
สรุปรายงานผลองคกรคุณธรรม
กอ.รมน.

ประจําเดือนมีนาคม 2563



กําลังพล สจร.กอ.รมน. ร�วมแสดงความยินดีกับ ร.ต. หญิง กมลพร  บุนนาค ในพิธีประดับยศร"อยโท 
ณ สํานักงาน สจร.กอ.รมน. เม่ือวันท่ี ๓๑ มี.ค. ๖๓ โดยกําลังพลร�วมกันแสดงความยินดีและ
รับประทานอาหารร�วมกัน มีกําลังพลร�วมงาน ๑๘ คน คิดเป-นร"อยละ ๗๕ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

หัวหน"าหน#วยงาน พล.อ.วุฒิไกร คล"ายวงษ
โครงการวิถีไทย แสดงความยินดีกบักําลงัพลที�ได้เลื�อนยศสงูขึ "น  และร่วมรับประทานอาหาร

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.ท. พันธพิชิต อยู#สถาพร

จเร กอ.รมน. ประดับยศและมอบของที่ระลึกให"แก#กาํลังพล

เมนูพิเศษช#วงโควิด ๑๙ ได"แก# พิซซ#าและไก#ทอด

แสดงความยินดี และรับประทานอาหารร#วมกันสขุสรรคชาว สจร.ฯ



กําลังพล ผงป.สบค.กอ.รมน. ร�วมแสดงความยินดีและอวยพรในวันคล"ายวันเกิดของบุคลากร
ในหน�วยได"แก� ว�าท่ี น.ต. ฐปนนท2  ทีปะนาวิน ร.น. ณ สํานักงาน ผงป.สบค.กอ.รมน. เม่ือ
วันท่ี 11 มี.ค. 63 โดยรวมเงินซื้อเค"กวันเกิดให"เจ"าของวันเกิด มีผู"ร�วมกิจกรรม 13 คน คิด
เป-นร"อยละ 86.6 ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. จเด็จ จาดเลน
โครงการวิถีไทย แสดงความยินดีในวนัเกิด

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ

เค"กวันเกิด ว#าที่ น.ต. ฐปนนท เตรียมเป>าเค"กวันเกิด 

รับพรจาก ผอ. เป>าแล"วครับผม

โชคดี ๆ นะป@นี้ ร#วมถ#ายรูปเปBนที่ระลึก



กําลังพล ผงป.สบค.กอ.รมน. ร�วมแสดงความยินดีและอวยพรในวันคล"ายวันเกิดของบุคลากร
ในหน�วยได"แก� ว�าท่ี พ.ต.ดร. ชัยวัฒน2 รวิโรจนวงศ2 ณ สํานักงาน ผงป.สบค.กอ.รมน. เม่ือวันท่ี 
31 มี.ค. 63 โดยรวมเงินซื้อเค"กวันเกิดให"เจ"าของวันเกิด มีผู"ร�วมกิจกรรม 11 คน คิดเป-น
ร"อยละ 73.3 ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. จเด็จ จาดเลน
โครงการวิถีไทย แสดงความยินดีในวนัเกิด

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ

เค"กวันเกิด ว#าที่ พ.ต.ดร. ชัยวัฒน เตรียมเป>าเค"กวันเกิด ยุคโควิด19

เตรียมตัวๆๆ จะเป>าแล"วเด"อ

ร"องเพลงHappy birtthday ร#วมถ#ายรูปเปBนที่ระลึก



ผอ.ผงป.สบค.กอ.รมน. มอบใบประกาศชมเชยให"กับ นางสาวอังศุมาลิน พระวงศ2 นักศึกษา
ฝCกงานจาก สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา เป-นผู"ท่ีมีความมุ�งม่ัน ตั้งใจทํางาน ในช�วงท่ี
ดําเนินการฝCกงานท่ี ผงป.สบค.กอ.รมน. ตั้งแต� 6 ม.ค. ถึง 18 มี.ค. 63 โดยมีกําลังพล 
ผงป.ฯ ร�วมแสดงความยินดี

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. จเด็จ จาดเลน
โครงการมอบใบประกาศชมเชย

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ

ใบประกาศชมเชย ผอ. ช้ีแนะ ให"โอวาท

รับมอบประกาศชมเชย



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

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

การดําเนินการ
๑. รอง ผอ.จก.สบค.ฯ นํากําลังพลที่เข)าร�วมโครงการฯ ปฏิบัติเจริญสติ สมาธิ 
๒. ร�วมกันสวดมนต� เพื่อให)จิตเริ่มมีสมาธิ ใช)เวลา ๒๐ นาที 
๓. ฝ3กปฏิบัติสมาธิเบ้ืองต)น โดยการน่ัง หลับตา และกําหนดลมหายใจเข)าออก
    ใช)เวลา ๒๐ นาที 



หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. พิธิรัฐ  พรรคพานิช
การแต่งกายตามที� กอ.รมน. กําหนด

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.ท. ชัยยศ  มณีสุวรรณ

วันจันทรที่ ๒ มี.ค. ๖๓ แต#งเคร่ืองแบบ วันอังคารที่ ๓ มี.ค. ๖๓ แต#งชุดผ"าไทย

วันจันทรที่ ๙ มี.ค. ๖๓ แต#งเคร่ืองแบบ วันอังคารที่ ๑๐ มี.ค. ๖๓ แต#งชุดผ"าไทย

กําลังพล สก.สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเร่ืองการแต�งกายตามวันท่ี กอ.รมน. กําหนด  
โดยวันจันทร2แต�งเคร่ืองแบบ วันอังคารแต�งชุดผ"าไทย เพ่ือรักษาเอกลักษณ2ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมความเป-นไทย กําลังพลทุกนายเข"าร�วมกิจกรรม คิดเป-นร"อยละ ๑๐๐



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓
โครงการ กตัญRูรู"คุณ

ผู"รับผิดชอบโครงการ ว#าท่ี ร.ต. เชิดชัย  วุฒิชัย

  กําลังพล ฝธก.สบค.กอ.รมน. ร#วมกิจกรรมกตัญRูรู"คุณ การตอบแทนผู"มีพระคุณหลากหลายรูปแบบ ความคิด
เทิดทูนในทางท่ีดี การใช"วาจาท่ีงดงาม ยกย#องให"เกียรติ และการสร"างความอบอุ#นในครอบครัว การตอบแทนด"วยการ
มอบเงินสิ่งของ ท่ีกระทําต#อผู"มีพระคุณ ท่ีถือเปBนการแสดงความกตัญRูเปBนแบบอย#างในการปลูกจิตสํานึก สําหรับ
การสร"างคนดีสู#สังคมต#อไป โดยมีผู"ร#วมทํากิจกรรม ประจําเดือน มี.ค.63 ท้ังสิ้นจํานวน 6 คน

น.ส. รัตติยา  แสงวงษ (จุก) พามารดาไปรับประทาน
อาหาร เมื่อวันท่ี  ๒1 มี.ค. ๖๓ 

ร.ท. อนุชิต  น"อยคํา (ชิต) พาครอบครัวไปรับประทานอาหาร 
เมื่อวันท่ี  ๒๙ มี.ค. ๖๓ 

ร.อ. ทวีศักด์ิ   คุ"มภัย พามารดา ไปพักผ#อน 
และรับประทานอาหาร เมื่อ 15 มี.ค. 63 

ส.อ.หญิง อรทัย  อาชาฤททธ์ิ (เอY) พาบุตรไปเปBน 
พรีเซ็นเตอรให"กับมูลนิธิรามาฯ เมื่อ 27 มี.ค. ๖๓ 

ร.ท. กฤติพงศ  ขําผ้ึง พาครอบครัวไปทําบุญท่ีวัดบวรฯ 
เมื่อ 7 มี.ค. 63 

นาย พงษธร  ย่ิงหาญ ตัดผมให"บิดา
 เมื่อ 5 มี.ค. 63 



กําลังพล ขว.สขว.กอ.รมน. ร�วมรับประทานอาหารกลางวัน พร"อมเล้ียงส�งนักศึกษาฝCกงาน
เน่ืองจากส้ินสุดการฝCกงาน มีผู)เข)าร�วมกิจกรรม จํานวน 15 คน คิดเป-นร"อยละ ๗๙ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

กําลังพล ขว.สขว.ฯ เลี้ยงส#งนักศึกษาฝ[กงาน

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

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 ร#วมรับประทานอาหารกลางวัน



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

โครงการ ร�วมใจต"านภัย COVID-19
หัวหน"าหน�วยงาน พ.อ. กฤษณีรีน  เบ"าลี

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.ท. ธรณ2ริศจ2  พิริยะนันทตระกูล

พ.อ. กฤษณีรีน  เบ"าลี ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. เป-นห�วงกําลังพลท่ีมาปฏิบัติงาน ณ ปขร.สขว.กอ.รมน. เก่ียวกับ
การแพร�ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได)จัดหาเครื่อง Infrared Thermometer เพ่ือทําการวัดอุณหภูมิ
ร�างกายกําลังพลทุกคน รวมท้ังฉีดสารปNองกันไวรัส COVID-19 ภายในสํานักงานและทําความสะอาดบริเวณ
สํานักงาน  โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 18 คน คิดเป-น ร"อยละ 94.7 ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

จัดจุดคัดกรองโควิด COVID-19 ใส�ใจห�วงใยกําลังพล

ร�วมใจต"านภัย COVID-19 

 

ฉีดพ�นสารปVองกันไวรัส COVID-19  

ย�อยกระดาษทําความสะอาดสํานักงาน ซ�อมแซมชั้นวางแฟNม



หัวหน"าหน�วยงาน พ.อ.ยุทธพงษ2  ทศวงศ2ชาย
โครงการปลกูฝังวินยั และสถานที�ทํางานน่าอยู่

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ2  คิดชนะ

พ.อ. ยุทธพงษ2  ทศวงศ2ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ได"นํากําลังพล ผค.สขว.กอ.รมน. ทํา
กิจกรรม 5 ส. สํานักงาน และสนับสนุนนํ้ายาฆ�าเช้ือเพ่ือใช"ในการทําความสะอาด
สํานักงาน เพ่ือเป-นมาตรการปVองกันจากเช้ือ COVID-19 รวมท้ังเป-นการสร"างเสริม
สุขอนามัยท่ีดีแก�กําลังพลของหน�วย

ช้ีแจงการปฏิบัติงานในห"วงเดือน ทําความสะอาดด"วยนํ้ายา

ทําความสะอาดด"วยนํ้ายา จัดระเบียบโตXะทํางานภายในหน�วย

กําลังพลร�วมมือกันทําความสะอาดภายในหน�วย



หัวหน"าหน�วยงาน พ.อ.ยุทธพงษ2  ทศวงศ2ชาย
โครงการความรักความสามคัคีมอบสิ�งดีๆให้กนั

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ2  คิดชนะ

มอบใบประกาศเชิดชูบุคคลคุณธรรมดีเด�น และรางวัลเคร่ืองใช"ไฟฟVาให"กับ น.ส. รวินันท2  คนโต

มอบเคร่ืองหมายยศ ส.ท. ให"กับ ส.ต. อริยะวัฒน2  มีมะแม พร"อมท้ังให"โอวาทในการปฏิบัติงาน

กําลังพลภายในหน�วยพบปะพูดคุยและร�วมรับประทานอาหาร

พ.อ. ยุทธพงษ2  ทศวงศ2ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ได"มอบใบประกาศเชิดชูบุคคลคุณธรรมดีเด�น และรางวัล
ให"กับกําลังพลท่ีได"รับคัดเลือก, มอบเคร่ืองหมายช้ันยศให"กับกําลังพลภายในหน�วยในโอกาสเล่ือนยศสูงขึ้น 
และให"โอวาทการปฏิบัติงาน เพ่ือเป-นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน พร"อมท้ังร�วมรับประทานอาหาร
ร�วมกัน ณ ห"อง ผค.สขว.กอ.รมน.  ในห"วงเดือน มี.ค. ๖๓



กําลังพล ฝธก.สขว.กอ.รมน. ร�วมกันทําความสะอาดสถานท่ีทํางานเพ่ือรองรับเจ)าหน)าท่ีพ�นยาฆ�าเช้ือโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายในห)องปฏิบัติงาน 607 พร)อมกับร�วมเล้ียงส�งกําลังพลพ)นหน)าท่ี ในวันท่ี 30 มี.ค. 63 
มีผู)ร�วมกิจกรรม 16 คน คิดเปXนร)อยละ 100 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว)

หัวหน$าหน)วยงาน พ.ท. พงษ�พลวัฒน�  เพชรพลายงาม
โครงการวิถีไทย ความสามัคคีคือพลัง  มาตรการลดการแพร�ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู$รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธวัชชัย  สุขเลิศ

กํากับและให$กําลังใจเจ$าหน$าท่ีพ)นยาฆ)าเช้ือไวรัส

ร)วมยินดีกับห$วงเวลาพิเศษพร$อมกันทกุคนร)วมรับประทานอาหารส)งกําลงัพลพ$นหน$าที่

พิซซ)า ไก)ทอด คือเป<าหมายสําคัญในห$วงเวลา ร)วมกันปฏิบัติภารกิจเตรียมจัดโต?ะอาหาร
และรับประทานโดยพร$อมเพรียงกัน

พ)นยาฆ)าเช้ือให$ท่ัวบริเวณทุกซอกมุมให$ปราศจากเช้ือโรค



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. ทําความสะอาดหน�วยงาน เพ่ือความเป-นระเบียบโดย มีผู"ร�วม
กิจกรรม 11 คน คิดเป-นร"อยละ 100 ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

หัวหน"าหน#วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการรวมพลงัสามคัคี 5ส.

