
สรุปรายงานผลองคกรคุณธรรม
กอ.รมน.

ประจําเดือนมิถุนายน 2563

มุ งม่ันบูรณาการ ประสานงานเป%นเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
ผู(นําความม่ันคง ดํารงความสามัคคี



กําลังพล สจร.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามคัคี สจร.กอ.รมน. รับประทาน
อาหารร่วมกนั ณ สํานักงาน สจร.กอ.รมน. เม่ือวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๓ โดยมีผู!ร�วมกิจกรรมจํานวน ๑๙ 
คน คิดเป&นร!อยละ ๗๕ ผ�านเกณฑ+ท่ีกําหนดไว!

หัวหน(าหน วยงาน พล.อ.วุฒิไกร คล(ายวงษ
กจิกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สจร.กอ.รมน.

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. ๖๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.ท.พันธพิชิต อยู สถาพร

ต�มเล�งรสเด็ดทานคู�ไก�หมุนเจ�าเก�า

ชาว สจร.ฯ รักกันกลมเกลียว



ผงป.สบค.กอ.รมน. มอบใบประกาศให!กับกําลังพล นขต.กอ.รมน. ท่ีสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรปฐมนิเทศน+ (ออนไลน+) ท่ีมีผลการศึกษาดีเด�น เม่ือ 4 มิ.ย. 63 มีผู!ร�วม 5 คน คิด
เป&น 100 เปอร+เซ็นต+

หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. จเด็จ จาดเลน
โครงการมอบประกาศชมเชย

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. 63

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ

เตรียมพร(อม ผอ.ผงป.ฯ พูดคุย

มอบใบประกาศ

มอบใบประกาศ มอบใบประกาศ

มอบใบประกาศ



  - เม่ือ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ พล.ท. วัชระ  พิทยานรเศรษฐ ผอ.สํานักการข�าวฯ ได!มอบทุนการศึกษาให!กับบุตรของ
    กําลังพล ขว.สขว.ฯ ณ สํานักการข�าว พร!อมท้ังให!โอวาทเพ่ือเป&นขวัญและกําลังใจ
  - กําลังพล ขว.สขว.กอ.รมน. มอบกระเช!าเย่ียมคุณแม�ของ ผอ.ขว.สขว.ฯ โดยมีกําลังพล ขว.สขว.ฯ เข�าร วม     
    จํานวน ๑๙ นาย คิดเป%นร�อยละ ๑๐๐ ผ านเกณฑ*ท่ีกําหนดไว�

มอบกระเช(าเย่ียมคุณแม ของ พ.อ. นรเสฏฐ�  ศุภวราสุวัฒน� ผอ.ขว.สขว.ฯ

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. ๖๓

โครงการ สร(างฝ*นป*นสุข
หัวหน(าหน,วยงาน พ.อ. นรเสฏฐ�  ศุภวราสุวัฒน�
ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. ธีรภัทร�  อินทร�พักทัน

มอบทุนการศึกษาให(กบับตุรของกําลงัพล ขว.สขว.ฯ

พล.ท. วัชระ  พิทยานรเศรษฐ ผอ.สํานักการข าวฯ มอบทุนการศึกษาให(กบับุตรของกําลังพล ขว.สขว.ฯ



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. 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!ปรับปรุงภูมิทัศน+บริเวณสวนหย�อมสํานักงาน ให!เป&น
พ้ืนท่ีพักผ�อนของกําลังพล มีกําลังพลเข!าร�วมกิจกรรมจํานวน 18 คน คิดเป&นร!อยละ 90 ผ�านเกณฑ+ท่ีกําหนด 

ปรับปรุงพัฒนา

ร วมด�วยช วยกัน สวนขนาดเล็ก

ปรับปรุงภูมิทัศน+

ร�วมแรงร�วมใจ จัดสวนหย�อม



รายงานองค์กรคณุธรรมประจําเดือน ม.ิย.  ๒๕๖๓
โครงการ ปลกูฝังวินยั และสถานที-ทํางานน่าอยู่
หวัหน้าหน่วยงาน พ.อ. ยทุธพงษ์  ทศวงศ์ชาย

