย.สนย.กอ.รมน.



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓
โครงการ กิจกรรม 5 ส

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. นิธินันท  ฤทธิ์ชัยทิพย
ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.ต. ธีรพัฒน  มาบริบูรณ

ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. และกาํลงัพลขา้ราชการร่วมกนัทาํกิจกรรม 5 ส ในหว้งเดือน ก.พ. ๖๓
โดยมีผูร่้วมกิจกรรม จาํนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ผา่นเกณฑที์@กาํหนดไว้

จ.ส.ท. ปภณ  กลุจิตติโสภณ
จดัเก็บแฟ้มเขา้ตูใ้หเ้รียบร้อยf

นายประพนัธ์  คาํสามารถ
แยกจดัเก็บเอกสารเขา้แฟ้มf

จ.ส.อ. มานะ  สุคนธ์
จดัเก็บโตะ๊ทาํงานใหส้ะอาด

ร.ต. ธีรพฒัน์  มาบริบูรณ์
เก็บคดัแยกขยะ

น.ส.พิมพน์ารา  นาคฉตัรีย์
จดัเก็บเอกสารใหเ้รียบร้อย

น.ส.มนทกานต ์ แสงธรรม
จดัเก็บเอกสารใหเ้รียบร้อย



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรม 5 ส ห"วงเดือน ก.พ. ๖๓
โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม จํานวน ๕ คน คิดเป1นร"อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส*วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 6๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.ท. ทวชิ  มะเดือ 
จดัโตะ๊ทาํงานและจดัแฟ้มเอกสาร

พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ/ ติวงศ์
จดัโตะ๊ทาํงานสะอาดและเรียบร้อย

จ.ส.อ.หญิง จิตติมา  ด่อนศรี 
ทาํความสะอาดคอมพิวเตอร์

จ.ส.อ.หญิง จิตติมา  ด่อนศรี 
คดัแยกกระดาษ เพื@อนาํกลบัมาใชห้นา้ที@สอง

จ.ส.อ.สหรัฐ  ดีพยงุไทย
เก็บและคดัแยกขยะ

พ.จ.อ.จกัรกฤษ ์ บุญเอี@ยม
กวาดและถูพื1นหอ้งทาํงาน



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. ทํากิจกรรมทะนุบํารุงศาสนา ในห"วงเดือน ก.พ.๖๓ โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 
จํานวน ๕ คน คิดเป1นร"อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

โครงการทะนุบํารุงศาสนา

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 6๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

จ.ส.อ.หญิง เตือนจิตต ์ สนัติพิริยาพร
ถวายสงัฆทาน

พ.อ. ทวชิ  มะเดือ
ร่วมฟังการบรรยายเทศน์

พ.อ. ฐากรู  พากเพียรทรัพย์
ร่วมสวดมนตถ์วาย ร.9

พ.จ.อ. จกัรกฤษณ์  บุญเอี@ยม
ถวายสกัการะรูปหล่อ ร.5

ร.อ. ประวทิย ์ สาภกัดี
ถวายสกัการะรูปหล่อ ร.5

จ.ส.อ.หญิง จิตติมา  ด่อนศรี
ทาํบุญตกับาตรเชา้



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการทานข)าวร!วมกัน เสริมสร)างความสามัคคี
หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ไพรวัลย  โปaะประนม

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง จิตรลดา  หนูนิมิตร

กําลังพล ผง.สนย.กอ.รมน. ร�วมรับประทานอาหารกลางวัน เสริมสร"างความสามัคคีในแผนก       
ในห"วงเดือน ก.พ. ๖๓ โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม จํานวน ๑๐ คน คิดเป1นร"อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

พ.อ. ไพรวลัย ์ โป๊ะประนม
สม้ตาํอร่อยๆ

น.อ. กิตติ/ ธเนศ  ภานุพฒัน์ศศิกลุ
อาหารอร่อยกบัเพลงเพราะๆ

พ.อ.หญิง จิตรลดา   หนูนิมิตร
อาหารอร่อยกบัเพลงเพราะๆ

น.อ. จุฬากรณ์  กล่อมแฟง
สั@งไก่ทอด+ผลไม ้ตามฤดูกาล

ร.อ. นิคม  โคตรจนัทึก ร.น.
หมูยา่งกบัตาํผลไม้

น.อ. นิรันดร  ชาติครบุรี
ขา้วสวยร้อนๆกบัอาหารอร่อย



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการจิตอาสา ทําบุญปฏิบัติธรรม
หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. ไหว)พระทําบุญปฏิบัติธรรม ในห)วงเดือน ก.พ. ๖๓ จํานวน 6 คน            
คิดเป%นร)อยละ 50 ผ!านเกณฑท่ีกําหนดไว) 

ร.อ.สันติ เวียนเทียนรอบพุธมลฑลอีสาน

น.ส.สุพัตรา ไหว)พระขอพรท่ีประเทศ ญ่ีปุGน น.อ.ฉัตรเฉลิม รับวัตถุมงคล

น.ส.สุทธสิริ ไหว)พระทําบุญ

พ.ท. เมธากรณ สักการะวัดสระกําแพงใหญ!

 กําลังพล วผ. สักการะพระธาตุนาดูน



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการจิตอาสา ความกตัญ8ู และสานความสัมพันธในครอบครัว 
หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. แสดงความกตัญ8ู และสร)างความสัมพันธในครอบครัว ในห)วงเดือน ก.พ. ๖๓ 
จํานวน 6 คน คิดเป%นร)อยละ 50 ผ!านเกณฑท่ีกําหนดไว) 

พ.อ.หญิง เบญจมาศ พาครอบครัวทานข)าว

นาย ศุภชัย พาภรรยาและลูกขอพรจากคุณแม!

น.ส. สุทธสิริ พาคุณแม!ทานข)าว

น.อ. ฉัตรเฉลิม พาคุณพ!อและคุณแม! ทานข)าว

หมวดนที  พาลูกเข)าวัด

พ.ท.หญิง นิรมล พาคุณแม*และหลานเท่ียว



กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. แสดงความรักสามัคคี กันในหมู*คณะ โดยรับประทานอาหารกลางวันร*วมกัน    
ในห)วงเดือน ก.พ. ๖๓ จํานวน 10 คน คิดเป%นร)อยละ 80 ผ!านเกณฑท่ีกําหนดไว) 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการจิตอาสา รู)รักสามัคคี
หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. ร*วมรับประทานอาหารกลางวัน สังสรรค�เฮฮา ร*วมกันดื่มน้ําผลไม%

อาหารมาแล%วน*าทานมาก อาหารเต็มโตDะเลย พร%อมทานแล%ว

ทานอาหารเสร็จ ก็ต%องต*อด%วยขนมหวาน รับประทานข%าวกันเสร็จพร%อมกับไปทํางาน



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการ เช็ดทําความสะอาดท่ีทํางานเพ่ือฆ�าเชื้อโควิด-19 
หัวหน-าหน�วยงาน น.อ.จารุวัฒน�  วัดละเอียด  
ผู-รับผิดชอบโครงการ น.อ.สุรจิตร  เจริญศรี  

กําลังพล ปส.สนย.กอ.รมน. ร�วมกันเช็ดความความสะอาด ในห"วงเดือน ก.พ. ๖๓
โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม จํานวน ๕ คน คิดเป1นร"อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

น.ส. ชนิสรา  มณีรัตน์
ทาํความสะอาดเครื@องแฟ็กซ์ 

ส.อ. อดิศร  แกว้นนัทวฒัน์
เช็ดลูกปิดประตู

ส.อ. อดิศร  แกว้นนัทวฒัน์
เช็ดกระจกและประตู

น.อ. ฐิติกร  ดว้งสีบ่วง
ทาํความสะอาดโทรศพัท์

น.อ. วบูิลย ์ คูบูรย์
ทาํความสะอาดเกา้อี1

พ.ต. โฆษิต  ส่งแสงขจร
ทาํความสะอาดเกา้อี1





กําลังพล สน.สกบ.กอ.รมน. เสียสละเวลา ทํากิจกรรม 5 ส. สํานักงาน โดยช�วยกันทําความ
สะอาดในพ้ืนท่ีต�างๆ ในเดือน ก.พ. 63 มีผู"ร�วมกิจกรรม ๑0 คน คิดเป1นร"อยละ ๖๒.5      
ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว" 

โครงการ คุณธรรมจิตอาสา 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ร!วมใจทําความสะอาด

ช!วยกันคนละไม)คนละมอื

ห)องสะอาดหมดจด

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ.สิรภพฐ  คําบุญรัตน
   ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปรียาภรณ  บุนนาค



กําลังพล สน.สกบ.กอ.รมน. ร�วมใจประหยัดไฟฟHาโดยปWดไฟและเคร่ืองคอมพิวเตอร� เม่ือไม�
ใช"งาน ในห"วงเดือน ก.พ. 63 มีผู"ร�วมกิจกรรม 1๕ คน คิดเป1นร"อยละ ๙๓.๗๕ ผ�านเกณฑ�ท่ี
กําหนดไว" 

โครงการ คุณธรรมการประหยัด (การใช)ไฟฟ?า)  

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ปeดใช)งานไฟที่ไม!ใช)

ปeดการใช)งานเคร่ืองคอมพิวเตอรและปร้ินเตอร เมื่อไม!ใช)งานแล)ว

กําหนดเวลาปeดไฟเพ่ือประหยัดพลงังาน

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ.สิรภพฐ  คําบุญรัตน
   ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปรียาภรณ  บุนนาค



กําลังพล สน.สกบ.กอ.รมน. รณรงค�การใช"กระดาษสองหน"า (Reuse) มีผู"ร�วมกิจกรรม  1๖ คน 
คิดเป1นร"อยละ 100 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ.สิรภพฐ  คําบุญรัตน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

   ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปรียาภรณ  บุนนาค

ลดการใช)กระดาษ ลดโลกร)อน

โครงการ คุณธรรมการประหยัด การใช)กระดาษสองด)าน (Reuse) 

แยกเอกสารที่ไม!ใช!เพ่ือนํามา Reuse

ติดป?ายรณรงค “คิดก!อนปรินทและใช)กระดาษ Reuse”



