
สรุปรายงานผลองคกรคุณธรรม
กอ.รมน.

ประจําเดือนพฤษภาคม 2563

มุ"งม่ันบูรณาการ ประสานงานเป'นเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
ผู+นําความม่ันคง ดํารงความสามัคคี



กําลังพล สจร.กอ.รมน. ร�วมแสดงความยินดีและอวยพรในวันคล�ายวันเกิดของบุคลากรในหน�วยได�แก� 
พล.ต.อรชัย  บุญสุขจิตเสรี  ณ สํานักงาน สจร.กอ.รมน. เม่ือวันท่ี ๒๔ พ.ค. ๖๓ โดยกําลังพลร�วมกัน
จัดหาของขวัญวันเกิด มีผู�ร�วมกิจกรรมจํานวน ๑๘ คน คิดเป2นร�อยละ ๗๕ ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

หัวหน+าหน"วยงาน พล.อ. วุฒิไกร คล+ายวงษ
โครงการวิถีไทย อวยพรในวันคล้ายวันเกดิของ ผช.จเร กอ.รมน.

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. ๖๓

ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.ท. พันธพิชิต อยู"สถาพร

ร�วมร�องเพลง HBD มีความสุขมากๆครับ



ผงป.สบค.กอ.รมน. ร�วมคัดเลือกกําลังพลดีเด�นในด�าน กตัญ7ู จิตอาสา และขยันขันแข็ง ซึ่ง
ผู�ทีมีความกตัญ7ูดีเด�นได�แก� พ.อ.หญิง อุไรลักษณ6 ทาไทย จิตอาสาดีเด�นได�แก� นางสาววิสสุ
ตา  ฟุ=งเฟ>?อง และ ขยันขันแข็งในการทํางาน ได�แก� พ.ท.หญิง สุดารัตน6 น�อยแรม โดยทําการ
มอบประกาศฯ เม่ือ 12 พ.ค. 63 มีผู�ร�วม 10 คน คิดเป2น 66.67 เปอร6เซ็นต6

หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. จเด็จ จาดเลน
โครงการมอบประกาศชมเชย

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 63

ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ

เตรียมการลงคะแนนเสียง แจกบัตรลงคะแนน 

พ.อ.หญิง อุไรลักษณฯ -กตัญ<ู

น.ส. วิสสุตาฯ - จิตอาสา ประกาศฯ แห"งความภาคภูมิ

พ.ท.หญิง สุดารัตนฯ - ขยันขันแข็ง



      เม่ือ ๕ พ.ค. ๖๓ พ.อ.นรเสฏฐ" ศุภวราสุวัฒน" ผอ.ขว.สขว.กอ.รมน. มอบเกียรติบัตร ประกาศยกย�อง 
ชมเชย ผู�ปฏิบัติงานดีเด�น จํานวน ๔ นาย พร�อมกล�าวชมเชยกําลังพล ขว.สขว.กอ.รมน. ทุกนาย ท่ีตั้งใจ
ปฏิบัติหน�าท่ี เสียสละเพ่ือส�วนรวม โดยมีกําลังพล ขว.สขว.กอ.รมน. เข�าร�วมพิธีมอบเกียรติบัตร จํานวน
๑๙ นาย คิดเป:นร�อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ"ท่ีกําหนดไว�

กําลังพล ขว.สขว.กอ.รมน. เข	าร�วมพิธีมอบเกียรติบัตร 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. ๖๓

มอบเกียรติบัตรประกาศยกย�อง ชมเชย ผู	ปฏิบัติงานดีเด�น
หัวหน	าหน�วยงาน พ.อ. นรเสฏฐ�  ศุภวราสุวัฒน�
ผู	รับผิดชอบโครงการ พ.อ. ธีรภัทร�  อินทร�พักทัน