ผู้ รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ์  คิดชนะ

ห้วงวนัที- ๑ - ๓๐ มิ.ย. 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 

กําลงัพลช่วยกนัทําความสะอาดและ จดัเก็บเอกสารต่าง ๆ ณ ห้อง ผค.สขว.ฯ

กําลงัพลช่วยกนัปรับปรุงภมิูทศัน์ และทําความสะอาดใบริเวณอาคารที-ทํางาน

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



รายงานองค์กรคณุธรรมประจําเดือน ม.ิย.  ๒๕๖๓
โครงการ ความรักความสามคัคีมอบสิ-งดีๆให้กนั
หวัหน้าหน่วยงาน พ.อ. ยทุธพงษ์  ทศวงศ์ชาย

ผู้ รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ์  คิดชนะ

ห!วงวันท่ี ๑ – ๓๐ มิ.ย. ๖๓ พ.อ. ยุทธพงษ+ ทศวงศ+ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จัดกิจกรรม
วันเกิดเพ่ือเป&นขวัญและกําลังใจ พร!อมท้ังร�วมรับประทานอาหารร�วมกัน ณ ห!อง ผค.สขว.ฯ. ห!วง
เดือน มิ.ย. ๖๓ โดยมีผู้ ร่วมกิจกรรม ๑๕ คน  ผ่านเกณฑ์ที-กําหนดไว้ 

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ร่วมแสดงความยินดีและจดักิจกรรมในวนัเกิด พ.อ. ทศพล มาพงษ์   

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. มอบของขวญัในวนัเกิดให้กบั น.ส. รินทราย  ศรีไสว พนกังานราชการ 



รายงานองค์กรคณุธรรมประจําเดือน ม.ิย.  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
พูดคุยแบบเป&นกันเอง เร่ืององค+กรคุณธรรม และ ร�วมรับประทานอาหารร�วมกัน ณ ห!อง 
ผค.สขว.กอ.รมน. ห!วงเดือน มิ.ย. ๖๓  โดยมีผู้ ร่วมกิจกรรม ๑๕ คน  ผ่านเกณฑ์ที-กําหนดไว้ 



กําลังพล ฝธก.สขว.กอ.รมน. เข�าร วมพิธีฯ และร วมกันรับประทานอาหารกลางวันในโอกาส ผอ.สขว.กอ.รมน. 
มอบทุนการศึกษาให�กับบุตรกําลังพล ในวันท่ี 11 มิ.ย. 63 มีผู�ร วมกิจกรรม 17 คน คิดเป%นร�อยละ 100 ผ าน
เกณฑ*ท่ีกําหนดไว�

หัวหน(าหน,วยงาน พ.ท. พงษ�พลวัชร�  เพชรพลายงาม
โครงการวิถีไทย มอบทุนการศึกษาบุตรข�าราชการ สขว.กอ.รมน.ประจําปA 63

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. 63

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธวัชชัย  สุขเลิศ

ผอ.สขว.กอ.รมน. กรุณาเป5นประธานมอบทุนการศึกษา

หน.ฝธก.ฯ กล,าวรายงานวัตถุประสงค�การมอบทุนการศึกษาผู(ปกครองเข(าร,วมพิธีเป5นกําลังใจให(บุตร

ผอ.สขว.กอ.รมน. มีความห,วงใยสุขภาพกําลังพลและ
ครอบครัวกรุณามอบหน(ากากป;องกันเช้ือโควิด-19

กําลังพลและบุตร ฝธก.สขว.ฯ ร,วมกัน
รับประทานโดยพร(อมเพรียงหลังเสร็จพิธี

บุตรข(าราชการและกําลังกําลังพลพร(อม
ให(การต(อนรับประธาน ฯ



ผอ.รภ.สขว.กอ.รมน. พร!อมด!วย กําลังพล รภ.ฯ ร�วมแสดงความยินดีกับ 
น.ส.ธนาภรณ+  จันทรวรรณ  พนักงานราชการประจํา รภ.สขว.กอ.รมน.ท่ีคลอดบุตร 
คนแรก ณ วชิรพยาบาล กรุงเทพฯ คิดเป&นร!อยละ 100