พ.ท.หญิง ปรียาภรณ�ฯ และ น.ส. ปอรรัชม� ฯ ตักบาตรตอนเช"า 
กําลังพล สน.สกบ.กอ.รมน. ร�วมทําบุญถวายสังฆทาน ณ วัด โบสถ� เม่ือวันท่ี 21 ก.พ. 63 
มีผู"ร�วมกิจกรรม 10 คน คิดเป1นร"อยละ 62.5 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ.สิรภพฐ  คําบุญรัตน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

   ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปรียาภรณ  บุนนาค

โครงการ คุณธรรมเสียสละ 

กําลังพล สน.สกบ.ร!วมทําบุญถวายสังฆทาน

พ.ท.หญิง ปรียาภรณ ฯ ตักบาตรตอนเช)า

กําลังพล สน.สกบ.ร!วมทําบุญถวายสังฆทาน

น.ส. ปอรรัชม ฯ ตักบาตรตอนเช)า 



กําลังพล สง.ผอ.สกบ.กอ.รมน. และ ฝธก.สกบ.กอ.รมน. ร�วมกันใช-วัสดุส้ินเปลือง          
ให-คุ-มค�าโดยการใช-กระดาษท้ังสองหน-า มีผู-ร�วมกิจกรรม ๑๘ คน คิดเป:นร-อยละ ๘๑.๘๑ 
ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว- 

โครงการจิตอาสา การใชว้สัดุสิ1นเปลืองใหคุ้ม้ค่าโดยการใชก้ระดาษทั1งสองหนา้    

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ.หญิง วชิราภรณ  สมุทรักษ
   ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ.บุญธรรม  แผวผาลา



รายงานผลองค�กรคุณธรรม

ประจําเดือน ก.พ. 63
โครงการบอร�ดความรู- (Knowledge Board) เก่ียวกับความซ่ือสัตย� สุจริต 

สู�ข-าราชการและบุคลากรของส�วนแผนและโครงการ สกบ.กอ.รมน.

กําลังพล ผค.สกบ.กอ.รมน. ร�วมกันจัดทํากิจกรรมโครงการบอร�ดความรู- (Knowledge Board) เก่ียวกับความ
ซ่ือสัตย� สุจริต สู�ข-าราชการและบุคลากรของส�วนแผนและโครงการฯ โดยมีผู-เข-าร�วมกิจกรรม จํานวน 13 คน 
เป:นข-าราชการทหาร พลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ-าง โดยคิดเป:นร-อยละ 81.25 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว- 

         หัวหน-าหน�วยงาน : พ.อ.ดนุพล  คงเจริญ                       ผู-รับผิดชอบโครงการ : นางโชษิตา  พันนิทา

กิจกรรมบอร�ดความรู- ความซ่ือสัตย� กิจกรรมบอร�ดความรู- ความซ่ือสัตย�

กําลังพลจัดทําบอร�ดความรู- ความซ่ือสัตย�

ผู-รับผิดชอบบอร�ดความรู- ความซ่ือสัตย� เดือน ก.พ. 63  ผอ.ผค.สกบ.กอ.รมน.. เข-าตรวจกิจกรรมฯ

กําลังพลหาข-อมูล KM ความซ่ือสัตย�



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. อารัมภ  อังศุเศรณี

กําลังพล บร.สกบ.กอ.รมน. ได"ร�วมกันรณรงค�การใช"แก"วนํ้าพลาสติกแทนแก"วพลาสติก
แบบใช"คร้ังเดียวท้ิง และการใช"ถุงผ"าแทนถุงพลาสติก ช�วงวันท่ี ๑ – ๒๕ ก.พ. 63 โดยมีผู"

ร�วมกิจกรรม 17 คน คิดเป1นร"อยละ 70.83 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

โครงการปลุกจติสาํนึก การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของ บร.สกบ.กอ.รมน. 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 6๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ นายสมพาส  ทองคํา

   แก)วน้ําพลาสติกแทนแก)วน้ําพลาสติกแบบครั้งเดียว ถุงผ)าที่ได)รับจาก ผอ.สกบ.กอ.รมน.

กําลังพลให)ความสนใจการใช)แก)วฯ กําลังพลร!วมใจใช)ถุงผ)า

กําลังพลให)ความสนใจการใช)แก)วฯ กําลังพลร!วมใจใช)ถุงผ)า



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓
โครงการ กตัญ8ูรู)คุณ

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. สุพัฒน สัมมา
ผู)รับผิดชอบโครงการ นางสกุลสิริ สรสิริ และ นางสาววรัญญา เนียมศิริ

น.อ. สมภพ จันทร�ชูชื่น และครอบครัวไปร�วม
รับประทานอาหารเย็น เม่ือวันท่ี ๑๒ ก.พ. ๖๓ 

กําลังพล สน.สมท.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมกตัญ`ูรู"คุณ การตอบแทนผู"มีพระคุณหลากหลายรูปแบบ 
ความคิดเทิดทูนในทางท่ีดี การใช"วาจาท่ีงดงาม ยกย�องให"เกียรติ และการสร"างความอบอุ�นในครอบครัว 
การตอบแทนด"วยการมอบเงินสิ่งของ ท่ีกระทําต�อผู" มีพระคุณ ท่ีถือเป1นการแสดงความกตัญ`ูเป1น
แบบอย�างในการปลูกจิตสํานึก สําหรับการสร"างคนดีสู�สังคมต�อไป

พ.ต. อคัรเดชภ์ กรีนิกร ไปเยี�ยมแมที่�โรงพยาบาล
นครปฐม เม่ือวันท่ี 15 ก.พ. ๖๓ 

น.ส. วรัญญา เนียมศิริ พาแม�ไปรับประทานอาหาร
กลางวัน เม่ือวันท่ี 12 ก.พ. ๖๓ 

น.ส. ณัฐกฤตา วอนเผื่อน พาครอบครัวไปทําบุญใน
วันหยุด เม่ือวันท่ี 22 ก.พ. ๖๓ 

น.ท.หญิง พิภาดา เชาว�วันกลาง พาครอบครัวไป
เท่ียวพักผ�อนในวันหยุด เม่ือวันท่ี 23 ก.พ. ๖๓ 

ร.ต. พฤนทาร คําปาเครือ พาครอบครัวไปเที�ยว  
พกัผอ่นที�ทะเล เม่ือวันท่ี 29 ก.พ. ๖๓ 



รายงานผลองค�กร คุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการสร%างความสัมพันธ�และความสามัคคีในองค�กร
หัวหน%าหน*วยงาน พ.อ. ต*อสกุล สัณหจันทร�
ผู%รับผิดชอบโครงการ  ร.อ. สมพงศ�  แสงคํา

การลงทะเบียนต%อนรับผู%ร*วมงานวันวิสาขบูชา การสนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารเช%าให%กับมวลชน

จัดเตรียมดอกไม%เพ่ือให%มวลชนและผู%ร*วมงานเวียนเทียน
หลังเสร็จสิ้นภารกิจกําลังพลช*วยกันเก็บกวาดสถานที่เพ่ือ

แบ*งเบาภาระให%กับทางวัดที่จดักิจกรรม

กิจกรรมลงพ้ืนที่ วัด ภคินีนาถวรวิหาร เพ่ือสํารวจการจัดเตรียม
งานวันมาฆบูชา ประจําปG ๒๕๖๓

กําลังพล มช.สมท.กอ.รมน. ร*วมกันจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพ่ือเสริมสร%างการตระหนักรู%ให%กับกําลังพลในการปฎิบัติตนเปIน
พุทธศาสนิกชนท่ีดีและเสริมสร%างความรักความสามัคคีร*วมกับคนในชุมชนบริเวณรอบ กอ.รมน. ด%วยการทําบุญและเวียนเทียนเนื่อง
ในวันมาฆบูชา โดยมีผู%ร*วมกิจกรรมท้ังหมด ๒๐๐ คน คิดเปIนร%อยละ ๘๐% ผ*านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว%

กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. เน่ืองในวันมาฆบูชา



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. วรการ วงศสังข

พ.อ.หญิง สันทนีย อิงคนิกูล สมาชิก พน.สมท.กอ.รมน. เข)าร!วมกิจกรรมของ
องคกรโนอ้ิง บุดด)า (Knowing Buddha Organization: KBO) ทําหน)าท่ีปกป?อง

พระพุทธศาสนา ด)วยการให)ความรู)ความเข)าใจท่ีถูกต)องในการปฏิบัติต!อพระพุทธรูปและ
พระสัญลักษณ เน่ืองจากในปuจจุบันมีการนําพระพุทธรูปและพระสัญลักษณ มาลดทอนคุณค!า
ให)เป%นเพียง "งานพุทธศิลปw" เพ่ือการประดับตกแต!งหรือเป%นเฟอรนิเจอร บดบังคุณค!าท่ีแท)จริง

ท่ีมีไว)เป%นเครื่องรําลึกถึงพระพุทธคุณด)วยความกตัญ8ูและความเคารพ

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม
รายงานผล องคกรคุณธรรม ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ ดาวรุ!ง นิลดํา และ จ.ส.ท. หญิง ฉัฐฑริกา บางแก)ว 

ตอบข)อสอบถามให)แก!นักท!องเที่ยวชาวต!างชาติและพระภิกษุสงฆจากต!างประเทศ

เผยแพร!ความรู)ความเข)าใจแก!นักท!องเที่ยวชาวต!างชาติ เยาวชน และประชาชน

นิทรรศการ Spirit Life Exhibition วันที่ 1-8 ก.พ. 63 วัดอรุณราชวราราม 



ส.ท. กิตติศักดิ%   โสรกนิษฐ์ ทาํบุญที*วัดพนัญเช ิงวรวิหาร 
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื*อ 15 ก.พ. 63 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
โครงการวิถีไทยวิถีธรรมไหว้พระทําบญุ  ฝธก.สมท.กอ.รมน. ประจําเดือน ก.พ. 63

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ชัชวาลย  ย่ีสาคร
ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.ต. วิรัช  จิตประสงค

กําลังพล ฝGายธุรการ และสํานักงานผู)อํานวยการมวลชนและสารนิเทศฯ ร!วมกันปฏิบัติตามโครงการวิถีไทย   
วิถีธรรมไหว)พระทําบุญ ในช!วงเดือน ก.พ. 63 โดยมีผู)เข)าร!วมกิจกรรม 20 คน จากผู)ประกาศเจตนารมณ
ท้ังหมด 25 คน คิดเป%นร)อยละ 80  