ผู+ปฏิบัติงานดีเด"นด+านเสียสละเพ่ือส"วนรวม
จ.ส.อ.หญิง อรวรรณ� นาคสุข

ผู+ปฏิบัติงานดีเด"นด+านกตัญ<ูรู+คุณ
พ.ต.ชัยการ เกิดป12น       

ผู+ปฏิบัติงานดีเด"นด+านการตรงต"อเวลา
จ.ส.อ.สายชล จ�างสี

ผู+ปฏิบัติงานดีเด"นด+านจิตอาสา
ร.ท.ชุมพล กฤษณสุวรรณ 



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 63

โครงการ คนดี ปขร.สขว.กอ.รมน.
หัวหน�าหน�วยงาน พ.อ. กฤษณีรีน  เบ�าลี

ผู�รับผิดชอบโครงการ พ.ท. ธรณ6ริศจ6  พิริยะนันทตระกูล

พ.อ. กฤษณีรีน  เบ�าลี ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. มอบเกียรติบัตรให�กับกําลังพลปฏิบัติงานดีเด�น"องค6กรคุณธรรม" 
ท่ีทําความดี เสียสละ มีคุณธรรม ซ่ือสัตย6 สุจริต ท่ีปฏิบัติงานด�วยความขยันหม่ันเพียร โดยมีกําลังพลเข�าร�วม
กิจกรรม 20 คน คิดเป2นร�อยละ 100 ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนด  

ร�วมยินดีกับกําลังพลดีเด�น กําลังพลดีเด�น

น.อ.หญิง มัณฑนา สารกานนท"

 

ร.ท. มนัส  ศรีประไหม พ.จ.อ. ทรรศ  เทือกเทือน

พ.ต. จํานงค"  ผาสุข



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

ผู้ รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ์  คิดชนะ

ห้วงวนัที+ ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๓ พ.อ. ยทุธพงษ์  ทศวงศ์ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ให้คําแนะนํา
และต้อนรับพนกังานราชการได้รับการบรรจ ุและ ทํากิจกรรม 5 ส ภายในหน่วย ตามวงรอบ
ประจําสปัดาห์ผู้ ร่วมกิจกรรม ๑๕ คน ผ่านเกณฑ์ที+กําหนดไว้ 

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ให้คําแนะนํา และต้อนรับ น.ส. รินทราย ศรีไสว พนกังานราชการใหม่

กําลงัพลช่วยทําความสะอาด และจดัเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ



รายงานองค์กรคณุธรรมประจําเดือน พ.ค.  ๒๕๖๓
โครงการ ความรักความสามคัคีมอบสิ+งดี ๆ ให้กนั

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

ห้วงวนัที+ ๑ – ๓๑ พ.ค. ๖๓ พ.อ. ยทุธพงษ์ ทศวงศ์ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จดักิจกรรม
วนัเกิดเพื+อเป็นขวญัและกําลงัใจ พร้อมทั <งร่วมรับประทานอาหารร่วมกนั ณ ห้อง ผค.สขว.ฯ 
ห้วงเดือน พ.ค. ๖๓ โดยมีผู้ ร่วมกิจกรรม ๑๕ คน  ผ่านเกณฑ์ที+กําหนดไว้ 

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. มอบของขวญัในวนัเกิดให้กบั พ.อ. รมย์รวินท์  สงัขโพธิ>

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. มอบของขวญัในวนัเกิดให้กบั น.อ. นพวรรธน์  แสงสวุรรณโกเศส
และ จ.ส.อ. เฉลิมศกัดิ> เพง็สาตร์



รายงานองค์กรคณุธรรมประจําเดือน พ.ค.  ๒๕๖๓
โครงการ การจดัประชมุบคุลากรในองค์กรประจําเดือน

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

เมื+อวนัที+ ๑๕ พ.ค. ๖๓ พ.อ. ยทุธพงษ์  ทศวงศ์ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ได้จดัการประชมุ
องค์กร เพื+อพบปะพดูคยุ เรื+ององค์กรคณุธรรม และการปรับปรุงแก้ไขเพิ+มเติมเรื+องกิจกรรม
ฯ พร้อมทั <งร่วมรับประทานอาหารร่วมกนั ณ ห้อง ผค.สขว.กอ.รมน. ห้วงเดือน พ.ค. ๖๓
โดยมีผู้ ร่วมกิจกรรม ๑๕ คน  ผ่านเกณฑ์ที+กําหนดไว้ 