หัวหน(าหน วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการ รวมใจสามมคัคี ยินดีร่วมกนั

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน  มิ.ย.63

ผู(รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

 



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน.ให!ความร�วมบุญตามโอกาส ณ วัดต�างๆ ใน จว.ลําพูน จว.
หนองคาย และ กทม. คิดเป&น ร!อยละ 70 ของกําลังพล

หัวหน(าหน วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการทําบญุทําทานสืบสานพทุธศาสนา

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย.63

ผู(รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

นายวรชัย เสนสอาด  ร วมทําบุญที่ จว.ลําพูน

 
คุณ จงรัก จันทรไพร ทําบุญ ณ วัดใน จังหวัดหยองคาย

คุณจงรัก และนายวรชัย ร วมทําบุญ ณวัดใน กรุงเทพ ฯ และ ต างจังหวัด



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. 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 ทีจะรับประทานอาหารร วมกัน แต ก็ยังรักษาระยะห างทางสังคมกันอยู 

รักษาระยะห าง การ*ดอย าตก

เนื่องจากสถานการณแพร ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ได(คล่ีคลายลง กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน.           
จึงร วมกันรับประทานอาหารกลางวันพร(อมกัน  ในห(วงเดือน มิ.ย. ๖๓ มีกําลังพลร วมกิจกรรม             
จํานวน ๑๑ คน คิดเป%นร(อยละ ๑๐๐ ผ านเกณฑท่ีกําหนดไว( 



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. ๖๓

โครงการจิตอาสา ความกตัญIู และสานความสัมพันธในครอบครัว 
หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

เนื่องจากสถานการณแพร ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ได(คล่ีคลายลง กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน.           
จึงพบปะสานสัมพันธ ในครอบครัว โดยการพาครอบครัวไปเท่ียว และรับประทานอาหารร วมกัน                 
ในห(วงเดือน มิ.ย. ๖๓ มีกําลังพลร วมกิจกรรม จํานวน 6 คน คิดเป%นร(อยละ 5๕ ผ านเกณฑท่ีกําหนดไว( 

พ.อ. กฤษณ*ฯ พาหลานเท่ียว มารดา พ.อ.หญิง เบญจมาศฯ ตัดผมให�ลูกสาว

ร.ต. นทีฯ พาลูกชายเท่ียวในวันหยุด พ.ท. นิรมลฯ พาหลานๆ เท่ียวในวันหยุด

น.ส.รัตนาฯ ทําอาหารกับครอบครัว ร.อ.หญิง นนทิกาฯ รับประทานอาหารกับครอบครัว 



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. ๖๓

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

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. ทําบุญและสักการะองคพระ เพ่ือเสริมสิริมงคลให(ชีวิต ในห(วงเดือน มิ.ย. ๖๓ 
จํานวน ๖ คน คิดเป%นร(อยละ ๕๕ ผ านเกณฑท่ีกําหนดไว( 

พ.อ. กฤษณ*ฯ ปFดทอง ณ วัดตาลเจ็ดยอด 

ร.ต. นทีฯ สักการะหลงปูGสงฆ* วัดเจ�าฟJาศาลาลอย 

พ.อ.หญิง เบญจมาศฯ ทําบุญวันเกิดท่ีอ างทอง

พ.ท.หญิง นิรมลฯ สักการะองค*พระ ณ วัดตาลเจ็ดยอด

ร.อ. สันติฯ ปFดทอง/ทําบุญ ณ วัดตาลเจ็ดยอด

ร.อ.หญิง นนทิกาฯ ใส บาตรยามเช�า



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ.หญิง ฉันทนี  เลียดประถม

กําลังพล ฝธก.สนย.กอ.รมน. ร�วมทํากิจกรรม 5 ส. เพ่ือความสะอาดและความเป&นระเบียบเรียบร!อยของสํานักงาน 
ในห!วงเดือน มิ.ย.63 โดยมีผู!ร�วมกิจกรรม จํานวน ๘ คน คิดเป&นร!อยละ ๕๐ ผ�านเกณฑ+ท่ีกําหนดไว!

โครงการ กิจกรรม ๕ ส.