นางสาวอจารุวรรณ  เจริญฤทธิ%
ทาํบุญนั* งสมาธิท ี*วัดทรงเมตตาวนาราม จ.ชลบุรี

เมื*อ 28 ก.พ. 63 

นางสาว กิตติมา  ทวีศักดิ%ทรัพย์ ทาํบุญ
ที*วัดบางแพรก จ.นนทบุรี เมื*อ 28 ก.พ. 63 

ส.ท.วัชราภรณ์  พ ันธ์งามและครอบครัว
ทาํบุญที*วัดใหญ่ช ัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื*อ 1 ก.พ. 63

พ.ต. วิรัช  จิตประสงค์ ทาํบุญตักบาตร 
ท ี*วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี เมื*อ 16 ก.พ. 63 

นาย วรพล  อ ิ*มโอชา ทาํบุญที*วัดปากนํ ;าภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร เมื*อ 16 ก.พ. 63



หัวหน-าหน�วยงาน พ.อ. อภิรเดช  หม่ันวิชาชัย

 พ.อ.หญิง สมบูรณ�  ปวัฒนกุล และ พ.ท.หญิง นิสา  เพ่ิมพิพัฒน� ได-นําผักสวนครัวท่ีได-ปลูกไว- มาประกอบ
อาหารเป:นยําปลากระป̂อง พ.อ.หญิง มนไท  จันทร�ทอง นําไข�ไก�จากท่ีบ-านมาเจียวเพ่ือรับประทานร�วมกัน      
มีผู-เข-าร�วมกิจกรรม ๑๓ คน จากผู-ประกาศเจตนารมณ�ท้ังหมด ๑๖ คน คิดเป:นร-อยละ ๘๑.๒๕

โครงการ ติดดิน กินได% ภายใต%ความพอเพียง

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ผง.สมท.กอ.รมน. ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

ผู-รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง นิสา  เพ่ิมพิพัฒน�



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. สมชนก ทันใจ

กําลังพล วต.สปง.กอ.รมน. ร�วมกันทํากิจกรรมต�างๆ  ธรรมะ สุขใจ ใช"ชีวิตมีความสุข เดือน 
กุมภาพันธ� 63 ท่ีผ�านมา โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 9 คน

โครงการ ธรรมะ สขุใจ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง วราภรณ เข็มศรี 

ทําบุญที่วัดโบสถ

ทําบุญ.....วันพระ ร!วมกับถวาย อาสนะ

จ.ส.อ.หญิงสุอังคะนาฯ ถวายสังฆทาน ช!วยกันปuดกวาดลานวัด

ถวายเพลพระสงฆ



รายงานผลองค�คุณธรรม
ประจําเดือนครอบครัวเปIนสุขด%วยแนวทางศาสนา

หัวหน-าหน�วยงาน พ.อ.ศิริชัย  คุ-มรักษา
ผู-รับผิดชอบโครงการ ร.ท.กิตติ  เทพสีดา

ร.ต.กชภูมิ มีศรี  ไปทําบุญกับครอบครัว ณ วัดบ-านไร�

กําลังพล  สํานักผู%บังคับบัญชา และฝNายธุรการ สปง.กอ.รมน.     
พาครอบครัวไปทําบุญไหว%พระ ถวายผ%าปNาและถวายสังฆทาน 
ตามวัดต*างๆ

น.ส.ลลิตาภรณ� ภู�เล็ก ไปทําบุญ ณ วัดกลางบางซ่ือ

นายศิลป_ชัย  แสงประทุม ไปไหว-พระ ณ วัดไร�ขิงร.ต.นิวัต เดชคลัง  ไปถวายผ-าปaา ณ วัดบางนางบุญ

ร.ต.ยุทธชัย ศรีทะแก-ว ไปไหว-พระ ณ วัดบางพลีใหญ� (ใน) ร.ท.กิตติ  เทพสีดา ไปไหว-พระ ณ วัดปaาสว�างบุญ



รายงานผลองค�คุณธรรม
ประจําเดือนจิตอาสา เสียสละเพ่ือส*วนรวม 5 ส

หัวหน-าหน�วยงาน พ.อ.ศิริชัย  คุ-มรักษา
ผู-รับผิดชอบโครงการ ร.ท.กิตติ  เทพสีดา

กําลังพล  สํานักผู%บังคับบัญชา และฝNายธุรการ สปง.กอ.รมน.     
เสียสละเวลา ทํากิจกรรม 5 ส. โดยช*วยกันทําความสะอาด
สํานักงาน ในวันท่ี 24 ก.พ. 63 โดยมีผู%ร*วมกิจกรรม  15 คน  

ทําความสะอาดบริเวณพ้ืน

คัดแยกเอกสารท่ีไม�ได-ใช-

จัดระเบียบโตbะทํางาน  ช�วยกันทําคนละจุด

ทําความสะอาดหลังโตbะคอม

ทําความสะอาดคอมฯ ภายในสํานักงาน



กําลังพลลงเวลาปฏิบัติราชการ  ดูงานท่ีต%องดําเนินการ

ตรวจสอบข%อมูลเอกสาร

ปรึกษาหาแนวทางแก%ไข

ร*าง/ตรวจ/พิมพ�/ทาน ก*อนนําเรียนผู%บังคับบัญชา

เกิดความรักความสามัคคี

รายงานผล  องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน  ก.พ. 63

โครงการ ปฏิบัติงานตรงต�อเวลา
หัวหน%าหน*วยงาน  พ.อ.โสภาค  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู%รับผิดชอบโครงการ  ร.ท.ชลิน  ศรีอ�อน 

กําลังพล งป.สปง.กอ.รมน. มีการพัฒนาตนเองให%เปIนคนตรงต*อเวลา และเปIนการจัดระเบียบให%กับชีวิตในการ
ปฏิบัติงานให%เสร็จก*อนเวลา เพ่ือมีเวลาในการตรวจทานและส*งงานให%ตรงตามกําหนดจะได%ไม*ต%องเร*งรีบ รวมถึง
ให%มีความพร%อมให%กับตนเอง โดยมีผู%เข%าร*วมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 23 คน เปIนข%าราชการทหาร ข%าราชการ
พลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ%าง โดยคิดเปIนร%อยละ 90 ผ*านเกณฑ�



สร)างความคุ)มค!าจากกระดาษใช)แล)ว 2 หน)า (1) ด"วยการสอนพนักงานราชการซึ่งเป1นตัวแทนของ 
3 ฝaาย ได"แก� ฝaายการเงิน ฝaายบัญชี และฝaายธนารักษ� รวม 5 คน ให"สามารถพับกล�องจากกระดาษ
ใช"แล"ว 2 หน"า เพ่ือสร"างความคุ"มค�าก�อนนําไปท้ิงและให"สามารถนําไปใช"ประโยชน�ได"ต�อไป  
ปรับเปลี่ยนมาใช)กระดาษใช)แล)วหน)าเดียว (2) เพ่ือการใช"กระดาษอย�างประหยัดและช�วยลด
ค�าใช"จ�ายในการจัดซื้อกระดาษของ กอ.รมน.
ประชาสัมพันธในกลุ!มไลน กง.สปง.กอ.รมน. (3) เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมก�อนการใช"กระดาษ

โครงการ รักษ์ต้นไม้ ลดใช้กระดาษ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ น.ส.ชวัลญา  อรุณประภากุล
หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. เจริญศักดิ์  พืชนะ

สร)างความคุ)มค!าด)วยการสอนพับกล!องจาก
กระดาษใช)แล)ว 2 หน)า เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63 (1)

ตัวแทนจากฝGายการเงินและธนารักษร!วมฝ~ก (1)

    ตัวแทนจากฝGายบัญชีและธนารักษร!วมฝ~ก (1)

ได)กล!องจากกระดาษใช)แล)ว 2 หน)า (1)

ปรับเปลี่ยนมาใช)กระดาษใช)แล)วหน)าเดียวจัดทํา
ใบปะหน)าเสนอ ผอ.กง.สปง.กอ.รมน.

เมื่อ 14 ก.พ.63 (2)

ประชาสัมพันธในกลุ!มไลน กง.สปง.กอ.รมน.
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63 (3)



หัวหน)าหน!วยงาน พล.ต. สุพจน สุขุมะ

กําลังพล สตน.กอ.รมน. ร�วมรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือเสริมสร-างความสามัคคี 
ในวันศุกร�ท่ี 7 ก.พ. 63 โดยมีผู-ร�วมกิจกรรม 12 คน คิดเป:นร-อยละ 80 ผ�านเกณฑ�ท่ี
กําหนดไว-

โครงการ กินข้าวสร้างสามคัคี

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.ท.หญิง กุลนิดา ตรีระพงศ

ร!วมรับประทานอาหาร คนละไม)คนละมอื



                  เมื่อได)จํานวนขวดพลาสติกที่มากพอ จะนําไปมอบให)วัดจากแดงในโอกาสต!อไป 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

โครงการ “จากขวดพลาสติก...สู*จีวร”
หัวหน%าหน*วยงาน พล.ต. พัลลภ  รัตนอุดม

ผู%รับผิดชอบโครงการ พ.อ. หญิง จิดาภา  สถิตทวีพร

กําลังพล ของ สพร.กอ.รมน. ร!วมใจกันนําขวดพลาสตกิจากบ)านมารวบรวมเพ่ือนําไปบริจาค

วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได)ดําเนินโครงการผลิต “จีวรรีไซเคิล” จากขวดพลาสติก
มาตั้งแต!ป� 2561 โดยจีวร 1 ชุด ใช)ขวดพลาสติก 15 ขวด  นับว!าเป%นโครงการทีด่ีมาก นอกจากผู)บริจาค
จะได)บุญแล)ว ยังเป%นการช!วยลดขยะ อีกทั้งเป%นการสร)างรายได)ให)คนในชุมชนด)วย



         กําลังพลของ สพร.กอ.รมน.ทุกคน รับประทานอาหารกลางวันร!วมกัน ณ ห)องรับประทานอาหารภายในหน!วย 
     เป%นประจําทุกวัน ยกเว)นรายติดภารกิจท่ีอ่ืน โดยมี ผอ.สพร.ฯร!วมรับประทานด)วย  ทําให)มีความรักสามัคคีในหน!วยงาน