ฝธก.สขว.กอ.รมน. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศชมเชยในโอกาสได�รับรางวัลผู�ได�รับรางวัลดีเด�นด�านต�างๆ 
ประจําปP 2562 พร�อมร�วมถ�ายภาพเพ่ือเป2นเกียรติกับกําลังพลและเจ�าหน�าท่ี ฯ ในวันท่ี 28 พ.ค. 63 มีผู�
ร�วมกิจกรรม 16 คน คิดเป2นร�อยละ 100 ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

หัวหน+าหน"วยงาน พ.ท. พงษพลวัชร  เพชรพลายงาม
โครงการวิถีไทย สร้างขวญักําลงัใจกําลงัพล

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 63

ผู+รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธวัชชัย  สุขเลิศ

นาย วีระชัย สีมาคํา
รับรางวัลชมเชยดีเด"นด+านจิตอาสา ประจําป? 62

หน.ฝธก.สขว.กอ.รมน. ทําการซักซ+อมลําดับพิธี
เพ่ือให+การปฏิบัติเป'นไปด+วยความเรียบร+อย

กําลังพลร"วมแสดงความยินดีและ
ถ"ายภาพเพ่ือเป'นขวัญกําลังใจ

นางสาว จิราพร สวนดอกไม+
รับรางวัลชมเชยดีเด"นด+านการตรงต"อเวลา ประจําป? 

62

พันตรี ชัยยุทธ อินทนะ 
รับรางวัลชมเชยดีเด"นด+านกตัญ<ูรู+คุณ และด+านเสียสละเพ่ือส"วนรวม ประจําป? 62



กําลังพล ฝธก.สขว.กอ.รมน. ร�วมกันรับประทานอาหารในโอกาสเล้ียงรับเจ�าหน�าท่ีได�รับยศสูงขึ้น 2 นาย   
เม่ือวันท่ี 26 พ.ค. 63 มีผู�ร�วมกิจกรรม 14 คน คิดเป2นร�อยละ 87.5 ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

หัวหน+าหน"วยงาน พ.ท. พงษพลวัชร  เพชรพลายงาม
โครงการวิถีไทย ร่วมใจกาย ผกูพนัสามคัคี

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 63

ผู+รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธวัชชัย  สุขเลิศ

หน.ฝธก.ฯ พร+อมกําลังพลร"วมต+อนรับ ขรก.กห.พลเรือน จบจากการฝCก 
ได+รับการประดับยศเป'น ส.ต. เพ่ือเป'นขวัญกําลังใจการปฏิบัติหน+าที่

เป'นคนทานน+อย...แต"น+อยมากที่ไม"รับประทานรับประทานยังไม"จบนะลุง...อย"าเพ่ิงนับถงุอาหาร

ใบหน+าสดใส...ดีใจที่ได+ครบทุก..เมนู เล้ียงต+อนรับและแสดงความยินดีการประดับยศใหม"
ของกําลังพลพร+อมด+วยร"วมรับประทานอาหารกลางวัน

พร+อมหน+าทุกคน...ครบถ+วนทุกนาย



ฝธก.สขว.กอ.รมน. ดําเนินการจัดพิธีประดับยศนายทหารประทวน จํานวน 2 นาย โดย ผอ.สขว.กอ.รมน.
เป2นประธานในพิธี ฯ พร�อม ผอ.นขต.สขว.ฯ และกําลังพลเข�าร�วมพิธีดังกล�าวเม่ือวันท่ี 26 พ.ค. 63 มีผู�ร�วม
กิจกรรม 16 คน คิดเป2นร�อยละ 100 ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