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. มานล  สุทธิหอม

นายประกิจ  ภู�เผ�า

จ.ส.อ. ชบา  ร!ายกลับดี

จ.ส.อ. วรัตถ+  สัมฤทธิ์ 

พ.อ.หญิง ฉันทนี  เลียดประถม

จ.ส.อ. ศรีจันทร+  หม่ันสมบัติ

ร.ท. ปรีชา  แสงนภา



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. มีกิจกรรมโครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส�วนรวม กิจกรรม ๕ ส. ภายในสํานักงาน
วันท่ี ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ โดยมีผู!ร�วมกิจกรรม จํานวน ๖ คน คิดเป&นร!อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ+ท่ีกําหนดไว!

โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส,วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ*
ทําความสะอาดโน�ตบุMค

พ.ต. ประวิทย*  อักษรนิตย*
ปNดหยากไย เพดาน

จ.ส.อ. สหรัฐ  ดีพยุงไทย
ทําความสะอาดกระจก

จ.ส.อ.หญิง เตือนจิตต*  สันติพิริยาภรณ*
ทําความสะอาดพ้ืน

น.ส. มนนิสา  รุ งปNจฉิม
ทําความสะอาดโตMะทํางาน

น.ส. พัชราภรณ*  ม่ันยุติธรรม
ทําความสะอาดคีย*บอร*ด



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. ร�วมกันทํากิจกรรม ปลูกสํานึกความพอเพียง วันท่ี ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
โดยมีผู!ร�วมกิจกรรม จํานวน ๖ คน คิดเป&นร!อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ+ท่ีกําหนดไว!

ปลูกจิตสํานึกความพอเพียง

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.จ.อ. จักรกฤษณ*  บุญเอ่ียม
นํากล องกระดาษมาทําท่ีใส แฟJม

จ.ส.อ.หญิง จิตติมา  ด อนศรี
นําขวดมารีไซเคิล

จ.ส.อ.หญิง เตือนจิตต*  สันติภิริยาภรณ*
ใช�กระดาษรีไซเคิล

น.ส.พัชราภรณ*  ม่ันยุติธรรม
ใช�กระดาษรีไซเคิล

พ.อ. ภาสกร  สนิท
ใช�กระดาษรีไซเคิล

น.ส.มนนิสา  รุ งปNจฉิม
ใช�กระดาษรีไซเคิล



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. ๖๓

โครงการ  ห วงใยสุขภาพ
หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. ไพรวัลย  โปNะประนม

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง จิตรลดา  หนูนิมิตร

กําลังพล ผง.สนย.กอ.รมน. ร�วมกันทํากิจกรรม ห�วงใยสุขภาพด!วยการรับการตรวจวัดความดันทุกสัปดาห+
 ในห!วงเดือน มิ.ย. ๖๓ โดยมีผู!ร�วมกิจกรรม จํานวน ๗ คน คิดเป&นร!อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ+ท่ีกําหนดไว!

น.อ. ภาสกร  ชาติครบุรี พ.ท. ชาญวิทย*  สุขสําราญ

พ.อ.หญิง จิตรลดา  หนูนิมิตร

พ.อ.หญิง อภิรา นิลรัตน ณ อยุธยา ส.อ. ปFยะวัฒน*  ลําใย

ร.ต. ณัฐวัฒน*  พ วงเภกา



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. ๖๓

โครงการ รณรงค�ร,วมใจใช(กระดาษรีไซเคิล
หัวหน(าหน,วยงาน พ.อ. สัมพันธ�  อิสริยเตชะ

ผู(รับผิดชอบโครงการ ส.ต.หญิง วีรพิชญา  เกษมศรี

ส.ต.หญิง กัญญ*วรา สุขเข

พ.ท. ภัทรพล  นัยจิตร

จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ  เนาวสัยศรี

น.ส. ปณิดา  ศรีปาน

พ.ท. สมชาย กฐินสมมิตร

    กําลังพล นย.สนย.กอ.รมน. ต างตระหนักถึงคุณค า ประหยัดทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลืองจึงได�ร วมกันทํากิจกรรมรีไซเคิล
 เพ่ือให�เกิดประโยชน*สูงสุด ในห�วงเดือน มิ.ย. ๖๓  มีผู�ร วมกิจกรรม ๖ คิดเป%นร�อยละ ๕๐

นย.สนย.กอ.รมน.