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

เข"าแถวเตรียมพร"อมฟ]งคําสั่งเพ่ือปฏิบัติงาน

 ห"องน้ีต"องเน"นเปBนพิเศษ

สุดท"าย เติมพลังอย#างมีความสุข



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. และครอบครัว ร�วมสืบสานพระพุทธศาสนาในห"วงเวลาตาม
จังหวัดต�างๆ เช�น จ.นนทบุรี จ.ชลบุรี เป-นต"น

หัวหน"าหน#วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการสืบสานพระศาสนาบชูาพระธรรม

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค..63

ผู"รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

นายวรชัย ฯ ทําบุญตักบาตร ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ ์จ.นนทบุรี

 จ.ส.อ.สมยศ ฯ ทําบุญตามประเพณี ณ วัดหลวงพ่ีแซม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

พ.อ.เขมสิฒา ฯ ทําบุญตามวัดต#างๆ



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

กําลังพล ฝธก.สนย.กอ.รมน. ร�วมใจกันใช"เฟซชิลด2 และหน"ากากอนามัย เพ่ือปVองกัน Covid-19 
ในห"วงเดือน มี.ค.63 โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม จํานวน ๑๕ คน คิดเป-นร"อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

โครงการ อุปกรณ�ป<องกัน covid-19 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 6๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. มานล  สุทธิหอม

จ.ส.อ. สวสัดิ
   ดงหลง
ทาํเฟซชิลดใ์หก้บักาํลงัพล

จ.ส.อ. ศรีจนัทร์  หมั นสมบติั
ใชเ้ฟซชิลดที์ ทาํเอง

พ.อ.หญิง ฉนัทนี  เลียดประถม
มอบหนา้กากอนามยัใหก้าํลงัพล 

พ.อ.หญิง นราพร  ขาวลออ
ทาํเฟซชิลดใ์ชเ้องในที ทาํงาน

จ.ส.อ. สวสัดิ
   ดงหลง
ใชเ้ฟซชิลดข์ณะทาํงาน

ร.ต. ดนยั  เที ยมเงิน
ทาํเฟซชิลดใ์ชเ้องในที ทาํงาน



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

โครงการ รักษาความสะอาด สู$ covid-19
หัวหน$าหน)วยงาน พ.อ. สัมพันธ�  อิสริยเตชะ

ผู$รับผิดชอบโครงการ น.ส.วีรพิชญา  เกษมศรี

น.อ. ปลอดภยั  จนัโภคา
เช็ดทาํความสะอาดโตะ๊ทาํงาน

ร.ท. เทอดไท  คงเพียรธรรม
จดัแฟ้มและเช็ดฝุ่ น 

จ.ส.อ. กิตติศกัดิ
   เนาวสยัศรี
เช็ดทาํความสะอาดโทรศพัท.์

น.ส. อภสันชัศ ์ ยะราช
ใชแ้อลกอฮอล ์ทาํความสะอาดโตะ๊ทาํงาน

น.ส. ปณิดา  ศรีปาน
เช็ดทาํความสะอาดคอมพิวเตอร์

พ.ท. สมชาย  กฐินสมมิตร
เรียบเรียงเอกสารจดัเขา้แฟ้ม

กาํลงัพลของ นย.สนย.กอ.รมน. ร่วมกนัรักษาความสะอาดสู้ Covid-19 ในหว้งเดือน มี.ค. ๖๓
โดยมีผูร่้วมกิจกรรม จาํนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ผา่นเกณฑที์ กาํหนดไว้



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 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 มี.ค. ๖๓
โดยมีผูร่้วมกิจกรรม จาํนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ผา่นเกณฑที์ กาํหนดไว้

จ.ส.ท. ปภณ  กลุจิตติโสภณ
เช็ดโตะ๊ทาํงานดว้ยแอลกอฮอล์

นายประพนัธ์  คาํสามารถ
เช็ดเกา้อีBดว้ยแอลกอฮอล์

จ.ส.อ. มานะ  สุคนธ์
เช็ดโตะ๊ทาํงานดว้ยแอลกอฮอล์

ร.ต. ธีรพฒัน์  มาบริบูรณ์
จดัเรียงพสัดุที ไดรั้บการแจกจ่าย

น.ส.พิมพน์ารา  นาคฉตัรีย์
เช็ดทาํความสะอาดคอมพิวเตอร์ดว้ยแอลกอฮอล์

น.ส.มนทกานต ์ แสงธรรม
กวาดและทาํความสะอาดพืBน



หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรม 5 ส ห"วงเดือน มี.ค. ๖๓
โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม จํานวน ๖ คน คิดเป-นร"อยละ ๘๐ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส)วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 6๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.ท. ทวชิ  มะเดือ 
กวาดทาํความสะอาดพืBน

พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ
 ติวงศ์
จดัโตะ๊ทาํงานสะอาดและเรียบร้อย

จ.ส.อ.หญิง จิตติมา  ด่อนศรี 
จดัทาํแฟ้มเก็บเอกสาร

น.อ. สมเกียรติ  กองสมัฤทธิ

เช็ดทาํความสะอาดโตะ๊ทาํงาน

จ.ส.อ.สหรัฐ  ดีพยงุไทย
กวาดทาํความสะอาดพืBน

น.ส. พชัราภรณ์  มั นยติุธรรม
กวาดทาํความสะอาดพืBน



หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. ทํากิจกรรมทะนุบํารุงศาสนา ในห"วงเดือน มี.ค.๖๓ โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 
จํานวน ๖ คน คิดเป-นร"อยละ ๘๐ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

โครงการทะนุบํารุงศาสนา

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 6๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

จ.ส.อ.หญิง เตือนจิตต ์ สนัติพิริยาพร
สวดมนต ์ทาํวตัรเชา้

พ.อ. ทวชิ  มะเดือ
ร่วมฟังการบรรยายเทศน์

จ.ส.อ. สหรัฐ  ดีพยงุไทย
กราบขอพรองคพ์ระ

พ.จ.อ. จกัรกฤษณ์  บุญเอี ยม
กราบขอพรศาล ประจาํ กอ.รมน.

น.ส. พชัราภรณ์  มั นยติุธรรม
ฝึกนั งสมาธิ

จ.ส.อ.หญิง จิตติมา  ด่อนศรี
ฝึกนั งสมาธิ



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

โครงการ work from home
หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. ไพรวัลย  โปfะประนม

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง จิตรลดา  หนูนิมิตร

กําลังพล ผง.สนย.กอ.รมน. ประชุมและติดต�อประสานงาน โดยใช"วีดีโอคอล   กําลังพลท่ีทํางาน
ในบ"านพักและท่ีทํางานในออฟฟaศ ในห"วงเดือน มี.ค. ๖๓ โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม จํานวน ๑๐ คน  
คิดเป-นร"อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

น.อ. จุฬากรณ์  กล่อมแฟง
ทาํงานในออฟฟิต

น.ส. ชนิกานต ์ พุม่ดว้ง
ทาํงานในออฟฟิต

ร.ต. ณฐวฒัน์  พว่งเภกา
ทาํงานในบา้นพกั

น.อ. จุฬากรณ์  กล่อมแฟง
ทาํงานในบา้นพกั

ร.อ. นิคม  โคตรจนัทึก ร.น.
ทาํงานในบา้นพกั

น.อ. นิรันดร  ชาติครบุรี
ทาํงานในออฟฟิต



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 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 มี.ค. ๖๓
โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม จํานวน ๕ คน คิดเป-นร"อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

น.ส. ชนิสรา  มณีรัตน์
ใชเ้ฟซชีลดท์าํเอง

ส.อ. อดิศร  แกว้นนัทวฒัน์
ทาํความสะอาดโตะ๊ทาํงาน

น.อ. วบูิลย ์ คูบูรย์
ทาํความสะอาดเครื องชงกาแฟ

น.อ. ฐิติกร  ดว้งสีบ่วง
ทาํความสะอาดโทรศพัท์

น.อ. ปริชาติ  จงมุม
ทาํความสะอาดเกา้อีB

พ.ต. โฆษิต  ส่งแสงขจร
ทาํความสะอาดเกา้อีB



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 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 มี.ค. ๖๓ จํานวน 6 คน            
คิดเปBนร"อยละ 50 ผ#านเกณฑท่ีกําหนดไว" 

พ.อ. กฤษณ เติมน้ํามันตะเกียง พ.ท.หญิง นิรมล ปIดทององค�พระ

น.อ. ฉัตรเฉลิม ปIดทององค�พระ จ.ส.อ. พลณเดช ไหว$พระ

น.ส. รัตนา ปIดทององค�พระ ร.อ. สันติ ปIดทององค�พระ



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

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

ผู"รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. แสดงความรู$รักสามัคคี โดยร)วมกันป<องกันและเฝ<าระวังเช้ือไวรัส Covid-19
ในห"วงเดือน มี.ค. ๖๓ จํานวน 1๒ คน คิดเปBนร"อยละ ๑๐๐ ผ#านเกณฑท่ีกําหนดไว" 

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. ร)วมป<องกันเช้ือไวรัส covid-19 ผอ. วผ.สนย.ฯ มอบกล)องข$าวให$แก)กําลังพล

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. ป<องกันเช้ือไวรัส covid-19 
โดยให$สวมหน$ากากอนามัย

แอลกอฮอล�เจล สําหรับกําลังพลท่ีมาติดต)อ

ฉีดสเปย�แอลกอฮอล� เพ่ือทําความสะอาดเครื่องใช$สํานักงาน



หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. อารัมภ  อังศุเศรณี

กําลังพล บร.สกบ.กอ.รมน. ได"ร�วมกันรณรงค2การใช"แก"วนํ้าพลาสติกแทนแก"วพลาสติกแบบใช"
คร้ังเดียวท้ิง และการใช"ถุงผ"าแทนถุงพลาสติก ช�วงวันท่ี ๑ – 3๑ มี.ค. 63 
โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 20 คน คิดเป-นร"อยละ 86.96 ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

โครงการปลุกจติสาํนึก การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของ บร.สกบ.กอ.รมน. 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 6๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ นายสมพาส  ทองคํา

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

กําลังพลให"ความสนใจการใช"แก"วฯ กําลังพลร#วมใจใช"ถุงผ"า

กําลังพลร#วมใจใช"ถุงผ"ากําลังพลให"ความสนใจการใช"แก"วฯ



รายงานผล องค�กรคุณธรรม

ประจําเดือน มี.ค. 63
โครงการวิถีไทย แสดงความยินดีในวันเกิด

ข)าราชการและบุคลากรของส�วนแผนและโครงการ สกบ.กอ.รมน.