หัวหน+าหน"วยงาน พ.ท. พงษพลวัชร  เพชรพลายงาม
โครงการวิถีไทย สร้างขวญักําลงัใจกําลงัพล

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 63

ผู+รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธวัชชัย  สุขเลิศ

ผอ.สขว.กอ.รมน. ประธานพิธีการประดับยศกําลังพล

ประธาน ฯ กล"าวโอวาทและแสดงความยินดีให+
กําลังพลที่ได+รับยศสงูข้ึน

ผอ.สขว.ฯ และผู+ร"วมพิธีถ"ายภาพแสดงความยินดี
กับกําลังพล

ผู+เข+าร"วมพิธีพร+อมให+การต+อนรับ ผอ.สขว.ฯ
ประธานในพิธี

เป'น สิบตรี หญิง ชลธิชา  โพธิ์ดี เป'น สิบตรี หญิง พิชญสินี  ช"วยพันธ 



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. ทุกส�วนงานให�ความร�วมมือแต�งเคร่ืองแบบและใช�
หน�ากากอนามัย คิดเป2นร�อยละ 100 ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

หัวหน+าหน"วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการรักษาวินยัใช้หน้ากากอนามยัต้านภยัไวรัส covid -19

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน  พ.ค.63

ผู+รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

ส"วนบังคับบัญชา

 งานธุรการและสิทธิประโยชน

งานรักษาความปลอดภยัและสารวัตรทหาร



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน.ให�ความร�วมบุญตามโอกาส ณ วัดต�างๆ ใน จว.ปทุมธานี 
จว.บุรีรัมย6  จว.ชลบุรี จว.สระบุรี และ กทม. คิดเป2น ร�อยละ 70 ของกําลังพล

หัวหน+าหน"วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการทําบญุทําทานสืบสานพทุธศาสนา

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค.63

ผู+รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

นายวรชัย ร"วมทําบุญที่ จว.บุรีรัมย และ จว.ปทุมธานี

 
พ.อ.เขมสิฒา ทําบุญ ณ วัดดบ+านธาตุใต+ อ.แก"งคอย จ.สระบุรี

คุณจงรัก และนายวรชัย ร"วมทําบุญ ณวัดใน กรุงเทพ ฯ และ ต"างจังหวัด



หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ.หญิง ฉันทนี  เลียดประถม

กําลังพล ฝธก.สนย.กอ.รมน. ร�วมแสดงความยินดีกับกําลังพลท่ีได�เลื่ยนยศสูงข้ึน ในห�วงเดือน พ.ค.63     
โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๘ คน คิดเป2นร�อยละ ๕๐ ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

โครงการ แสดงความยินดีประดับยศ (วิถีไทย)

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 6๓

ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.อ. มานล  สุทธิหอม

ผอ.สนย.ฯ ประดับยศให� จ.ส.อ. ชบา  ร�ายกลับดี ผอ.สนย.ฯ ประดับยศให� จ.ส.ท. ศิริมันตรา  โยธราช

พ.อ. มานล  สุทธิหอม และ พ.อ.หญิง ถิรนันท6  วิริยราชวัลลภ 
แสดงความยินดีและถ�ายภาพร�วมกัน

พ.อ.หญิง ฉันทนี  เลียดประถม
 แสดงความยินดี

นาง นาถสุภางค6  ไกรอาบ แสดงความยินดีผู�ได�รับการประดับยศแสดงความยินดีให�กัน



รายงานผล องค"กรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. ๖๓
โครงการ กิจกรรม ๕ ส

หัวหน�าหน�วยงาน น.อ.จารุวัฒน"  วัดละเอียด  
ผู�รับผิดชอบโครงการ น.อ.สุรจิตร  เจริญศรี  

กําลังพล ปส.สนย.กอ.รมน. ร�วมกันทําโครงการ ๕ ส ในห�วงเดือน พ.ค. ๖๓
โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๑๑ คน คิดเป:นร�อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ"ท่ีกําหนดไว�

พ.ต. โฆษิต  ส�งแสงขจร
ทําความสะอาดบอร6ด

น.อ. สุรจิตร  เจริญศรี
จัดระเบียบโตZะทํางาน

น.อ. กิตตธเนศ  ภานุพัฒน6ศศิกุล
ทําความสะอาดโตZะทํางาน

ร.ต. ชัยรัตน6  วรรณะวัลย6
จัดระเบียบเอกสาร

น.ส. อารยา  ศิริธร
ทําความสะอาดเครื่องแฟกซ6

น.ส. ชนิสรา  มณีรัตน6
ทําความสะอาดเก�าอ้ีทํางาน



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. ๖๓

โครงการจิตอาสา ใช+เวลาพักเท่ียงให+เกิดประโยชนในองคกร
หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. ไพรวัลย  โปHะประนม

ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง จิตรลดา  หนูนิมิตร

กําลังพล ผง.สนย.กอ.รมน. ส�งเสริมให�ข�าราชการได�ใช�เวลาพักเท่ียงให�เกิดประโยชน6แก�องค6กร 
ห�วงเดือน พ.ค. 63 โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๖ คน คิดเป2นร�อยละ ๕๐ ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

พ.อ.ไพวัลย6   โป\ะประนม
ปฎิบัติงานในเวลาพักเท่ียง

พ.ท.ชาญวิทย6  สุขสําราญ
ติดตามข�าวสาร บ�านเมือง

ร.อ.นิคม  โคตรจันทึก       
ปฏิบัติงานในเวลาพักเท่ียง

น.อ.นิรันดร  ชาติครบุรี
ศึกษาข�อมูลจากอินเทอร6เน็ต 

 

นายศรัณย6พร   อินแถลง
ปฏิบัติงานในเวลาพักเท่ียง

นางสาวชนิกานต6  พุ�มด�วง
ปฏิบัติงานในเวลาพักเท่ียง



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. ๖๓

โครงการจิตอาสา รู+รักสามัคคี
หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู+รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

เนื่องจากมีการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (covid-19 )วผ.สนย.กอ.รมน.จึงมีมาตรการปLองกัน    
เว�นระยะห�างทางสังคม โดยมีการจัดประชุมให�กําลังพลนั่งโตMะของตนเอง และทานข�าวร�วมกันแต�นั่งอยู�ท่ี     
โตMะของตนเอง เพ่ือเพ่ิมระยะห�างระหว�างบุคคล โดยมีกําลังพลเข�าร�วมจํานวน ๑๒ คน คิดเป:นร�อยละ ๑๐๐ 
ผ�านเกณฑ"ท่ีกําหนดไว� 

วันท่ี ๑ พ.ค. 63 ประชุมการเดินทางไปตรวจเย่ียม กอ.รมน.ภาค

วันท่ี ๒๒ พ.ค. 63 ประชุมติดตามความคืบหน�าการปฏิบัติงาน

หลังเลิกประชุม ผอ.ส�วน จัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวัน



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. ๖๓

โครงการจิตอาสา ความกตัญ<ู และสานความสัมพันธในครอบครัว 
หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู+รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. ทํากิจกรรมพบปะสานสัมพันธ6กันภายในครอบครัว เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญ7ู
และความรักความห�วงใยในครอบครัว ในห�วงเดือน พ.ค. ๖๓ มีกําลังพลร�วมทํากิจกรรมจํานวน ๖ คน คิดเป2น   
ร�อยละ ๕๕ ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

น.ส.รัตนา ติวหนังสือให�บุตรช�วงป̂ดเทอม ร.ต.นที  พาบุตรไปให�อาหารปลา

พ.อ.หญิง เบญจมาศ เก็บผลไม�กับครอบครัว พ.ท. เมธากรณ6 วิดีโอคอลกับบุตรท่ีอยู�ต�างจังหวัด