กระดาษรีไซเคิลท่ีคัดแยกแล�ว
พร�อมใช�งาน



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. 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 ทีจะรับประทานอาหารร วมกัน แต ก็ยังรักษาระยะห างทางสังคมกันอยู 

รักษาระยะห าง การ*ดอย าตก

เนื่องจากสถานการณ+แพร�ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได!คลี่คลายลง กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. 
มีกิจกรรมร�วมกันรับประทานอาหารกลางวันพร!อมกัน  ในห!วงเดือน มิ.ย. ๖๓ มีกําลังพลร�วมกิจกรรม 
จํานวน ๑๑ คน คิดเป&นร!อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ+ท่ีกําหนดไว! 



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. ๖๓

โครงการจิตอาสา ความกตัญIู และสานความสัมพันธในครอบครัว 
หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. กฤษณ  สุนสะธรรม

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

เนื่องจากสถานการณ+แพร�ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได�คลี่คลายลง กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน.           
มีกิจกรรมพบปะสานสัมพันธ+ ในครอบครัว โดยการพาครอบครัวไปเท่ียว และรับประทานอาหารร�วมกัน                 
ในห!วงเดือน มิ.ย. ๖๓ มีกําลังพลร�วมกิจกรรม จํานวน 6 คน คิดเป&นร!อยละ 5๕ ผ�านเกณฑ+ท่ีกําหนดไว! 

พ.อ. กฤษณ*ฯ พาหลานเท่ียว มารดา พ.อ.หญิง เบญจมาศฯ ตัดผมให�ลูกสาว

ร.ต. นทีฯ พาลูกชายเท่ียวในวันหยุด พ.ท. นิรมลฯ พาหลานๆ เท่ียวในวันหยุด

น.ส. รัตนาฯ ทําอาหารกับครอบครัว / ร.อ.หญิง นนทิกาฯ รับประทานอาหารกับครอบครัว 



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. 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 มิ.ย. ๖๓ 
จํานวน ๖ คน คิดเป&นร!อยละ ๕๕ ผ�านเกณฑ+ท่ีกําหนดไว! 

พ.อ. กฤษณ*ฯ ปFดทอง ณ วัดตาลเจ็ด
ยอด 

ร.ต. นทีฯ สักการะหลงปูGสงฆ* วัดเจ�าฟJาศาลาลอย 

พ.อ.หญิง เบญจมาศฯ ทําบุญวันเกิดท่ีอ างทอง

พ.ท.หญิง นิรมลฯ สักการะองค*พระ ณ วัดตาลเจ็ดยอด

ร.อ. สันติฯ ปFดทอง/ทําบุญ ณ วัดตาลเจ็ดยอด

ร.อ.หญิง นนทิกาฯ  ใส บาตรยามเช�า



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มิ.ย. ๖๓

โครงการ  สืบสานความเป%นไทย
หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. นิธินันท  ฤทธิ์ชัยทิพย
ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. ธีรพัฒน  มาบริบูรณ

ห!วงเดือน มิ.ย. ๖๓ ผู!บังคับบัญชา มศ.สนย.กอ.รมน. มีนโยบายให!บคุลากรของหน�วยทํากิจกรรมเข!าวัดฟ]งธรรม
และร�วมทําบุญที่วัดในจังหวดัที่บุคลากรมีภูมิลําเนาอาศัยอยู�เพื่อสืบสานและรักษาไว!ซึ่งความเป&นไทย                  
โดยมีผู!ร�วมกิจกรรม 6 คน คิดเป&นร!อยละ ๕๐

ร.ต.หญิง ณัฐสินี  จิตรกรป]ญญา

พ.อ. นิธินันท+  ฤทธิ์ชัยทิพย+

จ.ส.อ. ปภณ  กุลจิตติโสภณ

น.ส. นัทธมน  เนื่องจากนิล

ร.ต. ธีรพัฒน+  มาบริบูรณ+ น.ส. พิมพ+นารา นาคฉัตรีย+