กําลังพล ผค.สกบ.กอ.รมน. นําโดย ผอ.ผค.สกบ.กอ.รมน. แสดงความยินดีวันเกิดข)าราชการและบุคลากรของ
ส�วนแผนและโครงการฯ โดยมีผู)เข)าร�วมกิจกรรม จํานวน 16 คน เปXนข)าราชการทหาร พลเรือน พนักงาน
ราชการ และลูกจ)าง ณ ห)องทํางาน ผค.สกบ.กอ.รมน. โดยคิดเปXนร)อยละ 100 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว) 

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

เจ)าของวันเกิด 8 มี.ค. 63 น.ส.สรัลชนา บัวเงิน เจ)าของวันเกิด 11 มี.ค. 63 ร.อ.บรรพต จันทรังษี

เจ)าของวันเกิด 23 มี.ค. 63 พ.อ.หญิง ดวงยิหวา วงศ�ไทย ร�วมฉลองวันเกิด

อาหารพร)อมรับประทาน เค)กอร�อยมากๆ 



กําลังพล สง.ผอ.สกบ.กอ.รมน. และ ฝธก.สกบ.กอ.รมน. ลงเวลามาและเลิกการปฏิบัติ    
ในเวลาท่ีกําหนด ในห)วงเดือน มี.ค. ๖๓ จํานวน ๒๐ คน คิดเปXนร)อยละ ๙๐.๙๐        
ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว) 

โครงการจิตอาสา การตรงต#อเวลา   

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

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

การลงเวลามาปฏิบัตงิาน

 การลงเวลาเลิกปฏิบัตงิาน



กําลังพล สน.สกบ.กอ.รมน. ร�วมแสดงความยินดี วันเกิดให"กับ ร.อ.หมุย  ประจงบัว              
ในเดือน มี.ค. 63 มีผู"ร�วมกิจกรรม ๑0 คน คิดเป-นร"อยละ ๖๒.5 ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว" 

โครงการวิถีไทย ร#วมแสดงความยินดีวันเกดิ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

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

สุขสันต�วันเกิด ร.อ.หมุย ประจงบัว แต�เน่ืองจากเจ)าตัวไม�อยู�จึงให)               
นายธวัชชัย แก)วสว�าง มาเปbาเค)กวันเกิดแทน 





กําลังพล ผง.สมท.กอ.รมน. ร�วมกันปNองกันเช้ือไวรัส Covid -19 ช�วงเดือน มี.ค. 63 ตามนโยบายของ 
กอ.รมน. ส�วนกลาง โดยมีผู)ร�วมกิจกรรม 16 คน คิดเปXนร)อยละ 100 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว)

โครงการ ร)วมมือ ร)วมใจ ต$านภัย Covid -19

จัดเตรียมเจลล$างมือแอลกอฮอล�

หัวหน)าหน�วยงาน พ.อ. อภิรเดช  หม่ันวิชาชัย

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ผง.สมท.กอ.รมน. ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู)รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง นิสา  เพ่ิมพิพัฒน�

ติดป<ายรณรงค�การใส)หน$ากากอนามยั ใส)หน$ากากอนามัยและรักษาระยะห)างระหว)าง
บุคคล 1 เมตรข้ึนไป

ล$างมือด$วยสบู)ทุก 2 ช่ัวโมง

ใช$70%แอลกอฮอล�เช็ดทําความสะอาดโต?ะ
ทํางานทุกวัน

จัดการสับเปลี่ยนกําลงัพลเพ่ือปฏิบัตงิาน



รายงานผล องคกรคุณธรรม ประจาํเดือน มี.ค. 63

โครงการประหยดัทรัพยากร  ฝธก.สมท.กอ.รมน. 
หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. ชัชวาลย  ย่ีสาคร

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.ต. วิรัช  จิตประสงค

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

กําลงัพล สว่น ธุรการ สมท.กอ.รมน.                
แตล่ะแผนก ปรับแอร์ไว้ที� 25°-26°C             

เพื�อประหยดัพลงังาน

กําลงัพล สว่น ธุรการ สมท.กอ.รมน.
ร่วมลงมือกนัคดัแยกกระดาษ

กําลงัพล สว่น ธุรการ สมท.กอ.รมน.
ตั "งคา่ปิดหน้าจออตัโนมตั ิปิดคอมพิวเตอร์

ชว่งพกัเที�ยงและหลงัใช้งาน

น.ส.จารุวรรณ ฯ เปลี�ยนมาใช้          
กระดาษรีไซเคลิถ่ายเอกสารแบบสองหน้า

เพื�อลดปริมาณการใช้กระดาษ

กําลงัพล ฝธก.สมท.กอ.รมน. ใช้บนัได        
แทนการใช้ลิฟต์กรณีขึ "นลงชั "นเดียว

พ.อ.ชชัวาลย์ ฯ และกําลงัพล ชว่ยกนัเปิดหน้าตา่ง
และเปิดพดัลมแทนเครื�องปรับอากาศ

เพื�อชว่ยลดการ ใช้พลงังาน ไฟฟ้า
      กําลังพล ฝ>ายธุรการ และสํานักงานผู"อํานวยการมวลชนและสารนิเทศฯ ร#วมกันประหยัดทรัพยากร            
ในสํานกังานธุรการสํานกักิจการมวลชนและสารนเิทศฯ ห"วงเดือน  มี.ค. 63  โดยมีผู"เข"าร#วมกิจกรรม 19 คน 
จากผู"ประกาศเจตนารมณท้ังหมด 25 คน คิดเปBนร"อยละ 76  



หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. วรการ วงศสังข

บุคลากร พน.สมท.กอ.รมน. รักษาระเบียบวินัยในการแต#งกาย
ตามกฎระเบียบของ กอ.รมน. เช#น แต#งกายด"วยเคร่ืองแบบข"าราชการ 

การสวมใส#เส้ือเหลือง ฯลฯ โดยมี พ.อ. วรการ วงศสังข ผอ.พน.สมท.กอ.รมน. 
ในฐานะหัวหน"าหน#วย เปBนต"นแบบการรักษาระเบียบวินัย 

เปBนตัวอย#างให"แก#บุคลากรของ พน.สมท.กอ.รมน. 

กิจกรรมรักษาระเบียบวินัย เร่ือง การแต#งกายของข"าราชการ
รายงานผล องคกรคุณธรรม ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ ดาวรุ#ง นิลดํา และ จ.ส.ท. หญิง ฉัฐฑริกา บางแก"ว 

การแต#งกายเคร่ืองแบบข"าราชการ การสวมใส#เสื้อเหลือง

การแต#งกายเคร่ืองแบบข"าราชการ 



รายงานผลองค�กร คุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

โครงการ  ทีมงานคุณภาพเสริมสร$างความสัมพันธ�และความสามัคคี
หัวหน$าหน)วยงาน พ.อ. ต)อสกุล สัณหจันทร�
ผู$รับผิดชอบโครงการ  ร.อ. สมพงศ�  แสงคํา

การจัดเตรียมงานวันสถาปนา ทสปช. กําลังพล มช.สมท. ทุ)มเทกําลังกายในการบรรจุสิ่งของเพ่ือ
แจกมวลชน ทสปช. ในงานวันสถาปนา ทสปช.

การลงทะเบียนต$อนรับมวลชนเพ่ือเข$าร)วมงาน
ทีมงานคุณภาพจากหลังม)านความทุ)มเท สู)หน$าเวทีแห)ง
ความภูมิใจ ในการจัดเตรียมสถานที่วันสถาปนา ทสปช.

กิจกรรมลงพ้ืนที่ วัด ภคินีนาถ เพ่ือสํารวจการจัดเตรียมงานวัน
มาฆบูชา ประจําปU ๒๕๖๓

ทีมงานคุณภาพ กําลังพล มช.สมท.กอ.รมน. ร)วมกับ มวลชน ทสปช. ร)วมกันจัดกิจกรรมวันสถาปนา ทสปช. เพ่ือเปWนการรําลึกถึง
และบําเพ็ญกุศลให$กับ ทสปช. ผู$ล)วงลับไปแล$วในอดีต โดยมีผู$ร)วมกิจกรรมท้ังหมด ๓๐๐ คน คิดเปWนร$อยละ ๘๐% ผ)านเกณฑ�ท่ี
กําหนดไว$

การให$บริการจุดคัดกรองผู$เข$าร)วมงานวันสถาปนา 
ทสปช. เพ่ือป<องกันการแพร)เชื้อไวรัส โควิด 19 

การจัดเตรียมสถานที่อํานวยความสะดวกให$กับ
ผู$บังคับบัญชาถ)ายรูปร)วมกับมวลชน ทสปช.



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓
โครงการ กตัญRูรู"คุณ

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. สุพัฒน สัมมา
ผู"รับผิดชอบโครงการ นางสกุลสิริ สรสิริ และ นางสาววรัญญา เนียมศิริ

น.อ. สมภพ จันทร2ชูชื่น พาครอบครัวไปเย่ียมชม
พิพิธภัณฑ2กองทัพอากาศ เม่ือวันท่ี 14 มี.ค. ๖๓ 

กําลังพล สน.สมท.กอ.รมน. ปฏิบัติโครงการ กตัญfูรู"คุณ แก�บุคคลผู"รู"คุณท่ีคนอ่ืนกระทําแล"วและทําตอบ
แทน อีกท้ังยังทําให"เรามีจิตใจท่ีเมตตาหากเรารู"จักกตัญfูต�อผู"มีพระคุณ เราต"องนึกเสมอว�าเรามีทุกวันนี้ 
สําเร็จทุกวันนี้ได"ก็เพราะใคร คุณพ�อคุณแม� ครูบาอาจารย2 ท�านผู"ใหญ� และครอบครัว หรือแม"แต�เพ่ือนท่ีมี
ความจริงใจมีแต�ความดีให"กัน

พ.ต. อัครเดชภ2 กรีนิกร พาครอบครัวไปเท่ียวพักผ�อน 
เม่ือวันท่ี 7 มี.ค. 63

ร.ต. พฤนทาร คําปาเครือ พาครอบครัวไปดูหนัง 
เม่ือวันท่ี 1 มี.ค. 63 

นางสกุลสิริ สรสิริ พาเต่ียไปพักผ�อนท่ีสถานตาก
อากาศบางปู จ.สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 8 มี.ค. ๖๓ 

นางสาวธนญัญา นาควชัระ ได้ฉลองวนัเกิดหลาน
กบัครอบครัว เม่ือวันท่ี 14 มี.ค. ๖๓ 

พ.อ.หญิง อิสราวรร หาวารี  ไปเยี�ยมมารดาที�สถาบนัแมชี่ไทย 
ในพระบรมราชินปูถมัภ์ จ.เพชรบรีุ เม่ือวันท่ี 24 มี.ค. ๖๓ 



สร"างจิตสํานึกในการลดการใช"กระดาษ (1) โดย ผอ.กง.สปง.กอ.รมน. , รอง ผอ.กง.สปง.กอ.รมน. , 
หน.สง.สปง.กอ.รมน. , หน.ฝgาย และเจ"าหน"าท่ี กง.สปง.กอ.รมน. ชูปVายแสดงความร�วมมอื ร�วมแรง
ร�วมใจ เพ่ือยํ้าเตือนให"เกิดจิตสํานกึในการลดการใช"กระดาษ
ปรับเปลี่ยนมาใช"กระดาษใช"แล"วหน"าเดียว (2) ในการจัดทําสมดุบันทึกวันลาพักผ�อน เมื่อวันท่ี 
5 มี.ค. 63 เพ่ือการใช"กระดาษอย�างประหยัดและช�วยลดค�าใช"จ�ายในการจัดซื้อกระดาษของ กอ.รมน.
สร"างความตระหนักรู" (3) ด"วยการประชาสัมพันธ2ในกลุ�มไลน2 กง.สปง.กอ.รมน. เมื่อวันท่ี 9 มี.ค. 63

โครงการ รักษ์ต้นไม้ ลดใช้กระดาษ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ น.ส.ชวัลญา  อรุณประภากุล
หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. เจริญศักดิ์  พืชนะ

ผอ./รอง /หน.สง. และเจ"าหน"าท่ี
สํานักงานผู"อํานวยการ กง.สปง.กอ.รมน. 
แสดงร#วมมือในการลดใช"กระดาษ (1)

ปรับเปลี่ยนมาใช"กระดาษใช"แล"วหน"าเดียว
จัดทําแบบบันทึกวันลาพักผ#อน 

เม่ือวันท่ี 5 มี.ค. 63 (2)

ประชาสัมพันธในกลุ#มไลน กง.สปง.กอ.รมน.
เม่ือวันท่ี 9 มี.ค. 63 (3)

หัวหน"าฝ>ายการเงินและเจ"าหน"าท่ี
แสดงร#วมมือในการลดใช"กระดาษ (1)

หัวหน"าฝ>ายธนารักษ และเจ"าหน"าท่ี
แสดงร#วมมือในการลดใช"กระดาษ (1)

ผู"แทนหัวหน"าฝ>ายบัญชีและเจ"าหน"าท่ี
แสดงร#วมมือในการลดใช"กระดาษ (1)



โครงการ รักษ์ต้นไม้ ลดใช้กระดาษ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ น.ส.ชวัลญา  อรุณประภากุล
หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. เจริญศักดิ์  พืชนะ