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

โครงการ รับประทานอาหารกลางวันร*วมกัน
หัวหน%าหน*วยงาน พล.ต. พัลลภ  รัตนอุดม

ผู%รับผิดชอบโครงการ พ.อ. หญิง จิดาภา  สถิตทวีพร

มีการจัดหาอาหารเมนูพิเศษมารับประทานร!วมกนัตามโอกาส

ณ ห)องอาหารของหน!วย เป%นประจําทุกวัน

กําลังพล สพร.กอ.รมน.รับประทานอาหารกลางวันร!วมกนั



           กําลังพลของ สพร.กอ.รมน. ร!วมกันใช)กระดาษอย!างรู)คุณค!า โดยใช)กระดาษครบทั้ง ๒ หน)า
          ส!งผลให)ยอดการเบิกกระดาษใหม!ต!อเดือนลดลง 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

โครงการ การใช%กระดาษอย*างรู%คุณค*า
หัวหน%าหน*วยงาน พล.ต. พัลลภ  รัตนอุดม

ผู%รับผิดชอบโครงการ พ.อ. หญิง จิดาภา  สถิตทวีพร

จัดทําที่เก็บวางกระดาษโดยแยกอย!างชัดเจน (Reuse=ใช)แล)ว ๑ ด)าน, Recycle =ใช)แล)วทั้ง ๒ ด)าน) 

ใช)กระดาษที่ใช)แล)ว 1 ด)าน นํามาถ!ายเอกสารและพิมพงาน/ร!างหนังสอื

กระดาษที่ใช)แล)วครบ ๒ ด)าน ทิ้งในกล!อง Recycle ก!อนนําไปฉีกและไปช่ังกิโลขาย



หัวหน%าหน*วยงาน นาย ณรงค�  เบญจบุญนนท�

     กําลังพล สผธ.ศดม.กอ.รมน. ( ผค.ศดม.กอ.รมน.) ร�วมมือกันทํากิจกรรมสร-างความ
รับผิดชอบในการประหยัดพลังงานไฟฟeาภายในสํานักงาน ในช�วงเดือน ก.พ. ๖๓ โดย      
มีผู-ร�วมกิจกรรม ๔ คน คิดเป:นร-อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว-

โครงการ สร%างความรับผิดชอบในการประหยัดพลังงานไฟฟZา

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

ผู%รับผิดชอบโครงการ น.อ. รณยศ  สมิตะมุกสิก

ป[ดแอร�ทุกคร้ังที่ออกจากสํานักงาน

ป[ดคอมฯ เมื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน ป[ดคอมฯ และสวิตช�ไฟเมื่อเลิกงาน

ติดเลขที่สวิตช�ไฟเพ่ือสะดวกต*อการ ป[ด - เป[ด 

เป[ดไฟให%เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน

เลือก ป[ด - เป[ด ได%ง*ายๆ



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

โครงการจิตอาสา เสียสละเพ่ือส�วนร�วม 5 ส.
หัวหน�าหน วยงาน พล.ต. ทิวา  สุทธิกุลสมบัติ
ผู�รับผิดชอบโครงงาน น.อ. อุกฤษฏ�  รอดสุทธิ

กําลังพล สปบ.ศดม.กอ.รมน เสียสละเวลา ทําความสะอาด และจัดเก็บห%องให%เรียบร%อย จัดเก็บ
เอกสารให%เป'นระเบียบ และท้ิงเอกสารท่ีไม�ได%ใช% ในวันท่ี 25 .กพ. 63 ซ่ึงมีผู%ร�วมกิจกรรม 5 คน คิด
เป'นร%อยละ 100 ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว%

กําลังพล สปบ.ศดม.กอ.รมน.จัดคัดแยก
แฟ8มเอกสารเก�า

ร.ต.ครรชิต จัดวางอุปกรณ6และ
เครื่องเขียนให%เป'นระเบียบ

ร.ต.ครรชิต ,พ.ต.ธนารักษ6,ส.ต.ญ.ธนัญชกร 
ร�วมตรวจสอบเอกสารก�อนนําไปท้ิง

ร.ท.ธีระ และ ร.ต.ครรชิต ร�วมแรงกัน
จัดเก็บให%เรียบร%อย

ร.ต.ธีระจัดโต?ะทํางานให%เป'นระเบียบมากข้ึน กําลังพลร�วมกันจัดมุมเครื่องถ�ายเอกสารและ
แฟ8มให%เป'นระเบียบ



กําลังพล สทส.ศดม.กอ.รมน. ร�วมกันทํางานด%วยความสามัคคี ถ%อยทีถ%อยอาศัยกัน ปรึกษาและ
แก%ปAญหาเรื่องงานร�วมกัน มีผู%ร�วมกิจกรรม 6 คน คิดเป'นร%อยละ 85.71 ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว%

หัวหน�าหน วยงาน พ.อ. มนต�อมร  ยะคะเสม
โครงการจิตอาสา ที�ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เพื�อนร่วมงานสามคัคี

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู�รับผิดชอบโครงการ น.อ.กนก  สุริยา

คุณสุดาลักษณ�เก็บกวาด ทําความสะอาด
บริเวณโต-ะทํางานหลังจากทําลายเอกสาร

น.อ.กนก ,คุณโอภาส และ จ.ส.อ.พิสิฏฐ�ศักดิ์
จัดพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมโต-ะทํางานของ น.อ.กนก

 คุณพรทิพา และคุณสุดาลักษณ� 
ช วยกันทํางานเอกสาร 

จ.ส.อ.สุพรชัย และจ.ส.อ.พิสิฏฐ�ศักดิ์ 
ช วยกันจัดระเบียบตู� ในห�อง server 

น.อ.กนก ให�คําปรึกษาในเรื่องงาน
แก จ.ส.อ.สุพรชัย   

คุณโอภาส และ จ.ส.อ.พิสิฏฐ�ศักดิ์ ร วมกัน
ตรวจสอบสาย Lan เพ่ือใช�เช่ือมต อจอ monitor



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการจิตอาสา การตรงต!อเวลา
หัวหน)าหน!วยงาน พ.ต.ยุทธนา  จิระเดชากร
ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธีรยุทธ  มิวันเป��ย

พ.ต. ยุทธนา  จิระเดชากร
ขณะปฏิบัติงาน

โต�ะลงชื่อ – เวลา มาปฏิบัติงาน
ของ ศดม.กอ.รมน

ร.ท. ธีรยุทธ  มิวันเป��ย
ขณะปฏิบัติงาน

น.ส. วรรณนิภา  พรทวีทรัพย
ลงชื่อมาปฏิบัติงาน

น.ส. ปรีญาณัสข  ก)อนเพชร
ขณะปฏิบัติงาน

กําลังพล ฝธก.ศดม.กอ.รมน. มาปฏิบัติงานตรงต!อเวลา ในเวลาท่ีกําหนด ในห)วงเดือน ก.พ. ๖๓ 
จํานวน  7  คน คิดเป%นร)อยละ 70 ผ!านเกณฑท่ีกําหนดไว) 

น.ส. นันทวัน  มัยวงศ 
ขณะปฏิบัติงาน



กําลังพล สผบ.สบข.กอ.รมน. ร*วมกิจกรรมเพ่ือสืบทอดประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย 
พาครอบครัวทําบุญไหว%พระที่วัด เพ่ือสร%างความสัมพันธ�ในครอบครัว
โดยมีผู%ร*วมกิจกรรม ๑๕ คน คิดเปIนร%อยละ ๘๘ ผ*านเกณฑ�ที่กําหนดไว%

กําลังพล สผบ.สบข.กอ.รมน. พาครอบครัวไปทําบุญ ไหว%พระที่วัด

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
หัวหน%าหน*วยงาน พ.อ. ฐาวิรัตน�  ยังน%อย

ผู%รับผิดชอบโครงการ น.อ. นพดล  บุญด%วยลาน

พ.อ. ฐาวิรัตน�  ยังน%อย ผอ.สผบ.สบข.กอ.รมน. ร*วมพิธีทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนา



พล.ท. บรรพต พูลเพียร ผอ.สบข.กอ.รมน. มอบเจลล%างมือ และขนมให%กับกําลังพลในหน*วย 
มีการนําเมสที่ตัดเย็บเองมาแบ*งป^นให%เพ่ือนร*วมงาน และร*วมรณรงค�เชิญชวนให%กําลังพล

ใช%แอลกอฮอล�เจลล%างมือเพ่ือสร%างความสัมพันธ�ที่ดี เกิดความรักความสามัคคีและผูกพันกันในองค�กร 
โดยมีผู%ร*วมกิจกรรม ๑๖ คน คิดเปIนร%อยละ ๙๔ ผ*านเกณฑ�ที่กําหนดไว%

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการวิถีไทย สร%างความสามัคคีสานความสัมพันธ� แบ*งป^นนํ้าใจซึ่งกันและกัน
หัวหน%าหน*วยงาน พ.อ. ฐาวิรัตน�  ยังน%อย

ผู%รับผิดชอบโครงการ น.อ. นพดล  บุญด%วยลาน

พล.ท. บรรพต  พูลเพียร ผอ.สบข.กอ.รมน. มอบแอลกอฮอล�เจลล%างมือ และนําขนมมาเลี้ยงกําลังพล
ในหน*วย

พ.อ.หญิง ปาริชาติ  ย่ิงประเสริฐ รอง ผอ.สผบ.สบข.กอ.รมน. นําเมสที่ตัดเย็บเองมามอบ
ให%เพ่ือนร*วมงาน พร%อมสอนวิธีใส* และนําแอลกอฮอล�เจลล%างมือไปให%ผู%เข%าประชุมใช%ล%างมือก*อนเข%าประชุม

นําปZายวิธีล%างมือ และวิธีปZองกันโควิค ๑๙ ติดในห%องนํ้าช้ัน ๖



กําลังพล สผบ.สบข.กอ.รมน. ร*วมมือกันนํากระดาษที่ใช%เพียงหน%าเดียวกลับมารีไซเค้ิล 
และกล*องกระดาษที่ไม*ใช%แล%วนํากลบัมาทาํเปIนทีใ่ส*ของได% เปIนการประหยัดและลดโลกร%อน

 โดยมีผู%ร*วมกิจกรรม ๑๔ คน คิดเปIนร%อยละ ๘๒ ผ*านเกณฑ�ที่กําหนดไว%

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการปลูกจิตสํานึกความพอเพียง การใช%กระดาษอย*างประหยัด
หัวหน%าหน*วยงาน พ.อ. ฐาวิรัตน�  ยังน%อย