ร.อ.หญิง นนทิกา  พักผ�อนกับครอบครัว น.ส.สุทธสิริ  ถ�ายภาพกับครอบครัว



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. ๖๓

โครงการจิตอาสา ทําบุญปฏิบัติธรรม
หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู+รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. ไหว�พระและสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตามสถานท่ีต�าง ๆ ในห�วงเดือน พ.ค. ๖๓ 
จํานวน ๘ คน คิดเป2นร�อยละ ๗๕ ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว� 

พ.อ.หญิง เบญจมาศฯ สักการะพระศิวะ น.ส. สุทธสิริ สักการะพระศิวะ

พ.ท. เมธากรณ6  พาครอบครัวไหว�พระท่ีพิษณุโลก ร.อ.หญิง นนทิกา ไหว�พระท่ีพระธาตุดอยคํา

ผอ.วผ.ฯ สักการะพระพุทธรูปท่ีอัมพวา กําลังพล วผ.ฯ ไหว�พระร�วมกัน



      กําลังพล นย.สนย.กอ.รมน. ทุกคนมีความต้ังใจท่ีจะทําให�องค"กรน�าอยู� มีความสะอาดสวยงามอยู�เสมอ       
เพ่ือพร�อมท่ีจะทํางานได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ ในห�วงเดือน พ.ค. ๖๓ ทุกคนจึงร�วมมือร�วมใจกันจัดระเบียบ       
ทําความสะอาด จํานวน ๖ คน คิดเป:น ร�อยละ ๘๐ ผ�านเกณฑ"ท่ีกําหนดไว�

หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. สัมพันธ  อิสริยเตชะ
โครงการ สามัคคี ร�วมใจ พัฒนาองค�กร

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 6๓

ผู+รับผิดชอบโครงการ ส.ต.หญิง วีรพิชญา  เกษมศรี

พ.ท. สมชาย  กฐินสมมิตร
 จัดระเบียบเก็บเอกสาร

น.ส.ปนิดา  ศรีปาน
 ร�วมมือร�วมใจกันคนละไม�ละมือ

จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ  เนาวลัยศรี
ช�วยแพ็คเอกสารใส�กล�องและขนย�าย

 ส.ต.หญิง วีรพิชญา เกษมศรี
 เก็บกวาดทําความสะอาด

ร.ท.เทอดไท คงเพียรธรรม
ทําความสะอาดเครื่องใช�สํานักงาน

น.ส. อภัสนัชศ6  ยะราช
ดูแลความสะอาดเรียบร�อย  

 



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. ๖๓
โครงการ วิถีวัฒนธรรม

หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. นิธินันท  ฤทธิ์ชัยทิพย
ผู+รับผิดชอบโครงการ ร.ต. ธีรพัฒน  มาบริบูรณ

พ.อ.นิธินันท6  ฤทธิ์ชัยทิพย6 และกําลังพลส�วนความม่ันคงพิเศษร�วมแสดงความยินดีในพิธีประดับยศกําลังพล มศ.สนย.กอ.รมน.
เม่ือวันที่ 15 พ.ค. 63 ร.ต.หญิง ณัฐสินี  จิตรกรปaญญา ได�รับการเลื่อนฐานะเป2นนายทหารสัญญาบตัร และ วันที่ 25 พ.ค. 63 
จ.ส.อ. ปภณ  กุลจิตติโสภณ ได�รับการเลื่อนยศสูงข้ึน

ผอ.สนย.ฯ ประดับยศให�
ร.ต.หญิง ณัฐสินี  จิตรกรปaญญา

พ.อ. นิธินันท6  ฤทธิ์ชัยทิพย6 แสดงความยินดี

น.อ. ธีรวัฒน6  พันธุ6สุผล  แสดงความยินดีจ.ส.ท. ปภณ  กุลจิตติโสภณ และผู�ร�วมพิธี

ผอ.สนย.ฯ ประดับยศให�
จ.ส.อ. ปภณ  กุลจิตติโสภณ

ร.ต.หญิง ณัฐสินี  จิตรกรปaญญา และผู�ร�วมพิธี



หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส�วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน
วันท่ี ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๘ คน คิดเป2นร�อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส�วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 6๓

ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.อ. ภาสกร  สนิท
ทําความสะอาดคอมพิวเตอร" 

พ.อ. กิตติ  ฐิติวัฒนา
เก็บเอกสารเข�าแฟLม 

พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ"
ทําความสะอาดโตMะทํางาน 

พ.ต. ประวิทย"  อักษรนิตย"
ทําความสะอาดโตMะทํางาน

จ.ส.อ.หญิง เตือนจิตต"  สันติพิริยาภรณ"
จัดเคร่ืองใช�สํานักงาน

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



หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส�วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน
วันท่ี ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๘ คน คิดเป2นร�อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส�วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 6๓

ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.จ.อ. จักรกฤษณ"  บุญเอ่ียม 
จัดแฟLมให�เรียบร�อย

น.ส.พัชราภรณ"  ม่ันยุติธรรม
ทําความสะอาดโทรศัพท"สํานักงาน 



หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. ทําบุญวันวิสาขบูชา วันท่ี ๖ พ.ค. ๒๕๖๓ 
โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๖ คน คิดเป2นร�อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

โครงการสืบสานวิถีไทย ทําบุญวันวิสาขบูชา

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 6๓

ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.อ. ทวิช  มะเดื่อ 
ทําบุญวันวิสาขบูชา

พ.อ. กิตติ  ฐิติวัฒนา 
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

พ.อ. ประวิทย"  อักษรนิตย"
ทําบุญวันวิสาขบูชา

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

จ.ส.อ. สหรัฐ  ดีพยุงไทย
ทําบุญวันวิสาขบูชา

น.ส. มนนิสา  รุ�งปUจฉิม
ทําบุญวันวิสาขบูชา



หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. ทํากิจกรรมทะนุบํารุงศาสนา วันท่ี ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ 
โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๖ คน คิดเป2นร�อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

โครงการทะนุบํารุงศาสนา

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 6๓

ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.อ. ทวิช  มะเดื่อ 
ทําบุญในวันพระ

พ.อ. ภาสกร  สนิท 
ไหว�พระสวดมนต"วันพระ

พ.ต. ประวิทย"  อัษรนิตย"
ไหว�พระสวดมนต"

จ.ส.อ. สหรัฐ  ดีพยุงไทย
สักการะบูชา กรมหลวงชุมพร

น.ส. พัชราภรณ"  มั่นยุติธรรม
ไหว�พระสวดมนต"ในวันพระ

น.ส. มนนิสา  รุ�งปUจฉิม
ทําบุญตักบาตรในวันพระ



หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. อารัมภ  อังศุเศรณี

กําลังพล บร.สกบ.กอ.รมน. ได�ร�วมกันรณรงค6การคัดแยกขยะโดยเฉพาะอย�างย่ิง
การแยกขยะติดเช้ือในช�วงสถานการณ6ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

ช�วงวันท่ี ๑ – ๓๑ พ.ค. 63
โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม 2๕ คน คิดเป2นร�อยละ 100 ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

โครงการปลุกจติสาํนึก การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของ บร.สกบ.กอ.รมน. 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 6๓

ผู+รับผิดชอบโครงการ นายสมพาส  ทองคํา

รณรงคกิจกรรมการทิ้งขยะแยกประเภทอย"างต"อเน่ือง

 รณรงคกิจกรรมการใช+แก+วนํ้าอย"างต"อเน่ือง

รณรงคกิจกรรมการทิ้งขยะแยกประเภทอย"างต"อเน่ือง

กําลังพลให�ความร�วมมือในการใช�ถุงผ�า     กําลังพลให�ความร�วมมือในการใช�ถุงผ�า

 รณรงคกิจกรรมการใช+แก+วนํ้าอย"างต"อเน่ือง



หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ. อารัมภ  อังศุเศรณี

กําลังพล บร.สกบ.กอ.รมน. ได�ร�วมกันรณรงค6การคัดแยกขยะโดยเฉพาะอย�างย่ิง
การแยกขยะติดเช้ือในช�วงสถานการณ6ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