             จ.ส.อ. หญิง พิชชารีย2  ม่ิงจันทร2 ตําแหน�ง เจ"าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด          
ฝgายการเงิน ส�วนการเงิน สํานักงบประมาณและการเงิน กอ.รมน. เป-นผู"มีความกตัญfูต�อบิดา มารดา 
เลี้ยงดูมารดา วัย 78 ปh เป-นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส"นประสาท และจําเป-นต"องพามารดา
ไปพบแพทย2ทุกเดือน  ตลอดจนจัดยาให"รับประทานทุกวัน ปVอนอาหาร และพาไปทําบุญท่ีวัดเม่ือมี
โอกาสสําคัญต�าง ๆ  

ผอ.กง.สปง.กอ.รมน. เห็นควรสนับสนุนและส�งเสริม จ.ส.อ. หญิง พิชชารีย2  ม่ิงจันทร2    
จึงมอบเกียรติบัตรประกาศชมเชย เม่ือวันท่ี 23 มี.ค. 63 เพ่ือเป-นการสนับสนุน สร"างขวัญกําลังใจให"
ประพฤติปฏิบัติดี และเป-นแบบอย�างท่ีดีในองค2กรต�อไป



เม่ือวันท่ี 23 มี.ค. 63 ผอ.กง.สปง.กอ.รมน. มอบใบประกาศเกียรติบัตรและรางวัลชมเชย  
ผู"มีความกตัญfูต�อบิดามารดา ประจําปh 2563 ของส�วนการเงิน จํานวน 1 นาย ได"แก� 
จ.ส.อ.หญิง พิชชารีย2ม่ิงจันทร2 ตําแหน�ง เจ"าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ฝgายการเงิน 
ส�วนการเงิน สํานักงบประมาณและการเงิน กอ.รมน. 63 เพ่ือเป-นการสนับสนุน สร"างขวัญ
กําลังใจ ให"ประพฤติปฏิบัติดี และเป-นแบบอย�างท่ีดีในองค2กรต�อไป

โครงการ รักษ์ต้นไม้ ลดใช้กระดาษ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ น.ส.ชวัลญา  อรุณประภากุล
หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. เจริญศักดิ์  พืชนะ

หัวหน"าฝ>ายการเงินและเจ"าหน"าที่แสดงร#วมมือในการลดใช"กระดาษ



ตรวจสอบข$อมูลเอกสาร หาแนวทางแก$ไข

ประสานงาน และให$คําปรึกษา

ช)วยเหลือ แนะนํา การปฏิบัติงาน

รายงานผล  องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน  มี.ค. 63

โครงการ การปฏิบัติงานเปXนทีม
หัวหน$าหน)วยงาน  พ.อ.โสภาค  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู$รับผิดชอบโครงการ  ร.ท.ชลิน  ศรีอ�อน 

กําลังพล สปง.กอ.รมน. ได$ปฏิบัติงานตามโครงการ การปฏิบัติงานเปWนทีม โดยมีผู$บังคับบัญชาให$ความช)วยเหลือ 
และให$คําปรึกษาแก)กําลังพลในการปฏิบัติงาน เพ่ือให$เปWนไปในแนวทางเดียวกัน แล$วกําลังพลก็จะนําความรู$ที่ได$รับ 
นําไปช)วยเหลือ ชี้แนะ และให$คําปรึกษาแก)หน)วยที่มาติดต)อ เพ่ือให$ทราบถึงระเบียบในการปฏิบัติที่ถูกต$อง 
โดยเฉพาะในเร่ืองของ งบประมาณ แผนงาน/โครงการ



กําลังพล งป.สปง.กอ.รมน. มีการพัฒนาตนเองให$เปWนคนตรงต)อเวลา และเปWนการจัดระเบียบให$กับชีวิตในการ
ปฏิบัติงานให$เสร็จก)อนเวลา เพ่ือมีเวลาในการตรวจทานและส)งงานให$ตรงตามกําหนดจะได$ไม)ต$องเร)งรีบ รวมถึง
ให$มีความพร$อมให$กับตนเอง โดยมีผู$เข$าร)วมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 23 คน เปWนข$าราชการทหาร ข$าราชการ
พลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ$าง โดยคิดเปWนร$อยละ 90 ผ)านเกณฑ�



รายงานผลองค�คุณธรรม
ประจําเดือนจิตอาสา เสียสละเพ่ือส)วนรวม 5 ส

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

กําลังพล  สํานักผู$บังคับบัญชา และฝ]ายธุรการ สปง.กอ.รมน.     
เสียสละเวลา ทํากิจกรรม 5 ส. สํานักงาน  

ทําความสะอาดบริเวณพ้ืน

คัดแยกเอกสารท่ีไม�ได)ใช)

จัดระเบียบโตeะทํางานช�วยกันทําคนละจุด

ทําความสะอาดบริเวณพ้ืน



หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. สมชนก ทันใจ

กําลังพล วต.สปง.กอ.รมน. ร�วมกันทํากิจกรรมต�างๆ เพ่ือรณรงค2มาตรการปVองกันการระบาด
ของโรค โควิค 19 ตั้งแต�    17 มีนาคม 63 ท่ีผ�านมา โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 9 คน

โครงการ ร่วมมือ ช่วยชาติ ต้านโควิค 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง วราภรณ เข็มศรี 

ล"างมือบ#อยๆ 

เช็ดทําความสะอาดโตkะ น่ังห#างกัน 1 เมตร

ทานของร"อน ปรุงสุกใหม# ใช"ถ"วยชามส#วนตัว

ใส#หน"ากากอนามัยทุกวัน



หัวหน"าหน#วยงาน พล.ต. สุพจน สุขุมะ

กําลังพล สตน.กอ.รมน. ได)รับการสนับสนุนจาก ผอ.สตน.กอ.รมน. ในช�วงเกิดวิกฤตโควิด 
เพ่ือช�วยลดค�าใช)จ�าย ในวันศุกร�ท่ี 13 มี.ค. 63 โดยมีผู)ร�วมกิจกรรม 12 คน คิดเปXนร)อยละ 
85 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว)

โครงการสนบัสนนุลดค่าใช้จ่ายกําลงัพล

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ ร.ท.หญิง กุลนิดา ตรีระพงศ

ผอ. สตน.กอ.รมน. ร#วมถ#ายรูปกับกําลังพล

มอบไข#ไก#ให"กําลังพล



กําลังพลของ สพร.กอ.รมน. รวบรวมขวดพลาสติกเพ่ือนําไปบริจาคให"กับวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เพ่ือนําไปผลิตจีวรพระ เปBนการลดขยะและยังปBนการสร"างอาชีพให"กับคนในชุมชนอีกด"วย

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

โครงการ จากขวดพลาสติก...สู)จีวรพระ
หัวหน$าหน)วยงาน พล.ต. พัลลภ  รัตนอุดม

ผู$รับผิดชอบโครงการ พ.อ. หญิง จิดาภา  สถิตทวีพร

โครงการผลิตจีวรพระจากขวดพลาสติกของวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สพร.กอ.รมน.รวบรวมขวดพลาสตกิใช"แล"วเพ่ือไปบริจาคทีว่ัดจากแดง

เมื่อได"ปริมาณที่มากพอจะนําไปมอบให"กับที่วัดจากแดงต#อไป



กําลังพลของ สพร.กอ.รมน. ร#วมมือกันปฏิบัติตนเพ่ือปlองกัน โควิด-19 และแบ)งป̂นน้ําใจ โดยการทําหน$ากากอนามัยมอบ
ให$กับกําลังพลทุกคนในแผนกรวมท้ังถวายพระด$วย และมีการบริจาคโลหิตเพ่ือช)วยเหลือผู$ป]วยโควิดและผู$ป]วยท่ัวไปด$วย
 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

โครงการ ป^นนํ้าใจ สู$ภัยโควิด-19
หัวหน$าหน)วยงาน พล.ต. พัลลภ  รัตนอุดม

ผู$รับผิดชอบโครงการ พ.อ. หญิง จิดาภา  สถิตทวีพร

พ.อ.หญิง ธาริณี สถิตายุทธ ทําหน"ากากอนามัย 

มอบให"แก#กําลังพลของ สพร.กอ.รมน. และ 

พ.อ.หญิง ธมนพัชร  สิมากร และ พ.อ.หญิง จิดาภา สถิตทวีพร ร#วมบริจาคเลือด ที่ รพ.รร.๖



       กําลังพลของ สพร.กอ.รมน. ร#วมกันใช"กระดาษอย#างรู"คุณค#า โดยใช"กระดาษครบทั้ง 2 หน"า
                       และ ใช"ระบบสื่อสาร/อ#าน เปBน File Digital แทนการ Print กระดาษ 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

โครงการ ใช$กระดาษอย)างรู$คุณค)า
หัวหน$าหน)วยงาน พล.ต. พัลลภ  รัตนอุดม

ผู$รับผิดชอบโครงการ พ.อ. หญิง จิดาภา  สถิตทวีพร

จัดทําที่ใส#กระดาษ Reuse (ใช"แล$ว1ด$าน), Recycle (ใช$แล$ว2ด"าน) 

ใช"ถ#ายเอกสาร print งานเพ่ือตรวจ และร#างหนังสือ

ใช"การสื่อสาร/อ#านเปBน File Digital และเมื่อใช"กระดาษครบทั้ง 2 หน$าแล$ว มีการทําลายก#อนนําไปขาย 



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

โครงการวินัย การตรงต#อเวลา
หัวหน"าหน#วยงาน พ.ต.ยุทธนา  จิระเดชากร
ผู"รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธีรยุทธ  มิวันเป@vย

จ.ส.อ. วุฒิไกร  ขันมัง
ลงชื่อมาปฏิบัติงานในเวลา ๐๗๐๐

ร.ท. ธีรยุทธ  มิวันเป@vย
ปฏิบัติหน"าท่ีต้ังแต# ๐๘๐๐ - ๑๖๓๐

 จ.ส.อ. จักรพงษ รักษาเคน
ลงชื่อมาปฏิบัติงานในเวลา ๐๗๐๐

น.ส. วรรณนิภา  พรทวีทรัพย 
ปฏิบัติหน"าท่ี ต้ังแต# ๐๘๐๐ - ๑๖๓๐ 

น.ส. นันทวัน  มัยวงศ 
ปฏิบัติหน"าท่ี ต้ังแต# ๐๘๐๐ - ๑๖๓๐

กําลังพล ฝธก.ศดม.กอ.รมน. มาปฏิบัติงานตรงต#อเวลา ในเวลาท่ีกําหนด ในห"วงเดือน มี.ค. ๖๓ 
จํานวน  ๖  คน คิดเปBนร"อยละ ๖๐ ผ#านเกณฑท่ีกําหนดไว" 

น.ส. ปรีญาณัสข  ก"อนเพชร
ลงชื่อมาปฏิบัติงานในเวลา ๐๗๐๐



กําลังพล สทส.ศดม.กอ.รมน. ทํางานด�วยความระมัดระวังโดยใส�หน�ากากป�องกันการติดเชื้อ COVID-
19 ตลอดเวลาท่ีทํางาน และมีการสลับกันมาทํางานเพ่ือให�เป/น physical  distancing มีผู�ร�วมกิจกรรม 
6 คน คิดเป/นร�อยละ 85.71 ผ�านเกณฑEท่ีกําหนดไว�

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

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู�รับผิดชอบโครงการ น.อ.กนก  สุริยา

คุณสุดาลักษณ� สลับกันทํางาน work from 
Home เพ่ือให�เป5น physical  distancing 

   พ.อ.มนต�อมร ใส�หน�ากากตลอดเวลา
    ท่ีทํางานเพ่ือปBองกัน  COVID-19

คุณพรทิพา ใส�หน�ากากตลอดเวลา
ท่ีทํางาน ปBองกัน COVID-19 

      คุณพิสิฏฐ�ศักดิ์ สลับกันทํางาน work from 
      Home เพ่ือให�เป5น physical  distancing 

 

น.อ.กนก ใส�หน�ากากตลอดเวลา          
ท่ีทํางานเพ่ือปBองกัน  COVID-19

คุณโอภาส ใส�หน�ากากตลอดเวลา
ท่ีทํางาน ปBองกัน COVID-19 



กําลังพล สทส.ศดม.กอ.รมน. ทํางานด�วยความระมัดระวังโดยใส�หน�ากากป�องกันการติดเชื้อ COVID-
19 ตลอดเวลาท่ีทํางาน และมีการสลับกันมาทํางานเพ่ือให�เป/น physical  distancing มีผู�ร�วมกิจกรรม 
6 คน คิดเป/นร�อยละ 85.71 ผ�านเกณฑEท่ีกําหนดไว�

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

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู�รับผิดชอบโครงการ น.อ.กนก  สุริยา

คุณสุดาลักษณ� สลับกันทํางาน work from 
Home เพ่ือให�เป5น physical  distancing 

   พ.อ.มนต�อมร ใส�หน�ากากตลอดเวลา
    ท่ีทํางานเพ่ือปBองกัน  COVID-19

คุณพรทิพา ใส�หน�ากากตลอดเวลา
ท่ีทํางาน ปBองกัน COVID-19 

      คุณพิสิฏฐ�ศักดิ์ สลับกันทํางาน work from 
      Home เพ่ือให�เป5น physical  distancing 

 

น.อ.กนก ใส�หน�ากากตลอดเวลา          
ท่ีทํางานเพ่ือปBองกัน  COVID-19

คุณโอภาส ใส�หน�ากากตลอดเวลา
ท่ีทํางาน ปBองกัน COVID-19 



หัวหน$าหน)วยงาน นาย ณรงค�  เบญจบุญนนท�

     กําลังพล สผธ.ศดม.กอ.รมน. ( ผค.ศดม.กอ.รมน.) ร�วมมือกันทํากิจกรรมสร)างความ
รับผิดชอบในการประหยัดพลังงานไฟฟNาภายในสํานักงาน ในช�วงเดือน มี.ค. ๖๓ โดย      
มีผู)ร�วมกิจกรรม ๔ คน คิดเปXนร)อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว)

โครงการ สร$างความรับผิดชอบในการประหยัดพลังงานไฟฟ<า

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

ผู$รับผิดชอบโครงการ น.อ. รณยศ  สมิตะมุกสิก

ปIดปร้ินเตอร� เมื่อไม)ได$ใช$งาน

ปIดแอร� เมื่อออกจากสํานักงาน

พักหน$าจอคอมฯ เมื่อไม)ได$ทํางาน

ถอดปลั๊กกาต$มนํ้าเมื่อออกจากสํานักงาน ปรับแอร�ที่อุณหภูมิ ๒๕ องศา

ปIดไฟ เมื่อออกไปรับประทานอาหารกลางวัน



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

โครงการส#งเสริมคนดีมคีุณธรรม
หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. พลกลิน  อินทรณเดช

ผู"รับผิดชอบ นางสาวฑฤณ  เอ่ียมสุวรรณ

วันอังคารท่ี 17 มี.ค. 63 พ.อ. พลกลิน  อินทรณเดช ผอ.สขผ.สบข.กอ.รมน. นํากําลังพลร#วมทําบุญ          
ตักบาตรตอนเช"าท่ีวัดบวรนิเวศ

วันพฤหัสบดีท่ี 19 มี.ค. 63 พ.อ. พลกลิน  อินทรณเดช ผอ.สขผ.สบข.กอ.รมน. นํากําลังพล
ร#วมทําบุญถวายอาหารเพลแด#พระภิกษุสงฆท่ีวัดเอ่ียมวรนุช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

กิจกรรมทําบุญตักบาตร และถวายอาหารเพลพระภิกษุสงฆ



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

โครงการส#งเสริมคนดีมคีุณธรรม
หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. พลกลิน  อินทรณเดช

ผู"รับผิดชอบ นางสาวฑฤณ  เอ่ียมสุวรรณ

วันอังคารท่ี 10 มี.ค. 63 เวลาประมาณ 11.30 น. พ.อ. พลกลิน  อินทรณเดช ผอ.สขผ.สบข.กอ.รมน. 
ซ่ึงฝ[กปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารยถึงข้ันท่ี 3 เปBนข้ันสูงสุด ได"นํากําลังพลท่ีสมัครใจไปนมัสการ            
พระอาจารยสําราญ ท่ีวัดบุณยประดิษฐ เขตบางแค กทม. และสมัครเข"ารับการฝ[กกรรมฐานกับ                       
พระอาจารย จํานวน 3 คน โดยมอบบทสวดและวิธีการนั่งกรรมฐานให"ไปปฏิบัติท่ีบ"านทุกวัน ประมาณ 
๑ สัปดาห จึงไปพบพระอาจารยเพ่ือสอบอารมณ ในวันท่ี 17 มี.ค. 63

วันพุธท่ี 18 มี.ค. 63 พ.อ. พลกลิน  อินทรณเดช ผอ.สขผ.สบข.กอ.รมน. นํากําลังพลท่ีสมัครฝ[ก
กรรมฐานกับพระอาจารย จํานวน 3 คน เพ่ือสอบอารมณ แต#เนื่องจากไม#ได"ไปพบตามนัดจึงต"อง
ฝ[กอีก 4 วัน และไปสอบอารมณวันท่ี 22 มี.ค. 63 สอบอารมณข้ันท่ี 1 ผ#าน 2 คน และ                   
พระอาจารยได"สอนการฝ[กปฏิบัติข้ันท่ี 2 โดยกลับไปฝ[กปฏิบัติท่ีบ"านทุกวัน และนัดไปสอบอารมณ
ในวันอาทิตยท่ี 26 เม.ย. 63

กิจกรรมสมัครเปBนลูกศิษยพระอาจารยสําราญเพ่ือฝ[กปฏิบัติกรรมฐานตามข้ันตอน



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

โครงการส#งเสริมคนดีมคีุณธรรม
หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. พลกลิน  อินทรณเดช

ผู"รับผิดชอบ นางสาว ฑฤณ  เอ่ียมสุวรรณ

กิจกรรมร#วมเสริมสร"างความสามัคคีในหมู#คณะ ร#วมแบ#งป]นและรับประทานอาหารร#วมกัน

พล.ต. ไพรุจน  คําชุ#ม รอง ผอ.สบข.กอ.รมน. รับประทานอาหารร#วมกับกําลังพล สขผ.สบข.กอ.รมน
เปBนการสริมสร"างความสมานฉันทในหมู#คณะ

พ.ท.หญิงบวรลักษณ ฯ แบ#งป]นน้ําตาเทียม
น.ส. สายพิณฯ รอง ผอ. สขผ.สบข.ฯ มอบ
เส้ือคอกระเช"าให"มารดาของ จ.ส.อ. อภิชาติฯ



รายงานผลองคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

โครงการองคกรคณุธรรม ของ สขผ.สบข.กอ.รมน.
หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. พลกลิน  อินทรณเดช
ผู"รับผิดชอบ นางสาวสายพิณ  อรุณประภากุล

จัดบอรดประขาสัมพันธและรณรงคแนวทางหลักเกณฑผลงานของโครงการ 3 โครงการ

จัดบอรดบริเวณส#วนขับเคล่ือนแผนงาน ซ่ึงเปBนทางผ#าน
ท่ีหลายคนเดินผ#านเพ่ือชงเครื่องดื่มของหน#วย

ติดแผ#นภาพณรงคการประหยัดพลังงานบริเวณใกล"สวิตชเป}ด-ป}ดไฟส#องสว#างและเป}ด-ป}ดเครื่องปรับอากาศ



กําลังพล สจข.สบข.กอ.รมน. ร)วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ<า และนํ้าโดยการ เปIด - ปIด ไฟฟ<า นํ้า
และเคร่ืองใช$ไฟฟ<า เคร่ืองปรับอากาศ ในอาคารสํานักงานเมื่อไม)ใช$งาน และตามเวลาการปฏิบัตงิาน 
มีผู$ร)วมกิจกรรมจํานวน ๑๑ คน คิดเปWนร$อยละ ๘๔ ผ)านเกณฑ�ที่กําหนดไว$ 

โครงการ ปลูกจิคสํานึกความพอเพียง ใช$พลังงานอย)างประหยัด 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

 ปIดนํ้า ทุกคร้ังเมื่อไม)ใช$งาน

ปIดไฟ ก)อนออกออกจากห$อง 

ปรับอุณหภูมิแอร�ให$เหมาะสม เพ่ือประหยัดไฟ

 ปIดไฟทางเดินในเวลากลางวัน 

หัวหน$าหน)วยงาน พ.อ. ชัยสิทธิ์  ภาวศุทธิกุล
   ผู$รับผิดชอบโครงการ พ.ท. จีราวัฒน�  เกียรติกุลพิมล

ประหยัดพลังงาน ปIดคอมพิวเตอร�เมื่อไม)ใช$งาน

ถอดปลั๊กเคร่ืองใช$ไฟฟ<า เมื่อไม)ใช$งาน



กําลังพล สจข.สบข.กอ.รมน. ร)วมกันทําความสะอาดโต?ะทํางานด$วยนํ้ายาฆ)าเช้ือป<องกันโรค 
covid-19 และดูแลความสะอาด สถานที่ทํางาน ภายในอาคารเพชรรัตน� กอ.รมน.  
มีผู$ร)วมกิจกรรมจํานวน ๑๐ คน คิดเปWนร$อยละ ๗๖ ผ)านเกณฑ�ที่กําหนดไว$ 

โครงการ จิตอาสาทําความสะอาดสภาพแวดล$อมสถานที่ทํางานอาคารเพชรรัตน� 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

 ทําความสะอาดโต?ะทํางาน

ทําความสะอาดห$องครัว

ทําความสะอาดด$วยนํ้ายาฆ)าเช้ือ 

 ทําความสะอาดป<องกัน covid-19

หัวหน$าหน)วยงาน พ.อ. ชัยสิทธิ์  ภาวศุทธิกุล
   ผู$รับผิดชอบโครงการ พ.ท. จีราวัฒน�  เกียรติกุลพิมล

เก็บกวาดใบไม$ที่ตกบนระเบียงช้ัน ๒ ของอาคาร

ทําความสะอาดห$องประชุม 



ผอ.สจข.สบข.กอ.รมน. และ กําลังพล สจข.สบข.กอ.รมน. ร)วมใจกันทําบุญ บริจาคเงิน
        เพ่ือชําระหน้ีสงฆ� และเปWนค)านํ้า ค)าไฟ ให$กับวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม
        มีผู$ร)วมกิจกรรมจํานวน ๑๐ คน คิดเปWนร$อยละ ๗๖ ผ)านเกณฑ�ที่กําหนดไว$ 

โครงการ สามัคคีทําบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

 กําลังพล สจข.สบข. ร)วมใจกันทําบุญ 

ทําบุญตามกําลังศรัทธา 

 ผู$แทน สจข.สบข.ฯ นําเงินที่ร)วมกันบุญ ที่วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม

หัวหน$าหน)วยงาน พ.อ. ชัยสิทธิ์  ภาวศุทธิกุล
   ผู$รับผิดชอบโครงการ พ.ท. จีราวัฒน�  เกียรติกุลพิมล



กําลังพล สผบ.สบข.กอ.รมน. ร)วมกิจกรรมเพ่ือสืบทอดประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย 
พาครอบครัวทําบุญไหว$พระที่วัด เพ่ือสร$างความสัมพันธ�ในครอบครัว และนําแมสไปถวายพระทีวั่ด

โดยมีผู$ร)วมกิจกรรม ๑๕ คน คิดเปWนร$อยละ ๘๘ ผ)านเกณฑ�ที่กําหนดไว$

กําลังพล สผบ.สบข.กอ.รมน. พาครอบครัวไปทําบุญ ไหว$พระที่วัด 
และนําแมสไปถวายพระ

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
หัวหน$าหน)วยงาน พ.อ. ฐาวิรัตน�  ยังน$อย

ผู$รับผิดชอบโครงการ น.อ. นพดล  บุญด$วยลาน



แบ)งป^นนํ้าใจในการนําขนมมาฝากเพ่ือนร)วมงาน จัดทํา Face shield เพ่ือนําไป
บริจาดที่โรงพยาบาล และร)วมกันตัดเย็บแมสด$วยผ$าสีเหลือง เพ่ือนําไปถวายพระที่วัด

โดยมีผู$ร)วมกิจกรรม ๑๖ คน คิดเปWนร$อยละ ๙๔ ผ)านเกณฑ�ที่กําหนดไว$

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

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

ผู$รับผิดชอบโครงการ น.อ. นพดล  บุญด$วยลาน

น.อ. นภดล บุญด$วยลาน 
เดินทางไปราชการต)างจังหวัดกลบัมา
ได$ซื้อขนมมาฝากเพ่ือนร)วมงานเปWน