ผู%รับผิดชอบโครงการ น.อ. นพดล  บุญด%วยลาน

กล*องกระดาษที่ไม*ใช%แล%ว นํากลับมารีไซเค้ิลเปIนทีใ่ส*ของได%

กระดาษที่ใช%เพียงหน%าเดียว นํากลับมารีไซเค้ิลใช%ถ*ายเอกสาร ใช%ปร้ินงาน และใช%ร*างงานก*อนพิมพ�จริง



กําลังพล สจข.สบข.กอ.รมน. ร*วมกันประหยัดพลังงานไฟฟZา โดยการ เป[ด - ป[ด ไฟฟZา
และเคร่ืองใช%ไฟฟZา เคร่ืองปรับอากาศ ในอาคารสํานักงานเมื่อไม*ใช%งาน และตามเวลาการปฏิบัตงิาน 

มีผู%ร*วมกิจกรรมจํานวน ๑๐ คน คิดเปIนร%อยละ ๗๖.๙ ผ*านเกณฑ�ที่กําหนดไว% 

โครงการ ปลูกจิคสํานึกความพอเพียง ใช%พลังงานอย*างประหยัด 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

 ป[ดไฟ ป[ดคอมพิวเตอร� ก*อนออกจากห%อง

ป[ดไฟก*อนกลบับ%านทุกวัน 

ป[ดไฟห%องประชุม เมื่อไม*ใช%งาน

 ป[ดเคร่ืองใช%ไฟฟZา เมื่อไม*ใช%

หัวหน%าหน*วยงาน พ.อ. ชัยสิทธิ์  ภาวศุทธิกุล
   ผู%รับผิดชอบโครงการ พ.ท. จีราวัฒน�  เกียรติกุลพิมล

ประหยัดพลังงาน ช*วงพักโดยการป[ดแอร�ป[ดไฟ

ป[ดเคร่ืองปรับอากาศ ช*วงพัก



กําลังพล สจข.สบข.กอ.รมน. ร*วมแรงร*วมใจทําความสะอาด กวาดใบไม%และทําความสะอาด
รอบอาคารเพชรรัตน� กอ.รมน.  
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓  มีผู%ร*วมกิจกรรมจํานวน ๑๑ คน 
คิดเปIนร%อยละ ๘๔.๖ ผ*านเกณฑ�ที่กําหนดไว% 

โครงการ จิตอาสาทําความสะอาดสภาพแวดล%อมสถานที่ทํางานอาคารเพชรรัตน� 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

 ทําความสะอาดด%านหลังอาคาร และลานจอดรถ

กําลังพลร*วมกิจกรรมพร%อมเพรียงกนั
     สร%างความสามัคคีในองค�กร

ร*วมมือร*วมใจกัน ให%สะอาด บริเวณรอบ           
ห%องประชุมอาคารเพชรรัตน� 

 ทําความสะอาดด%านข%างอาคาร ดูแล%วสะอาดตา

หัวหน%าหน*วยงาน พ.อ. ชัยสิทธิ์  ภาวศุทธิกุล
   ผู%รับผิดชอบโครงการ พ.ท. จีราวัฒน�  เกียรติกุลพิมล

ร*วมกันทําความสะอาด ด%วยจิตใจรักสะอาด  

เก็บกวาดใบไม% รอบๆ อาคาร 



ผอ.สจข.สบข.กอ.รมน. และ กําลังพล สจข.สบข.กอ.รมน. ร*วมใจกันทําบุญ เพ่ืออุทิศส*วนกุศล
มีผู%ร*วมกิจกรรมจํานวน ๑๑ คน คิดเปIนร%อยละ ๘๔ ผ*านเกณฑ�ที่กําหนดไว% 

โครงการ สามัคคีทําบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

 กําลังพล สจข.สบข. ร*วมใจกันทําบุญ 

ผอ.สจข.สบข.ฯ และ รอง ผอ.สจข.สบข. ร*วมกันทําบุญ 

 ผู%แทน สจข.สบข.ฯ นําเงินที่ร*วมกันบุญ ไปใส*ตู%วัดจันทร�สโมสร

หัวหน%าหน*วยงาน พ.อ. ชัยสิทธิ์  ภาวศุทธิกุล
   ผู%รับผิดชอบโครงการ พ.ท. จีราวัฒน�  เกียรติกุลพิมล



รายงานองค์กรคณุธรรมประจําเดือน ก.พ.2563
โครงการ ปลกูจิตสํานึกเรื�องวินยั การ เซนต์ชื�อปฏิบตัิงาน 

หวัหน้าหน่วยงาน พล.ต.เอกธนา เสนานนท์
ผู้ รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิงรัชดาวลัย์ รังสฤษฏ์โยธิน

สง่เสริมวินยัและการตรงต่อเวลาในการทํางาน
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

 สมดุลงรายมือชื�อปฏิบตัิงาน  พ.อ.ศรุต สีเหนี�ยง 
ลงลายมือชื�อปฏิบตัิงาน

 พ.อ.หญิงณชัชา เที�ยงงามจรัส
ลงลายมือชื�อปฏิบตัิงาน

 น.ท.พชัริดา วฒันศรี
ลงลายมือชื�อปฏิบตัิงาน

 พ.ท.หญิงชตุิมา วงับรรบต
ลงลายมือชื�อปฏิบตัิงาน

ร.ท.ธนวตั  สขุทั�วญาติ
ลงลายมือชื�อปฏิบตัิงาน



หัวหน)าหน!วยงาน พล.ต. เอกธนา  เสนานนท

กําลังพลร)อยละ 60ของ ปส.สลก.กอ.รมน. 
รับประทานอาหารกลางวันร!วมกัน 

ในวันท่ี 24 ก.พ. 63 

กิจกรรมเสริมสร)างความสมัพันธกําลงัพล  สลก.กอ.รมน.
รายงานผล องคกรคุณธรรม ประจําเดือน  ก.พ. 2563

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. กัญจนณัฏฐ  เพ็ชรแสง

กําลังพลร)อยละ 80ของ พป.สลก.กอ.รมน. 
รับประทานอาหารกลางวันร!วมกัน 

ในวันท่ี 7,10 ก.พ.63



หัวหน)าหน!วยงาน พล.ต. เอกธนา  เสนานนท

กําลังพลร)อยละ 100 ของ สลก.กอ.รมน. 
ได)รับการดูแลสวัสดิการกําลังพล 

ในวันท่ี 24 ก.พ. 63
 

กิจกรรมเสริมสวัสดกิารกําลงัพล สลก.กอ.รมน.
รายงานผล องคกรคุณธรรม ประจําเดือน  ก.พ. 2563

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. กัญจนณัฏฐ  เพ็ชรแสง

ส!วนงานสารบรรณรับ
มอบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

ฝGายจัดการประชุมรับมอบ
บะหมี่กึงสําเร็จรูป

ส!วนงานสารบรรณรับ
มอบขนมขบเคี้ยว

ส!วนงานประชาสัมพันธรับ
มอบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

ลก.กอ.รมน.มอบบะหมี่สาํเร็จรูปให)
ส!วนงานพิธีการและจัดการประชุม

ฝGายงานทั่วไปรับมอบ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป



หัวหน)าหน!วยงาน  พ.อ.นพดล  ธนบดินทร
ผู)รับผิดชอบโครงการ  พ.ท. พิษณุศักดิ์  ขําเนตร

กําลังพล  สคม. ศปป.๑  กอ.รมน. ทํากิจกรรม โครงการพอเพียงเร่ืองการประหยัด
พลังงานไฟฟHาในสํานักงานของหน�วยโดยปฏิบัติเป1นประจํามีผู"ร�วมกิจกรรม ๑๐ นาย      
คิดเป1นร"อยละ ๙๕ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนด

โครงการพอเพียง เรื�องการประหยดัพลงังานไฟฟา้

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

พ.อ.ไกรเพชร ฯ ป/ดแอร�ห-องด-านในสํานกังาน พ.ท.สุชิน ฯ ป/ดแอร�ห-องด-านนอกของสํานกังาน

พ.ท.พิษณุศักดิ์ ฯ ป/ดทีวีสํานักงาน พ.ท.นิพนธ� ป/ดคอมพิวเตอร�สํานักงาน

จ.ส.อ.พิสิษฐ� ฯ ถอดปลั๊กกระติกน้ําร-อน จ.ส.อ.ชาตรี ฯป/ดดสวิซไฟสํานักงาน



หัวหน)าหน!วยงาน น.อ.หญิง อุสดี  คุ)นประเสริฐ

กําลังพล สสน.ศปป.๑ กอ.รมน. รับประทานสเตbก ณ ร"านบ"านสเตbก เพ่ือพบปะพูดคุย 
ปรึกษาหารือ เป1นการสร"างความสัมพันธ�อันดีในองค�กร เม่ือ ๑๙ ก.พ. 62 โดยมีผู"ร�วม
กิจกรรม 12 คน คิดเป1นร"อยละ 70.5 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

โครงการเสริมสร้างความรักความสามคัคีทําดีเพื�อองค์กร

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 6๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง พันธิลา  อินทรหอม

ช!วยยกอาหารให)กัน แบ!งกันรับประทาน

อาหารพร)อม ปรึกษาหารือ 

พบปะพูดคุย ช!วยเหลือแบ!งปuน



ประจําเดือน ก.พ. ๖๓
รายงานผลองคกรคุณธรรม

โครงการ จิตอาสา (อบรมความรู)องคกร)
หัวหน"าหน�วยงาน : พ.อ. เด�นพิภพ  ศาตะโยธิน
ผู"รับผิดชอบโครงการ : พ.ท. ณภัสศัย  บุญเกษม

กําลังพล สผค.ศปป.๑ กอ.รมน. ได"รับความรู"เก่ียวกับละอองฝุaน PM 2.5 และการปฏิบัติตน
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให"กับตนเอง ในห"วงเดือน ก.พ. 63 จํานวนกําลังพล ๙ คน 

คิดเป1นร"อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนด

โต�ะทํางานภายใน สผค.ศปป.๑ กอ.รมน. ก!อนดําเนินการทําความสะอาด

กําลังพลของ สผค.ศปป.๑ กอ.รมน. ร!วมกันทําความสะอาดเพ่ือกําจัดฝุGน PM 2.5

ผู)บังคับบัญชาส่ังอาหารกลางวันให)กับกําลังพล หลังทําความสะอาด



ประจําเดือน ก.พ. ๖๓
รายงานผลองคกรคุณธรรม

โครงการ จัดระบบเอกสารในสํานักงาน
หัวหน"าหน�วยงาน : พ.อ. กิตติ  ภาคมณี
ผู"รับผิดชอบโครงการ : พ.ท. เกียรติขจร  อาศัย
นํ้า

กําลังพล สคส.ศปป.๑ กอ.รมน. ใช"เวลาในช�วงว�างเว"นจากการปฏิบัติงานจัดระเบียบ และ     ระบบเอกสารให"
เป1นหมวดหมู� เพ่ือความเป1นระเบียบ รวดเร็วในการค"นหาเป1นหลักฐานอ"างอิงในการปฏิบัติงาน   ในวันท่ี 12 ก.พ. 63 โดยมีผู"
ร�วมกิจกรรม 8 คน คิดเป1นร"อยละ 80 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

ตรวจคัดแยกเอกสาร              จัดเก็บเอกสารเข)าหมวดหมู!