ช�วงวันท่ี ๑ – ๓๑ พ.ค. 63
โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม 2๕ คน คิดเป2นร�อยละ 100 ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�

โครงการปลุกจติสาํนึก การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของ บร.สกบ.กอ.รมน. 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 6๓

ผู+รับผิดชอบโครงการ นายสมพาส  ทองคํา

รณรงคกิจกรรมการทิ้งขยะแยกประเภทอย"างต"อเน่ือง

 รณรงคกิจกรรมการใช+แก+วนํ้าอย"างต"อเน่ือง

รณรงคกิจกรรมการทิ้งขยะแยกประเภทอย"างต"อเน่ือง

กําลังพลให�ความร�วมมือในการใช�ถุงผ�า     กําลังพลให�ความร�วมมือในการใช�ถุงผ�า

 รณรงคกิจกรรมการใช+แก+วนํ้าอย"างต"อเน่ือง



กําลังพล สง.ผอ.สกบ.กอ.รมน. และ ฝธก.สกบ.กอ.รมน. สวมหน�ากากอนามัยและทําความสะอาดโตMะ
ทํางานด�วยแอลกอฮอล" ปLองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๑๙ จํานวน ๒๒ คน คิดเป:นร�อยละ ๑๐๐ 
ผ�านเกณฑ"ท่ีกําหนดไว� 

   โครงการมีวินัย รวมใจปLองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๑๙   

รายงานผล องคกรคุณธรรม
  ประจําเดือน พ.ค. 63

หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ.หญิง วชิราภรณ  สมุทรักษ
 ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.อ.บุญธรรม  แผวผาลา

กําลังพลทุกนายของ สง.ผู+บังคับบัญชา สกบ.กอ.รมน. สวมหน+ากากอนามัยปJองกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา - ๑๙

กําลังพลทุกนายของ ฝธก.สกบ.กอ.รมน. สวมหน+ากากอนามัยปJองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - ๑๙ 

กําลังพลของ สง.ผู+บังคับบัญชา และ ฝธก.สกบ.กอ.รมน. ทําความสะอาดโตMะทํางานด+วยแอลกอฮอล 
และใช+เจลแอลกอฮอลทําความสะอาดมือ ปJองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - ๑๙



กําลังพล สน.สกบ.กอ.รมน. ร�วมแสดงความยินดีวันเกิดให�กับ นางปรารถนา ขําเมือง          
ในเดือน พ.ค. 63 มีผู�ร�วมกิจกรรม ๑0 คน คิดเป2นร�อยละ ๕๐ ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว� 

โครงการวิถีไทย ร"วมแสดงความยินดีวันเกดิ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 63

หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ.สิรภพฐ  คําบุญรัตน
   ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปรียาภรณ  บุนนาค

Happy Birthday To ปLาแหม�ม สน.สกบ.กอ.รมน. 
ร�วมจัดแสดงความยินดีวันเกิด



กําลังพล สน.สกบ.กอ.รมน. เสียสละเวลา ทํากิจกรรม 5 ส. สํานักงาน โดยช�วยกันทํางาน
สะอาด ปaด กวาด เช็ด ถู เพ่ือฆ�าเช้ือ COVID-19  ในเดือน พ.ค. 63 มีผู�ร�วมกิจกรรม 1๑ คน 
คิดเป2นร�อยละ 55 ผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว� 

โครงการ คุณธรรมจิตอาสา 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน พ.ค. 63

หัวหน+าหน"วยงาน พ.อ.สิรภพฐ  คําบุญรัตน
   ผู+รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปรียาภรณ  บุนนาค

ช�วยกันทําความสะอาด

ให�ห�องปราศจากเช้ือโรค

น�าทํางานมากย่ิงขึ้น