การแบ)งป^นนํ้าใจต)อกัน

พ.อ.หญิง ปาริชาติ ย่ิงประเสริฐ
จัดทํา Face shield เพ่ือนําไป

บริจาดที่โรงพยาบาล

ร)วมรณรงค� ให$กําลังพลใส)แมส 
เพ่ือป<องกัน และแพร)เช้ือ

ร)วมกันตัดเย็บแมสเพ่ือนําไปถวายพระ



กําลังพล สผบ.สบข.กอ.รมน. ร)วมมือกันนํากระดาษที่ใช$เพียงหน$าเดียวกลับมารีไซเค้ิล 
และกล)องนม กล)องนํ้าผลไม$ ที่ดื่มแล$วตัดออกและล$างให$สะอาด เพ่ือนําไปบริจาด 

ทําเปWนอุปกรณ�การเรียนในกับน$องๆ ผู$พิการทางสายตา 
โดยมีผู$ร)วมกิจกรรม ๑๔ คน คิดเปWนร$อยละ ๘๒ ผ)านเกณฑ�ที่กําหนดไว$

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

โครงการปลูกจิตสํานึกความพอเพียง การใช$กระดาษอย)างประหยัด
หัวหน$าหน)วยงาน พ.อ. ฐาวิรัตน�  ยังน$อย

ผู$รับผิดชอบโครงการ น.อ. นพดล  บุญด$วยลาน

กําลังพลร)วมกันนํากล)องนม กล)องนํ้าผลไม$ ที่ดื่มแล$วตัดออกและล$างให$สะอาด 
เพ่ือนําไปบริจาด ทําเปWนอุปกรณ�การเรียนในกับน$องๆ ผู$พิการทางสายตา

กระดาษที่ใช$เพียงหน$าเดียว นํากลับมารีไซเค้ิลใช$ถ)ายเอกสาร ใช$ปร้ินงาน และใช$ร)างงานก)อนพิมพ�จริง



หัวหน"าหน#วยงาน พล.ต. เอกธนา  เสนานนท

ในวันท่ี 16/18 มี.ค. 63 กําลังพลร"อยละ 100 ของ พป.สลก.กอ.รมน. 
ได"ร#วมทํากิจกรรมทําความสะอาด จัดระเบียบของใช"ในสํานักงาน เพ่ือความเปBนระเบียบ

 เรียบร"อย โดยมุ#งเน"นท่ีทํางานน#าอยู# ถูกสุขลักษณะ 
 

กิจกรรมส#งเสริม 5 ส. ส#วนงานพิธีการและจัดการประชุม 

รายงานผลองคกรคุณธรรม ส#วนงานพิธีการและจัดการประชุม 
ประจําเดือน  มี.ค. 2563

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิงรัชดาวัลย รังสฤษฏโยธิน

เช็ดทําความสะอาดต"าน
เช้ือโคโรนาไวรัส 2019

ทําความสะอาดโตkะทํางาน

จัดเรียงอุปกรณ
เพ่ือความเปBนระเบียบ

ที่ทํางานสะอาด น#าอยู# สบายตา 
Happy work place

คัดแยกขยะ 
จัดระเบียบ 5 ส.
ห"องอเนกประสงค



หัวหน"าหน#วยงาน พล.ต. เอกธนา  เสนานนท

กําลังพลร"อยละ 70ของ ฝปส.สลก.กอ.รมน. 
ร#วมกิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาด ณ ศาลท"าวกุเวรธิราช

 ซ่ึงเปBนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ประจํา กอ.รมน. 
ในวันพุธท่ี 11 มี.ค. 63

กิจกรรมเสริมสร"างความสมัพันธกําลงัพล  สลก.กอ.รมน. (ส#วนงานประชาสัมพันธ)
รายงานผล องคกรคุณธรรม ประจําเดือน  มี.ค. 2563

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. กัญจนณัฏฐ  เพ็ชรแสง



หัวหน"าหน#วยงาน  พ.อ.นพดล  ธนบดินทร
ผู"รับผิดชอบโครงการ  พ.ท. พิษณุศักดิ์  ขําเนตร

กําลังพล  สคม. ศปป.๑  กอ.รมน. ร�วมทํากิจกรรมทําความสะอาดสํานักงานและอุปกรณ2
ภายในบริเวณสํานักงานเพ่ือเป-นการปVองกันการแพร�ระบาดของเช้ือโควิด ๑๙ ในโครงการ
จิตอาสา เม่ือวันท่ี ๓๐ มี.ค.๖๓ จํานวน ๑๐ นาย คิดเป-นร"อยละ ๙๕ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

โครงการจิตอาสา

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

พ.อ.หญิง ชาริณี ฯ ทําความสะอาดประตูหน)าห)อง
สํานักงาน

  น.อ.หญิง มณี ฯ ทําความสะอาดคอมพิวเตอร�สํานักงาน

พ.ท.นิพนธ� ทําความสะอาดประตูหน)าห)องน้าํ พ.ท.สุชิน ฯทําความสะอาดโตeะเก)าอ้ีสํานกังาน

พ.ท.พิษณุศักดิ์ฯ ทําความสะอาดโทรศัพท�สํานักงาน พ.ต.กวี ฯ ทําความสะอาดกระติกน้ําร)อนสํานกังาน



ประจําเดือน มี.ค. ๖๓
รายงานผลองคกรคุณธรรม

โครงการ ปลุกจิตสํานึกต"านภยั COVID - 19
หัวหน"าหน�วยงาน : พ.อ. กิตติ  ภาคมณี
ผู"รับผิดชอบโครงการ : พ.ท. เกียรติขจร  อาศัยนํ้า

กําลังพล สคส.ศปป.๑ กอ.รมน. ยึดถือมาตรการในการปVองกันต�อต"านภัย COVID – 19 โดยให"กําลังพลภายใน

หน�วยงาน ได"ทําความสะอาดอุปกรณ2ประจําสํานักงาน วันละ 2 ครั้ง คือ ช�วงเช"า และช�วงบ�ายในเวลาราชการ และเป-นการ
เสริมสร"างสุขลักษณะรายบุคคล โดยให"กําลังพลทุกนายสวมแมสเป-นประจํา ล"างมือด"วยสบู� เจลแอลกอฮอล2 ทุก 2 ชั่วโมง ต้ังแต�
วันท่ี 9 มี.ค. 63 เป-นต"นไป โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 9 คน คิดเป-นร"อยละ 100 ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

             ใช#แอลกอฮอลทําเช็ดทําความสะอาด           ทําความสะอาดจุดท่ีสัมผัสเปBนประจํา

               ร#วมมือกันทําความสะอาด     ใช#เจลแอลกอฮอลล"างมือทุก 2 ช่ัวโมง 

 ล"างมือเปBนประจํา          เกิดสุขอนามัยภายในสํานักงาน



ประจําเดือน มี.ค. 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"เก่ียวกับการปฏิบัติตนในช�วงไวรัสโคโรนาในท่ี
ทํางาน ได"ร�วมกันทําความสะอาดตามนโยบายปลอดเช้ือโรค และเว"นระยะห�าง               ใน

ห"วงเดือน มี.ค. 63 จํานวนกําลังพล 8 คน คิดเป-นร"อยละ ๘๐ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนด

โตkะทํางานภายใน สผค.ศปป.๑ กอ.รมน. ก#อนดําเนินการจัดระเบียบ

กําลังพลของ สผค.ศปป.๑ กอ.รมน. ร#วมกันทําความสะอาดตามนโยบายปลอดโรค

ผู"บังคับบัญชาแจกหน"ากากผ"า และจัดระเบียบระยะห#างของโตkะทํางาน



กําลังพล สสน.ศปป.๑ กอ.รมน. รมน. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห"องทํางาน 
เน่ืองจากเกิดสภาวการณ2การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน�า ถือเป-นการดูแลกําลังพล
ในองค2กร และสร"างความสัมพันธ2อันดีระหว�างกําลังพล เม่ือ ๑๘ มี.ค. 6๓ โดยมี
ผู"ร�วมกิจกรรม 12 คน คิดเป-นร"อยละ 70.5 ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

หัวหน"าหน#วยงาน น.อ.หญิง อุสดี  คุ"นประเสริฐ
โครงการเสริมสร้างความรักความสามคัคีทําดีเพื�อองค์กร

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 6๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง พันธิลา  อินทรหอม

ตรวจสอบรายการอาหาร ตรวจสอบรายการอาหาร

แจกจ#ายแบ#งป]น รับประทานอย#างมีความสุข

เว"นระยะห#างกันสักพัก น่ังห#างกันแต#ยังดูแลกนั



หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. ประเสริฐ  วิชิตอําพล

ผู"บริหารและกําลังพล สปส.ศปป.2.กอ.รมน. จัดทํากิจกรรม 5 ส. ต"านไวรัส โควิด 19 โดยทํา
ความสะอาดส�วนงานฯ ฉีดยาฆ�าเช้ือโรค และมอบหน"ากากอนามัยปVองกัน เพ่ือต"านไวรัส โควิด 19
พร"อมจัดระเบียบเอกสารให"เป-นระบบ ระเบียบ โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 14 คน คิดเป-นร"อยละ 100 ผ�าน
เกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

โครงการกิจกรรม ๕ ส. ต"านโควิด - ๑๙ 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ  พ.อ. อิทธิเดช อร#ามโสภา และนางนภัทร ธัญญวณิชกุล
   

ฉีดพ#นยาฆ#าเช้ือโรค ปlองกัน โควิด 19

5 ส.ช#วยจัดเก็บเอกสาร 

จัดเก็บเอกสารให"เปBนระเบียบ อดทนและเสียสละ

ผอ.มอบหน"ากากอนามัยปlองกันเช้ือโรค

ฉีดพ#นยาฆ#าเช้ือโรคในส#วนสปส.



กําลังพล สรต.ศปป.2 กอ.รมน. ห�วงใย ใส�ใจสุขภาพในท่ีทํางาน สวมหน"ากากอนามัยขณะ
ปฏิบัติงาน งดการพูดคุยเร่ืองท่ีไม�สําคัญและไม�เก่ียวข"องกับการทํางาน เว"นระยะห�างทาง
สังคม รวมถึงใช"เจลแอลกอฮอล2ล"างมือในส�วนงานของ สรต.ศปป.2 ฯ  ในสถานการณ2หยุด
การแพร�เช้ือของไวรัสโคโรน�า ๒๐๑๙  (Covid – 19) เม่ือเดือนมีนาคม 2563

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. ชาตรี  อุ#นเจริญ
โครงการวิถีไทย ใส่ใจสขุภาพ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ ดร. อนุกูล  มโนชัย



กําลังพล ส�วนสนับสนุน ศปป.๒ กอ.รมน. ร�วมกันทํากิจกรรมโครงการสร)าง
เกราะปNองกันการแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่ได)เกิดสถานการณ�
การแพร�ระบาดไปทั่วโลก

โครงการสร)างเกราะปNองกันการแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. เสน#ห  เหมือนใจ

พออยู# พอกิน

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. ชํานิ   รักษายศ

รณรงคการใส#แมสก ใส#เคร่ืองปlองกันกับตําแหน#งทีม่ีความเสี่ยง

ติดตั้งเจลล"างมือหน"าทางเข"า ใส#แมสกปlองกันโรคระบาด

ติดประกาศเงื่อนไขการตดิต#อราชการ ค"นหาวิธีปlองกันในด"านต#างๆ



พล.ต. ชานนท2  ใช"สง�า รอง ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. ได"มีดําริให"มีการจัดทําบุญหน�วย 
เพ่ือเป-นการดํารงไว"ซึ่งประเพณีอันดีงาม เป-นการสร"างความสมานฉันท2ให"กับกําลังพล
ภายในหน�วย

โครงการวิถีไทย วิถีธรรม

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. เสน#ห  เหมือนใจ

สักการะศาลเจ"าที่ ตามหลักความพอเพียง

ทําบุญเลี้ยงพระสงฆ ได"ความรักความสามคัคี

พออยู# พอกิน ประหยัด อดออม

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. ชํานิ   รักษายศ

เสริมความเปBนสิริมงคลให"กับหน#วยงาน



กําลังพล สปก. และ สปอ.ศปป.๓ กอ.รมน. ร)วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล$ายวันเกิดของ     
ร.ต. หญิง สุมนมาลย�  อุ)นจิตต� และเนื่องในโอกาสท่ี ร.ท.หญิง สุวีรยา  ลิมปนวัสส� ได$รับการ   

เล่ือนยศสูงข้ึน ณ  สปก./สปอ.ศปป.๓ กอ.รมน. อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) มีผู$ร)วมกิจกรรม ๗  คน        
คิดเปWนร$อยละ ๗๗.๗๘ ผ)านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว$

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. อกนิษฐ  แย"มเกตุ
โครงการวิถีไทย  ร)วมแสดงความยินดีวันคล$ายวันเกิด และ ได$รับการเล่ือนยศสูงข้ึน

รายงานผลองคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

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

กําลังพล สปก. และ สปอ.ศปป.๓ กอ.รมน. ร#วมโครงการวิถีไทย      เน่ืองในวันคล"ายวันเกิด และโอกาสท่ีได"รับ
การเลื่อนยศสูงขึ้น

 พ.อ. อกนิษฐ�  แย$มเกตุ ผอ.สปก/สปอ.ศปป.๓ กอ.รมน. พร$อมด$วยกําลังพล สปก./สปอ.ศปป.๓ฯ 
ร)วมแสดงความยินดี กับ ร.ต.หญิง สุมนมาลย� อุ)นจิตต� เนื่องในโอกาสวันคล$ายวันเกิด 

    พ.อ. อกนิษฐ�  แย$มเกตุ ผอ.สปก/สปอ.ศปป.๓ กอ.รมน. พร$อมด$วยกําลังพล สปก./สปอ.ศปป.๓ฯ ร)วมแสดง    
               ความยินดี กับ ร.ท.หญิง สุวีรยา  ลิมปนวัสส� เนื่องในโอกาสได$รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 



หัวหน$าหน)วยงาน พ.อ.พงศ�ชาติ  กัมพลานุวงศ�

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

ผู$รับผิดชอบโครงการ พ.อ. พิทักษ�พงศ�  อุณพรรณ

พ.อ. พงศ�ชาติ กัมพลานุวงศ� ผอ.สผค.ศปป.๓ กอ.รมน. ร�วมกับกําลังพล สผค.ศปป.๓ กอ.รมน. ใช)กระดาษ
เสียในหน)าท่ีว�างนํากลับมาใช)ใหม�เปXนกระดาษบันทึกข)อความ และการรับ-ส�ง FAXเพ่ือลดงบประมาณใน
การซ้ือกระดาษ รวมถึงลดภาวะโลกร)อน จากการตัดต)นไม)ท่ีจะนํามาใช)ทํากระดาษได)อีกด)วย มีผู)เข)าร�วม
กิจกรรม ๖ นาย คิดเปXนร)อยละ ๖๖.๖ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว)

การใช)กระดาษอย�างประหยัด โดยใช)กระดาษเสียในหน)าท่ีว�างเปXนกระดาษบันทึกข)อความหรือร�างหนังสือ

พ.อ. สุทธิพงศ�ฯ นํากระดาษท่ีใช$แล$วมาร)างเอกสาร พ.อ. พิทักษ�พงศ�  นํากระดาษท่ีใช$แล$วมาร)างหนังสือราชการ

กําลังพล สผค.ศปป.๓ กอ.รมน. ช)วยกันประหยัดโดยใช$กระดาษหน$าท่ีเหลือนาํกลับมาใช$งานเพ่ือลดค)าใช$จ)าย



หัวหน$าหน)วยงาน พ.อ. ปรเชษฐ กันทอง

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

  ผู$รับผิดชอบโครงการ ร.อ. กิตติ เพ็งศาสตร�

พ.อ. ปรเชษฐ กันทอง ผอ.สพป.ศปป.๓ กอ.รมน. ร�วมกับกําลังพล สพป.ศปป.๓ กอ.รมน. ร�วมกันช�วยทํา
ความสะอาดภายในสํานักงานของตนเอง (๕ส.) และ จัดเก็บเอกสารให)เปXนหมวด-หมู� เพ่ือความเปXน
ระเบียบ เม่ือวันท่ี ๒๓ มี.ค. ๖๓ โดยมีผู)เข)าร�วมกิจกรรม ๖ นาย คิดเปXนร)อยละ ๘๕.๗ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนด
ไว)

               องค�กรความสามัคคึ ร�วมกันทําความสะอาดภายในสํานักงานของตนเอง (๕ส.) 

     พ.อ. ปรเชษฐฯ  จัดระเบียบแฟ<มแต)ละในส)วนของสํานักงาน    ร.อ. กิตติฯ นํากระดาษท่ีใช$แล$วมาเก็บไว$ร)างหนังสือ

              พ.อ.วิชาญฯ นํากระดาษรียูส กลับมาใช)งานใหม�อีกครั้ง



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

โครงการพอเพียงการประหยัดไฟฟNาในสํานักงาน
หัวหน)าหน�วยงาน พ.อ. นรินทร� ช�างสลัก

ผู)รับผิดชอบโครงการ ร.ต.อากรณ� ด�อนสิงหะ

กําลังพล สสน.ศปป.๓ กอ.รมน. ให)ความร�วมมือในการประหยัดการใช)ไฟฟNาภายในสํานักงาน    
ในทุกๆ วันเริ่มต้ังแต� ๑ มี.ค. ๖๓ โดยมีผู)ร�วมกิจกรรม ๙ คน คิดเปXนร)อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ�ท่ี
กําหนดไว)

ชี้แจงกําลังพลการปIดเปIดอุปกรณ�ไฟฟ<า แนะนําการรณรงค�การประหยัดพลังงานไฟฟ<า

แบ)งมอบหน$าท่ี จนท. รับผิดชอบเปIดปIดไฟ จัดทําป<าย จนท. รับผิดชอบเปIดปIดไฟ 

กําลังพลปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ<ากําลังพลปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ<า



            หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. สราวุธ เบญจจินดา
ผู"รับผิดชอบโครงการ น.ท. ไชยนิวัตร วรรณประเสริฐ ร.น.
   

กําลังพล สปภ.ศปป. ๔ กอ.รมน. ร�วมมือร�วมใจดูแลตัวเองปVองกันจาก “ไวรัสโคโลน�า COVID-19 
เพ่ือความปลอดภัยกับชีวิตตัวเอง โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม ๑๐ คน คิดเป-นร"อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ2ท่ี
กําหนดไว"

โครงการร�วมมือร�วมใจดูแลตัวเองปVองกันจาก “ไวรัสโคโรน�า COVID-19”

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

พร"อมใจใส#หน"ากาก Face shield ปlองกัน

ช#วยกันดูแลปlองกันตัวเอง นําภาชนะมาใส#อาหาร

ร#วมใจปlองกัน

ร#วมใจปlองกัน

ปlองกันทําความสะอาด



กําลังพล ศปป.๔ กอ.รมน. ร�วมกันอวยพรวันคล"ายวันเกิดให"กับ ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. 
โดยมีกําลังพลเข"าร�วม ๖๗ นาย คิดเป-นร"อยละ ๘๐.5 ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ.เขษมวิศว  สาคุณ
โครงการวิถีไทย แสดงความยินดีในวนัเกิด

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 6๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.ท. เสริมศักดิ์  อภิสกุลพงศ

กําลังพล ศปป.๔ ฯ ร#วมกันอวยพรวันคล"ายวันเกิดให"กับ พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท ผอ.ศปป.๔ ฯ 



ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. พบปะกําลังพล ประจําเดือน และประดับเคร่ืองหมายยศให"กับ
กําลังพลท่ีได"รับตําแหน�งสูงขึ้น กําลังพลทุกนาย เข"าร�วม การพบปะ คิดเป-นร"อยละ ๙๙ 
ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. เขษมวิศว  สาคุณ
โครงการวิถีไทย พฒันาสมัพนัธ์ระหว่าง ผู้บงัคบับญัชากบักําลงัพล

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน เม.ย. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.ท. เสริมศักดิ์  อภิสกุลพงศ

ผอ.ศปป.๔ ฯ พบปะกําลังพลประจําเดือน และประดับเครื่องหมายยศให"กับกําลังพลท่ีได"รับตําแหน#งสูงข้ึน



กําลังพลส�วน สสท.ศปป.๔ กอ.รมน. ตัดผมให"กันละกันเอง เป-นการประหยัดค�าใช"จ�าย และสร"างความรักความสามคัคี ภายใน
องค2กร โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ในเดือน มี.ค.๖๓ จํานวน ๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐  % ซึ�งผา่นเกณฑ์ที�ทํากําหนดไว้ 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
โครงการ  ตัดผมกําลังพลในหน#วย

 หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ.นภัค  สุวรรณคีรี     ผู"รับผิดชอบ พ.ท.หญิง นิตยา   ฮวดย่ิง  ประจําเดือน มี.ค. 63

 

 
      ตัดผม ให" ผอ.สสท. พ.อ.นภัค  สุวรรณคีรี          รอง ผอ.สสท. พ.อ.กรณ2พนธ2   เช้ืออาสา

เป-นกําลังใจให"ช�างตัดผม ส.ท.ธนทัศน2  คะนองชัยยศ                    พ.ท.(ญ) นิตยา    ฮวดยิ่ง 

 พ่ีน"อง ผลัดกันตัดผม พ.ท.(ญ) นิตยา,  จ.ส.อ.(ญ) อาจารีย2          ผอ.สสท.มอบเงินขวัญถุงให"เป-นค�าตัดผม



ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ได"กรุณามอบอุปกรณ2ปVองกัน covid - 19 ให" ผอ.สสท.ฯ เพ่ือมอบให" แก� กําลังพล สสท.ฯนําไปใช้ เพื�อ
เพื�อปอ้งกนัการติดเชื "อ เมื�อ วนัพธุที� ๑๘  มี.ค.๖๓  จํานวน ๑๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  % ซึ�งผา่นเกณฑ์ที� กําหนดไว้ 

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
โครงการ  ร#วมรณรงคปlองกัน Covid-19

 หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ.นภัค  สุวรรณคีรี     ผู"รับผิดชอบ พ.ท.หญิง นิตยา   ฮวดย่ิง  ประจําเดือน เม.ย. 63

 

 
ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. กรุณามอบอุปกรณ2ปVองกันเช้ือโรค ผอ.สสท.ฯ  มอบเจลล"างมือให"กําลังพล 

  ผอ.สสท.ฯมอบหน"ากากอนามัยเพ่ือไว"ใช"เป-นส�วนรวม    ผอ.สสท.ฯ มอบเจลล"างมือให"กําลังพล 

 ขณะปฏิบัติงานทุกวัน เราสวมหน"ากากปVองกันเช้ือโรคทุกคน  เช"าวันจันทร2เราไหว"พระขอพรร�วมกัน ก็ยังสวมหน"ากาก



หัวหน"าหน#วยงาน น.อ.หญิง ผาณิช  บ#วงราชบพิตร   ร.น.

กําลังพล สสน.ศปป.๔ กอ.รมน.ร�วมปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชื "อไวรัสโคโรนา (Covid 19)

โดยการสวมหน"ากากอนามัย ตั้งแต�วันท่ี ๑ มี.ค.๒๕๖๓ จนถึงปrจจุบัน ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 1๕ คน คิดเป-นร"อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ2ท่ี
กําหนดไว"

โครงการ ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชื "อไวรัสโคโรนา (Covid 19)

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ น.ท. ชูศักดิ์  พรหมมา

จ.ส.อ.วิชัยฯ สวมหน"ากากอนามัยขณะปฏิบัตงิาน จ.ส.อ. ไพรัชฯสวมหน"ากากอนามยัขณะปฏิบัติงาน

ส.อ.นิคมฯสวมหน"ากากอนามยัขณะปฏิบัติงาน จ.ส.อ.รักเกียรติฯสวมหน"ากากอนามัยขณะปฏิบัตงิาน

พ.จ.อ.จํารัสฯสวมหน"ากากอนามยัขณะปฏิบัติงาน ร.ต.ปาลพรฯสวมหน"ากากอนามยัขณะปฏิบัติงาน



ส่วนงานเสริมสร้างความมั�นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัตทีิ� ๕ กอ.รมน.