               จัดระเบียบตู)เก็บเอกสาร        สร)างความเป%นระเบียบในสํานักงาน

           จัดเอกสารเป%นหมวดหมู!ดูรายงาน       เกิดความรวดเร็วในการค)นหาเอกสาร



กําลังพล ส�วนสนับสนุน ศปป.๒ กอ.รมน. ร�วมกันทํากิจกรรม 
๕ ส. ตามโครงการ “ปลูกฝgงวินัย การสร"างสถานที่ทํางานให"น�าอยู�”

โครงการปลูกฝ4งวินัย การสร-างสถานท่ีทํางานให-น�าอยู�

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. เสน!ห  เหมือนใจ

พออยู! พอกิน

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ชํานิ   รักษายศ

คัดแยกขยะ จัดระเบียบตู)เก็บเอกสาร

เก็บกวาดโต�ะให)สะอาด คงเหลือเฉพาะของที่จําเป%น

จัดทําบอรดติดประกาศ ทําความสะอาดบอรดจดบันทึก



พ.อ. จกัรกฤษณ์  แก้วมณี รอง ผอ.สผค.ศปป.๒ กอ.รมน. สง่เสริม
พระพทุธศาสนา ทําจิตใจให้ผ่องใส ชําระกิเลสในจิตใจ ด้วยการทําบญุ ใสบ่าตร 
เมื�อ วนัองัคารที� ๑๑ ก.พ. ๖๓ ณ วดัเบญจมบพิตรดสุติวนารามราชวรวิหาร

โครงการทํานุบํารุงศาสนา ตักบาตร

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. จักรกฤษณ แก)วมณี
หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. สราวุธ ประเสริฐชีวะ



พ.อ. อคัรพนธ์ อคัรธีระโชติ หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ สผค.ศปป.๒ กอ.รมน. 
จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสํานกันายกรัฐมนตรี ในวนัพฤหสับดี ที� ๑๒ มี.ค. 
๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ ณ ห้องประชมุพลเอก บญุเรือน บวัจรูญ

โครงการจิตอาสา เสียสละเพ่ือส�วนรวม ร�วมบริจาคโลหิต

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. จักรกฤษณ แก)วมณี

พออยู! พอกิน

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. สราวุธ ประเสริฐชีวะ



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ประเสริฐ  วิชิตอําพล

กําลังพล สปส.ศปป.2.กอ.รมน. รับผิดชอบ หน"าท่ี  อดทน  เสียสละ โดยช�วยกันจัดเตรียม
งานและปฏิบัติหน"าท่ีตามท่ีรับผิดชอบด"วยความ อดทน เสียสละ ในวันท่ี 11-13 ก.พ.63 
โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 14 คน คิดเป1นร"อยละ 100 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

โครงการรับผิดชอบ หน้าที�  อดทน  เสียสละ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ  พ.อ. อิทธิเดช อร!ามโสภา และนางนภัทร ธัญญวณิชกุล
   

ปฏิบัติหน)าที่ ด)วยความรับผิดชอบ

รับผิดชอบหน)าที่ด)วยความเข)มแข็ง 

แบ!งหน)าที่กันรับผิดชอบ อดทนและเสียสละ

รับผิดชอบหน)าที่ 

ร!วมกันดูแลความเรียบร)อยในการประชุม



 กําลังพล สปท.กอ.รมน. พร)อมใจกันเข)าร!วมกิจกรรมสานสัมพันธในส!วนงาน เดินทางไหว)พระ
และเลือกซ้ือสินค)าด!านพรหมแดนไทย – พม!า จํานวน 2 วัน 1 คืน โดยมีผู)ร!วมกิจกรรมท้ังหมด 15 คน

รายงานผลองคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

โครงการ สปท.ร!วมใจสานสัมพันธ จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ไหว)พระ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
หัวหน"าหน�วยงาน : 

ผู"รับผิดชอบโครงการ :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใส!ชุดพ้ืนเมืองของชาวมอญ ตักบาตรพระร!วมกันในตอนเช)า

คณะน่ังเรือชมทัศนียภาพเจดีพุทธคยาจําลองจากอีกชายฝu`งของแม!นํ้า

เลือกซ้ือของที่ระลึก ผลิตภัณฑหินหยกจากประเทศพม!า

ชมบรรยากาศและวิถีชีวิต ของชาวมอญที่อาศัยอยู!ริมแม!นํ้า

ชมวัดกลางแม!นํ้า จํานวน 3 วัด

นมัสการพระเจดียพุทธคยาจําลอง



 กําลังพล สปท.กอ.รมน. ร!วมแสดงความยินดีในโอกาสกําลังพลเล่ือนยศสูงข้ึน และอวยพรวัน
คล)ายวันเกิดให)กํานายทหารประทวน  ในวันท่ี 1 เม.ย. 63 มีผู)เข)าร!วมกิจกรรมท้ังส้ิน จํานวน 11 คน

รายงานผลองคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

โครงการ กําลังพล สปท. ร!วมแสดงความยินดีกับกําลังพลท่ีได)เล่ือนยศสูงข้ึน และอวยพรวันคล)ายวันเกิด  
หัวหน"าหน�วยงาน : 

ผู"รับผิดชอบโครงการ :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผอ.สปท. แสดงความยินดีเน่ืองในโอการนายทหารชั้นผู)ใหญ!เลื่อนยศสูงขึ้น
กําลังพล สปท. มอบภาพกิจกรรม สานสัมพันธ สปท. 

ไหว)พระที่ อ.สังขละบุรี แก! พล.ต.วรพจน  ปูรณโชติ ไว)เป%นที่ระลึก

พล.ต.วรพจน  ปูรณโชติ ถ!ายรูปร!วมกับกําลังพล เป%นความทรงจําที่ดี
พล.ต.วรพจน  ปูรณโชติ แจกจ!ายไข!ไก!ให)กับกําลังพลทุกนาย

โดยใช)งบส!วนตัว

กําลังพล มีความยินดี เน่ืองจากได)รับไข!ไก!ไว)ทานในช!วง 
โรคติดต!อ COViD-19 ระบาด

กําลังพลทุกคนยื่นเว)นระยะห!าง ร!วมมาตรการป?องกันโรคติดต!อ โควิด-19
อวยพรวันคล)ายวันเกิดให) จ.อ.หญิง กัญญณพัชร  มณีอินทร 



 กําลังพล สปท.กอ.รมน. ร!วมแสดงความยินดีในโอกาสกําลังพลเล่ือนยศสูงข้ึน และอวยพรวัน
คล)ายวันเกิดให)กํานายทหารประทวน  ในวันท่ี 1 เม.ย. 63 มีผู)เข)าร!วมกิจกรรมท้ังส้ิน จํานวน 11 คน

รายงานผลองคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

โครงการ กําลังพล สปท. ร!วมแสดงความยินดีกับกําลังพลท่ีได)เล่ือนยศสูงข้ึน และอวยพรวันคล)ายวันเกิด  
หัวหน"าหน�วยงาน : 

ผู"รับผิดชอบโครงการ :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผอ.สปท. แสดงความยินดีเน่ืองในโอการนายทหารชั้นผู)ใหญ!เลื่อนยศสูงขึ้น
กําลังพล สปท. มอบภาพกิจกรรม สานสัมพันธ สปท. 

ไหว)พระที่ อ.สังขละบุรี แก! พล.ต.วรพจน  ปูรณโชติ ไว)เป%นที่ระลึก

พล.ต.วรพจน  ปูรณโชติ ถ!ายรูปร!วมกับกําลังพล เป%นความทรงจําที่ดี
พล.ต.วรพจน  ปูรณโชติ แจกจ!ายไข!ไก!ให)กับกําลังพลทุกนาย

โดยใช)งบส!วนตัว

กําลังพล มีความยินดี เน่ืองจากได)รับไข!ไก!ไว)ทานในช!วง 
โรคติดต!อ COViD-19 ระบาด

กําลังพลทุกคนยื่นเว)นระยะห!าง ร!วมมาตรการป?องกันโรคติดต!อ โควิด-19
อวยพรวันคล)ายวันเกิดให) จ.อ.หญิง กัญญณพัชร  มณีอินทร 



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ปรเชษฐ กันทอง
องค์กรแห่งการประหยดัพอเพียง

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.อ. กิตติ  เพ็งศาสตร

     พ.อ. ปรเชษฐ กันทอง ปeดแอรช!วงพักเที่ยง     พ.อ. วิชาญ ค)ามีผล ปeดไฟหลังเลิกงาน  

เปeดหน)าต!างระบายอากาศภายในห)องทํางาน   ปeดเคร่ืองปร๊ินเอกสารเมื่อไม!ใช)งาน

ปeดคอมพิวเตอรช!วงพักกลางวัน    ถอดปลั๊กไฟที่ไม!ได)ใช)งาน

พ.อ.ปรเชษฐ กันทอง ผอ.สพป.ศปป.๓ กอ.รมน. ร�วมกับกําลังพลของหน�วย ช�วยกัน
ประหยัดพลังงานในการใช"กระแสไฟฟHาภายในสํานักงาน เม่ือวันท่ี ๑๒ ก.พ.๖๓ มีผู"เข"าร�วม
กิจกรรม ๖ นาย คิดเป1นร"อยละ ๘๕.๗ ผ�านเกณฑ�ตามท่ีกําหนดไว"



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. สุทธิพงศ  น!วมพารา
โครงการวิถีธรรม การสวดมนต์ไหว้พระ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. วรวุฒิ  สินน)อย

พ.อ. สุทธิพงศ น!วมพารา ประธานการสวดมนต พ.อ. วรวุฒิ สินน)อย กล!าวนําสวดมนต

ร!วมกันสวดมนตไหว)พระ แผ!เมตตา

สงบน่ิง ได)บุญได)กศุลร!วมกนัก!อนทํางาน

กําลังพล สผค.ศปป.๓ กอ.รมน. ร�วมกันสวดมนต�ไหว"พระประจําสัปดาห� โดยการนําของ 
พ.อ. สุทธิพงศ�  น�วมพารา ผอ.สผค.ศปป.๓ กอ.รมน. เป1นประธานการสวดมนต�ประจํา
สัปดาห� โดยมี พ.อ. วรวุฒิ  สินน"อย เป1นผู"นํากล�าวสวดมนต� เม่ือวันท่ี ๒๖ ก.พ. ๖๓ เวลา 
๐๙๐๐ มีผู"เข"าร�วมกิจกรรม ๖ นาย คิดเป1นร"อยละ ๖๖.๖ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"



กําลังพล สปก. และ สปอ.ศปป.๓ กอ.รมน. ร*วมงานวันทําบุญตามวิถีประเพณีไทย (เข%าวัดทําบุญ
ตามกาล) โดยร*วมทําบุญเนื่องในวันมาฆะบูชาถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ� และร*วมทําบุญ
ทอดผ%าปNาสามัคคี ในห%วงเดือน กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ณ วัดมเหยงค� จว.อ.ย., วัดแก%วฟZา อ.อัมพวา 
จว.ส.ส และวัดปNาภูเขาแดง จว.ข.ก. มีผู%ร*วมกิจกรรม ๖  คน คิดเปIนร%อยละ ๖๖ ผ*านเกณฑ�ท่ี

กําหนดไว%

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. อกนิษฐ  แย)มเกตุ
โครงการวิถีไทย วิถีธรรม  เข%าวัดทําบุญ

รายงานผลองคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ น.ท.หญิง เน้ือทิพย  สุวรรณภาณุ ร.น.

พ.อ. สถิตย�  บุญเมือง และนางกนกวรรณ บุญเมือง ทําบุญเนื่องในวันมาฆบูชา    ณ วัดมเหยงค� จ.พระนครศรีอยุธยา

กําลังพล สปก. และ สปอ.ศปป.๓ กอ.รมน. ร!วมโครงการเข)าวัดทําบุญ

 น.ท. หญิง เนื้อทิพย�  สุวรรณภาณุ ร.น. และ น.ท.หญิง อรรพรรณ  นาคครุฑ ร.น. ร*วมเปIนเจ%าภาพ
ทอดผ%าปNาสามัคคี     ณ  วัดปNาภูเขาแดง อ.พระยืน จ.ขอนแก*น



กําลังพล สปก. และ สปอ.ศปป.๓ กอ.รมน. ร*วมงานวันทําบุญตามวิถีประเพณีไทย (เข%าวัดทําบุญ
ตามกาล) โดยร*วมทําบุญเนื่องในวันมาฆะบูชาถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ� และร*วมทําบุญ
ทอดผ%าปNาสามัคคี ในห%วงเดือน กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ณ วัดมเหยงค� จว.อ.ย., วัดแก%วฟZา อ.อัมพวา 
จว.ส.ส และวัดปNาภูเขาแดง จว.ข.ก. มีผู%ร*วมกิจกรรม ๖  คน คิดเปIนร%อยละ ๖๖ ผ*านเกณฑ�ท่ี

กําหนดไว%

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. อกนิษฐ  แย)มเกตุ
โครงการวิถีไทย วิถีธรรม  เข%าวัดทําบุญ

รายงานผลองคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ น.ท.หญิง เน้ือทิพย  สุวรรณภาณุ ร.น.

พ.อ. สถิตย�  บุญเมือง และนางกนกวรรณ บุญเมือง ทําบุญเนื่องในวันมาฆบูชา    ณ วัดมเหยงค� จ.พระนครศรีอยุธยา

กําลังพล สปก. และ สปอ.ศปป.๓ กอ.รมน. ร!วมโครงการเข)าวัดทําบุญ

 น.ท. หญิง เนื้อทิพย�  สุวรรณภาณุ ร.น. และ น.ท.หญิง อรรพรรณ  นาคครุฑ ร.น. ร*วมเปIนเจ%าภาพ
ทอดผ%าปNาสามัคคี     ณ  วัดปNาภูเขาแดง อ.พระยืน จ.ขอนแก*น



หัวหน)าหน!วยงาน น.อ.หญิง ผาณิช  บ!วงราชบพิตร  ร.น.

กําลังพล สสน.ศปป. ๔ กอ.รมน.ร�วมกันปHองกันเช้ือไวรัส Covid 19  
ตั้งแต�วันท่ี ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ จนถึงปgจจุบัน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู"
ร�วมกิจกรรม 1๕ คน คิดเป1นร"อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

โครงการร่วมมือ ปอ้งกนัเชื Iอไวรัส Covid 19

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ น.ท. ชูศักดิ์  พรหมมา

จ.ส.อ. รักเกียรติฯ สวมหน)ากากอนามยั ร.ต. ปาลพรฯ ,จ.ส.อ. ณรงคฯ, จ.ส.อ. รณกฤตฯ

น.ท. ชูศักดิ์ฯ ล)างมือด)วยเจลแอลกอฮอล น.อ.หญิง ผาณิชฯ , พ.จ.อ. จํารัสฯ

พ.จ.อ. จํารัสฯ สวมหน)ากากอนามัย เจลล)างมือแอลกอฮอล



ส่วนงานเสริมสร้างความมั�นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัตทีิ� ๕ กอ.รมน.

โครงการวนัสําคญั
สืบทอดประเพณแีละวฒันธรรมไทย

เป็นโครงการภายในส่วนงานเสริมสร้างความมั@นคงฯ 
เพื@อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยร่วมกนัอนุรักษ์ศิลปะ 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และร่วมกนัสืบทอดประเพณี
อนัดีงาม  

ตวัชี,วดั  ร้อยละของความสาํเร็จของสมาชิกที@ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่
    ร้อยละ ๕๐

ระยะเวลาดาํเนินการ  ตลอดปี ๒๕๖๓
ผู้รับผดิชอบ  พ.อ. ประคองเกียรติ  อ่องสมบูรณ์



กําลังพล สมค.ศปป.๕.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมเพ่ือสร"างความสัมพันธ�ภายในองค�กร เช�น 
การจัดกิจกรรมเล้ียงอาหารกลางวันเด็กในชุมชน, รับประทานอาหารร�วมกัน และร�วมกัน
จัดเตรียมเอกสารการประชุม โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 1๔ คน คิดเป1นร"อยละ ๘๗.๕ ผ�าน
เกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ศักดา  อนุศาสนรักษ
โครงการสานสมัพนัธ์บคุลากร

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. ประคองเกียรติ  อ!องสมบูรณ

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ชุมชนวัดไทรน-อย เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ชุมชนวัดไทรน-อย

รับรางวัลเข-าร�วมกิจกรรมของ ศปป.๕ฯ รับรางวัลเข-าร�วมกิจกรรมของ ศปป.๕ฯ

ร�วมกันจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม รับประทานอาหารร�วมกัน



ส่วนงานเสริมสร้างความมั�นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัตทีิ� ๕ กอ.รมน.

โครงการสานสัมพนัธ์บุคลากร
เป็นโครงการภายในส่วนงานเสริมสร้างความมั@นคงฯ 

เพื@อให้บุคลากรของหน่วย เกิดความสัมพนัธ์ที@ ดีต่อกัน 
สร้างความรัก ความสามคัคีซึ@ งกนัและกนั มีความผูกพนั
ต่ อ อ ง ค์ก ร  เ ช่ น  ก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม วัน ค ล้า ย ว ัน เ กิ ด , 
รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั และร่วมมือกนัจดัทาํ
เอกสารขอ้มูลต่าง ๆ เป็นตน้ ทาํให้เกิดบรรยากาศในการ
ทาํงานที@ดี บุคลากรมีความพึงพอใจในการทาํงาน และช่วย
ใหบุ้คลากรใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ใจ และตั1งใจที@
จะปฏิบติังานใหไ้ดอ้ยา่งเตม็ที@

ตวัชี,วดั  ร้อยละของความสาํเร็จของสมาชิกที@ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่
    ร้อยละ ๕๐

ระยะเวลาดาํเนินการ  ตลอดปี ๒๕๖๓
ผู้รับผดิชอบ  พ.อ. ประคองเกียรติ  อ่องสมบูรณ์



กําลังพล สมค.ศปป.๕.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมเพ่ือสืบทอดประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย  
โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 1๓ คน คิดเป1นร"อยละ ๘๑.๒๕ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ศักดา  อนุศาสนรักษ
โครงการวนัสําคญั สืบทอดประเพณีไทยและวฒันธรรมไทย

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. ประคองเกียรติ  อ!องสมบูรณ

ร�วมทําบุญในวันมาฆบูชา ร�วมทําบุญในวันมาฆบูชา 

ร�วมทําบุญในวันมาฆบูชา ร�วมทําบุญในวันมาฆบูชา 

ร�วมทําบุญในวันมาฆบูชา ร�วมทําบุญในวันมาฆบูชา 



ส่วนงานเสริมสร้างความมั�นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัตทีิ� ๕ กอ.รมน.

โครงการพระในบ้าน
 เป็นโครงการภายในส่วนงานเสริมสร้างความมั@นคงฯ 

พระในบา้นนี1 คือ พ่อแม่ ผูใ้ห้กาํเนิด การบูชาพระในบา้นที@ยงัมี
ลมหายใจ มีความสําคญัอยา่งยิ@ง เป้าหมายของโครงการนี1  เพื@อให้
บุคลากรของหน่วยไดก้ลบัไปเยี@ยมดูแล ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ 
ซึ@ งนอกจากจะยงัประโยชน์สุขแก่ท่านแล้ว ยงัเป็นการพฒันา
จิตเราเอง ใหมี้ความกตญัMูและยกระดบัขึ1นไปสู่จุดสูงสุดได ้

ตวัชี,วดั  ร้อยละของความสาํเร็จของสมาชิกที@ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่
    ร้อยละ ๕๐

ระยะเวลาดาํเนินการ  ตลอดปี ๒๕๖๓
ผู้รับผดิชอบ  พ.อ. ประคองเกียรติ  อ่องสมบูรณ์



กําลังพล สมค.ศปป.๕.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมเพ่ือสร"างความสัมพันธ�ภายในองค�กร เช�น 
การจัดกิจกรรมวันคล"ายวันเกิด, รับประทานอาหารกลางวันร�วมกัน, ช�วยกันจัดเตรียม
เอกสารการประชุม และร�วมกันจัดบอร�ดนิทรรศการ
โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 1๔ คน คิดเป1นร"อยละ ๘๗.๕ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ศักดา  อนุศาสนรักษ
โครงการพระในบ้าน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ. ประคองเกียรติ  อ!องสมบูรณ

บุคลากรกลบัไปเยี@ยมครอบครัวในช่วงวนัหยดุ บุคลากรกลบัไปเยี@ยมครอบครัวในช่วงวนัหยดุ

บุคลากรกลบัไปเยี@ยมครอบครัวในช่วงวนัหยดุ บุคลากรกลบัไปเยี@ยมครอบครัวในช่วงวนัหยดุ

บุคลากรกลบัไปเยี@ยมครอบครัวในช่วงวนัหยดุ บุคลากรกลบัไปเยี@ยมครอบครัวในช่วงวนัหยดุ



  ส!วนงานบริหารและพัฒนา  ศูนยประสานการปฏิบัติท่ี 5  กอ.รมน.

เป%นโครงการภายในส!วนงานบริหารและพัฒนา  ศูนยประสานการปฏิบัติท่ี 5 ฯ 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม!บทส!งเสริมคุณธรรมแห!งชาติ เป?าหมาย คือ จิตอาสา
สามัคคี  เสียสละ โดยการให)บุคลากรของหน!วย ร!วมกันมีจิตอาสาในการทํา

กิจกรรมต!าง ๆ ของหน!วยท่ีเป%นประโยชนต!อสังคมส!วนรวม ดังน้ี 
1. มอบหนังสือลบัลีแ้ต!ไม!ลีล้บัเผยแพร!ประวัติศาสตรรัฐปาตานี                   

ให)กับหน!วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา 
2. ร!วมกันบริจาคปฏิทินต้ังโต�ะ ส!งมอบให)กับศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด  

นําไปทําเป%นอักษรเบรลล  สําหรับผู)พิการทางสายตา
3. กิจกรรม 5 ส.  เพ่ือปลูกจิตสํานึก ส!งเสริมการสร)างนิสัย มีวินัย     

รักองคกร  เสริมสร)างความรัก สามัคคี รู)จักการทํางานเป%นทีม  เพ่ือให)สถานท่ี
ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล)อมเป%นระเบียบ เหมาะสม ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีดี      
มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
ตัวชี้วัด  ร)อยละของความสําเร็จของสมาชิกท่ีดําเนินการไม!น)อย

กว!าร)อยละ 50
ระยะเวลาดําเนินการ   ป� 63
ผู)รับผิดชอบ พ.อ. ไตรเทพ  เรืองสอน 

โครงการ  จิตอาสา สามัคคี   เสียสละ



รายงานผลองคกรคุณธรรม      
ประจําเดือน ก.พ. 6๓
โครงการ  จิตอาสา สามัคคี   เสียสละ 
หัวหน)าหน!วยงานหน!วยงาน พ.อ. ไตรเทพ  เรืองสอน
ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง จุฬาภรณ  บัวเพชร  

ผอ.สบพ.ศปป.5 ฯ มอบหนังสือลับลี้แต!ไม!ลี้ลับ ให)กับ หน.นขต. ศปป.5 ในโครงการเผยแพร!ประวัติศาสตรรัฐปาตานี

ก.พ. 63  กําลังพล สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร!วมกิจกรรม  จิตอาสา สามัคคี   เสียสละ  โดยมีผู)ร!วมกิจกรรม  8  คน  คิดเป%นร)อยละ 80

กําลังพล สบพ.ศปป.5 ฯ มอบหนังสือลับลี้แต!ไม!ลี้ลับ ให)กับ หน!วยงานภาครัฐ ในโครงการเผยแพร!ประวัติศาสตรรัฐปาตานี



รายงานผลองคกรคุณธรรม      
ประจําเดือน ก.พ. 6๓
โครงการ  จิตอาสา สามัคคี   เสียสละ
หัวหน)าหน!วยงานหน!วยงาน พ.อ. ไตรเทพ  เรืองสอน
ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง จุฬาภรณ  บัวเพชร  

๖ ก.พ. ๖๓  ประชาสัมพันธเชิญชวน กําลังพล  ศปป.๕ ฯ  ร!วมบริจาคปฏิทินตั้งโต�ะ ท่ีสภาพดี 

กําลังพล สบพ.ศปป.๕ ฯ ร!วมกิจกรรม   8  คน  คิดเป%นร)อยละ 80   และกําลังพล นขต.ศปป.๕ ฯ เข)าร!วมกิจกรรมด)วยด)วย  

      ส!งมอบให)กับศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด  มูลนิธิช!วยคนตาบอดแห!งประเทศไทย  นําไปทําเป%นอักษรเบรลล  สําหรับผู)พกิารทางสายตา



รายงานผลองคกรคุณธรรม      
ประจําเดือน ก.พ. 6๓
โครงการ กิจกรรม 5 ส. 
หัวหน)าหน!วยงาน  พ.อ. ไตรเทพ  เรืองสอน
ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง จุฬาภรณ  บัวเพชร  

จัดของลงกล!องจัดวางให)เป%นระเบยีบ กําลังพล   สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.   เข)าร!วม  6  นาย                
คิดเป%นร)อยละ  60  จาก  10  นาย

              ก.พ. ๖๓   กําลังพล  ศปป.๕ ฯ ร!วมกันทํากิจกรรม 5 ส.  เปล่ียนบอรดใหม!  ทําความสะอาด   



ส*วนแผนงานโครงงบประมาณและติดตามประเมินผล
 ศปป.๕ กอ.รมน.

เป็นโครงการภายในสว่นแผนและงบประมาณฯ เพื�อขบัเคลื�อน
แผนแมบ่ทสง่เสริมคณุธรรมแหง่ชาติ เปา้หมายคือ คณุธรรม
จิตอาสา เสียสละเพื�อสว่นรวม โดยการให้บคุลากรของหน่วย
ทํากิจกรรม 5 ส. ในสํานกังาน ช่วยกนัทําความสะอาด จดัเก็บ
เอกสารให้เรียบร้อย เดือนละ 1 ครั Iง และถ่ายภาพ 
หรือบนัทกึวีดีโอเป็นหลกัฐาน

ตัวชี้วัด ร-อยละของความสําเร็จของสมาชิกท่ี
ดําเนินการ จํานวน ๑๗ คน คิดเป:นร-อยละ ๑๐๐
ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ� ๖๓
ผู-รับผิดชอบ พ.อ. วราวุฒิ   มักการุณ

โครงการจิตอาสา เสียสละเพื�อสว่นรวม
กิจกรรม 5 ส. สํานกังาน



หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. วราวุฒิ  มักการุณ

กําลังพล สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ร�วมกิจกรรม ๕ ส. ในวันท่ี ๑๙ ก.พ. 6๓  โดยมีผู"ร�วม
กิจกรรม  คน คิดเป1นร"อยละ 

โครงการจิตอาสา  “ทํา๕ ส.”

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 6๓

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง กนกพร  เย็นอุทก

ทําความสะอาด จัดเก็บเอกสารให)เป%นระเบียบ

คัดแยกเอกสาร จัดระเบียบพ้ืนท่ีภายในสํานักงานให)มีความสะดวก

สผป.ศปป.๕ กอ.รมน.  ได)ทําการปรับปรุงห)องปฏิบัติงาน ตามโครงการ ๕ ส. เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๓



     เปIนโครงการภายในส*วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน เพ่ือขับเคล่ือน               
แผนแม*บทส*งเสริมคุณธรรมแห*งชาติ เปZาหมาย คือ มีจิตสาธารณะ มีทักษะ             
การคิดท่ีรับผิดชอบต*อสังคม มีความตระหนักถึงป̂ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม              
มีความรู%สึกปรารถนาท่ีจะมีส*วนร*วมในการช*วยเหลือสังคม โดยการใช%ถุงผ%า
แทนการใช%ถุงพลาสติกเพ่ือช*วยลดป̂ญหาโลกร%อน และถ*ายภาพ หรือบันทึก
วีดีโอเปIนหลักฐาน

ตัวช้ีวัด :  ร%อยละของความสําเร็จของสมาชิกท่ีดําเนินการไม*น%อยกว*า
             ร%อยละ ๕๐ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  ตลอดปG ๖๓
ผู%รับผิดชอบ :  ร.อ.หญิง ลภัสรดา  ใจเพียร, ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ� คุ%มภัย

ส*วนสนับสนุน ศูนย�ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.

โครงการปลูกจิตสํานกึ ให%มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต*อสังคม

“ถุงผ%า รักษ�โลก ลดโลกร%อน”



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. ๖๓

โครงการ ปลูกจิตสํานึก ให)มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต!อสังคม
“ถุงผ)า รักษโลก ลดโลกร)อน”

หัวหน)าหน!วยงาน พ.อ. ดํารัส  ผ!องพลีศาล
ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.อ.หญิง ลภัสรดา  ใจเพียร และ ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ คุ)มภัย

“กําลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ใช)ถุงผ)าแทนถุงพลาสติก”
เพ่ือเป%นการช!วยลดโลกร)อน และลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก

โดยมีผู)ร!วมกิจกรรม ๑๙ นาย คิดเป%นร)อยละ ๑๐๐ ผ!านเกณฑที่กําหนดไว)

 

กําลังพล สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ช*วยกันคนละไม%คนละมือทําถุงผ%าลดโลกร%อน

ถุงผ%าลดโลกร%อนฝGมือพวกเรากําลังพล สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. พวกเรา ศปป.๕ กอ.รมน. -ทําเอง-ใช%เอง-รักษ�โลก-ช*วยโลก

กําลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร*วมรณรงค�ใช%ถุงผ%าแทนถุงพลาสติก