โครงการ “ ไม่ถูก  อย่าทิ#ง ”
ลอตเตอรี�เก่า เพื�อสร้างรายได้ช่วยเหลือ

คนพกิารและเดก็พเิศษ
        เป็นโครงการภายในส่วนงานเสริมสร้างความมั นคงฯ รับบริจาคลอตเตอรี เก่า
ที ไม่ถูกรางวลั ซึ งสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ หมวก 
ช่อดอกไม้ และผลิตภณัฑ์อื น ๆ เพื อสร้างรายได้ให้กับคนพิการและเด็กพิเศษ 
ไดฝึ้กพฒันาการดา้นสมอง กลา้มเนืBอมือ สมาธิ รวมทัBงการอยูร่่วมกบัผูอื้ น เพื อให้
คนพิการและเด็ก ๆ เหล่านีB  ซึ งมีโอกาสทางสังคมค่อนข้างน้อย ได้มีรายได้
เลีBยงตวัเอง ลอตเตอรี เก่าที รับบริจาค ทางส่วนงานฯ จะนาํไปบริจาคใหแ้ก่ 
• วดัหว้ยหมู บา้นดอนแจง ต.เจดียห์กั อ.เมือง จ.ราชบุรี
• กลุ่มอาชีพผูพิ้การ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ
 ประทบัชา้ง 

จ.พิจิตร

ตวัชี#วดั  ร้อยละของความสาํเร็จของสมาชิกที ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐
ระยะเวลาดาํเนินการ  ตลอดปี ๒๕๖๓
ผู้รับผดิชอบ  พ.อ. ประคองเกียรติ  อ่องสมบูรณ์



กําลังพล สมค.ศปป.๕.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมเพ่ือรับบริจาคลอตเตอร่ีเก�าท่ีไม�ถูกรางวัล ซึ่งสามารถ
นํามาประดิษฐ�เปXนพวงหรีด ดอกไม)จันทน� และผลิตภัณฑ�อ่ืน ๆ เพ่ือสร)างรายได)ให)กับคนพิการและ
เด็กพิเศษ โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 1๖ คน คิดเป-นร"อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. ศักดา  อนุศาสนรักษ
โครงการ “ ไม่ถกู อย่าทิ "ง ”

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. ประคองเกียรติ  อ#องสมบูรณ

ปNายประชาสัมพันธ�โครงการ “ไม�ถูก อย�าท้ิง”
นําลอตเตอรี่เก�าบริจาคให)วัดห)วยหมู จ.ราชบุรี และ
กลุ�มอาชีพผู)พิการ อ.โพธิ์ประทับช)าง จ.พิจิตร

กําลังพล ศปป.๕ฯ ร�วมบริจาคลอตเตอรี่เก�าท่ีไม�ถูกรางวัล กําลังพล ศปป.๕ฯ ร�วมบริจาคลอตเตอรี่เก�าท่ีไม�ถูกรางวัล

กําลังพล ศปป.๕ฯ ร�วมบริจาคลอตเตอรี่เก�าท่ีไม�ถูกรางวัล กําลังพล ศปป.๕ฯ ร�วมบริจาคลอตเตอรี่เก�าท่ีไม�ถูกรางวัล



ส่วนงานเสริมสร้างความมั�นคง ศูนย์ประสานการปฏิบัตทีิ� 5 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 และตัBงใจที 
จะปฏิบติังานใหไ้ดอ้ยา่งเตม็ที 

ตวัชี#วดั  ร้อยละของความสาํเร็จของสมาชิกที ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่
    ร้อยละ 50

ระยะเวลาดาํเนินการ  ตลอดปี 2563
ผู้รับผดิชอบ  พ.อ. ประคองเกียรติ  อ่องสมบูรณ์



กําลังพล สมค.ศปป.๕.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมเพ่ือสร"างความสัมพันธ2ภายในองค2กร เช�น การจัด
กิจกรรมวันคล"ายวันเกิด, รับประทานอาหารร�วมกัน และร�วมกันจัดเตรียมเอกสารการประชุม 
โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม ๑๕ คน คิดเป-นร"อยละ ๙๓.๗๕ ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดไว"

หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. ศักดา  อนุศาสนรักษ
โครงการสานสมัพนัธ์บคุลากร

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 63

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ. ประคองเกียรติ  อ#องสมบูรณ

กิจกรรมวันคล)ายวันเกิด พ.อ. ศักดา อนุศาสนรักษ� 

ร�วมกันจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

กิจกรรมวันคล)ายวันเกิด พ.อ. ศักดา อนุศาสนรักษ� 

กําลังพลรับประทานอาหารร�วมกัน กําลังพลรับประทานอาหารร�วมกัน

ตลาดนัดส�งเสริมรายได)กําลังพลในพ้ืนท่ี บก.ทบ.



  ส#วนงานบริหารและพัฒนา  ศูนยประสานการปฏิบัติท่ี 5  กอ.รมน.

     เปBนโครงการภายในส#วนงานบริหารและพัฒนา  ศปป.๕ กอ.รมน.                  
เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม#บทส#งเสริมคุณธรรมแห#งชาติ เปlาหมาย คือ จิตอาสา
สามัคคี  เสียสละ โดยการให"บุคลากรของหน#วย ร#วมกันมีจิตอาสาในการ                
ทํา กิ จกรรมต# า งๆ  ของหน# วย ท่ี เปB นประโยชนต# อสั งคมส# วนรวม คื อ                     
เจ"าหน"าท่ี สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได"ไปประสานผู"อํานวยการฝ>ายบริการ
โดยสารหัวลําโพง กรุงเทพ-สุไหงโกลก ขบวนที่ ๑๗๑ เพื่อส#งสิ ่งของ                
ลงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต" 
 
ตัวช้ีวัด  ร"อยละของความสําเร็จของสมาชิกท่ีดําเนินการไม#น"อยกว#าร"อยละ 50
ระยะเวลาดําเนินการ   ป@ 63
ผู"รับผิดชอบ พ.อ. ไตรเทพ  เรืองสอน 

โครงการ จิตอาสา สามัคคี เสียสละ



รายงานผลองคกรคุณธรรม      
ประจําเดือน มี.ค. 6๓
โครงการ  จิตอาสา สามัคคี   เสียสละ 
หัวหน"าหน#วยงานหน#วยงาน พ.อ. ไตรเทพ  เรืองสอน
ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง จุฬาภรณ  บัวเพชร  

   กําลังพล สบพ.ศปป.5 กอ.รมน. ส#งวีดิโอและหนังสือลับล้ีแต#ไม#ล้ีลับ ลงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต" 
 โดยรถไฟขบวนท่ี 171 กรุงเทพ-สุไหงโกลก  

กําลังพล สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร#วมกิจกรรม  จิตอาสา สามัคคี   เสียสละ  
โดยมีผู"ร#วมกิจกรรม  5  คน  คิดเปBนร"อยละ 50

ร#วมกันเคล่ือนย"ายไปยังโบก้ีรถไฟ ตรวจนับจํานวนกล#องท่ีต"องนําส#งไปยังสถานีตําบลต"นทางกรุงเทพ ฯ 
สถานีตําบลปลายทางจังหวัดยะลา



  ส#วนงานบริหารและพัฒนา  ศูนยประสานการปฏิบัติท่ี 5  กอ.รมน.

     เปBนโครงการภายในส#วนงานบริหารและพัฒนา  ศปป.๕ กอ.รมน.                  
เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม#บทส#งเสริมคุณธรรมแห#งชาติ เปlาหมาย คือ จิตอาสา
สามัคคี  เสียสละ โดยการให"บุคลากรของหน#วย ร#วมกันมีจิตอาสาในการ                
ทํากิจกรรมต#างๆ ของหน#วยท่ีเปBนประโยชนต#อสังคมส#วนรวม คือ การมอบ
เกียรติบัตรประกาศยกย#อง ชมเชย ผู"ปฏิบัติงานดีเด#น ซ่ือสัตย ต#อหน"าท่ี                    
มีจริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 ตัวช้ีวัด  ร"อยละของความสําเร็จของสมาชิกท่ีดําเนินการไม#น"อยกว#าร"อยละ 50
ระยะเวลาดําเนินการ   ป@ 63
ผู"รับผิดชอบ พ.อ. ไตรเทพ  เรืองสอน 

โครงการ จิตอาสา สามัคคี เสียสละ



รายงานผลองคกรคุณธรรม      
ประจําเดือน มี.ค. 6๓
 มอบเกียรติบัตรประกาศยกย#อง ชมเชย ผู"ปฏิบัติดีเด#น ซื่อสัตยต#อหน"าที่ มีจริยธรรม 
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
หัวหน"าหน#วยงานหน#วยงาน พ.อ. ไตรเทพ  เรืองสอน
ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง จุฬาภรณ  บัวเพชร  

๒๘ ก.พ. ๖๓ พ.อ.ไตรเทพ เรืองสอน ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. เปBนประธานมอบเกียรติบัตรประกาศยกย#อง ชมเชย 
ให" ร.ท. พรเลิศ  ทองแย"ม 

ประชาสัมพันธใน เวปไซต  ศปป.๕ กอ.รมน. กําลังพล  สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.  
ร#วมกิจกรรม  10  คน  คิดเปBนร"อยละ 100

    ผู"ปฏิบัติดีเด#น ซ่ือสัตยต#อหน"าท่ี มีจริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
คุณสมบัติตรงตามคุณธรรมเปlาหมาย ขององคกรทุกประการ  



ส)วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล
 ศปป.๕ กอ.รมน.

        เปXนโครงการภายในส�วนแผนและงบประมาณฯ เพ่ือขับเคล่ือน
แผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ เปNาหมายคือ ปฏิบัติตาม วิถีไทย  
วิถีธรรม ให)บุคลากรของหน�วยไปทําบุญไหว)พระในวันสําคัญทาง
ศาสนา งานประจําปuของวัด โดยไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 
ทําบุญ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ตัวช้ีวัด ร)อยละของความสําเร็จของสมาชิกท่ีดาํเนินการ  จํานวน ๑๕ คน 
          คิดเปXนร)อยละ ๘๘.๒๓
ระยะเวลาดําเนินการ มี.ค. ๖๓ 
ผู)รับผิดชอบ พ.อ. วราวุฒิ   มักการุณ

โครงการวิถีไทยวิถีธรรม
สกัการะพระบรมสารีริกธาตุ



หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. วราวุฒิ  มักการุณ

กําลังพล สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมวิถีไทยวิถีธรรมสักการะพระบรมสาริริกธาตุ
จากศรีลังการและไหว"พระในงานประจําปh วัดอินทรวิหาร ในวันท่ี ๔ มี.ค. 6๓ โดยมีผู"ร�วม
กิจกรรม 1๕ คน คิดเป-นร"อยละ ๘๘.๒๓

โครงการวิถีไทยวิถีธรรมสกัการะพระบรมสารีริกธาตุ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 6๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง กนกพร  เย็นอุทก

กําลังพล สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ร#วมทําบุญงานประจําป@วัดอินทราราม บางขุนพรม 

กําลังพล สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ไหว"พระประธานในโบสถ

กําลังพล สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ไหว"หลวงพ#อโตเพ่ือเปBนสิริมงคล



ส)วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล
 ศปป.๕ กอ.รมน.

    เปXนโครงการภายในส�วนแผนและงบประมาณฯ เพ่ือขับเคล่ือนแผนแม�บท
ส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ เปNาหมายคือ คุณธรรม พอเพียง ประหยัด โดยบุคลากร
ของหน�วย ร�วมมือกันทําเจลล)างมือด)วยตนเอง เพ่ือใช)ภายในสํานักงาน และ
แจกจ�ายให)กําลังพลนํากลับไปใช)ภายในครอบครัว คนละ ๑ ขวด เปXนการ
ประหยัดค�าใช)จ�ายอีกทางหนึ่ง
วิธีทําเจลล)างมือ : ผสมกลีเซอร�รีนและแอลกอฮอล� ๗๕% เทใส�บีกเกอร�
                      ในอัตราส�วน ๑ : ๑๕ คนให)ส�วนผสมทั้งหมดเข)าเปXน
                      เนื้อเดียวกัน และนําส�วนผสมที่ได)ไปบรรจุขวด 

ตัวช้ีวัด ร)อยละของความสาํเร็จของสมาชิกที่ดําเนินการ จํานวน ๑๗ คน คิดเปXนร)อยละ ๑๐๐
ระยะเวลาดําเนินการ มี.ค.๖๓ - จนกว�าสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคจะหมดไป
ผู)รับผิดชอบ พ.อ. วราวุฒิ   มักการุณ

โครงการทําเจลล้างมือปอ้งกนั
การแพร่ระบาดของโรค



หัวหน"าหน#วยงาน พ.อ. วราวุฒิ  มักการุณ

กําลังพล สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมทําเจลล"างมือปVองกันการแพร�ระบาดของโรค 
ในวันท่ี ๑๐ มี.ค. 6๓ โดยมีผู"ร�วมกิจกรรม 1๗ คน คิดเป-นร"อยละ ๑๐๐

โครงการทําเจลล้างมือปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรค

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. 6๓

ผู"รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง กนกพร  เย็นอุทก

พ.อ.หญิง กนกพร  เย็นอุทก วิทยากรแนะนําวัสดุและอุปกรณและขัน้ตอนการทําเจลล"างมือ

ขั้นตอนสุดท"ายการบรรจุลงขวดพร"อมใช"

กําลังพล สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. ช#วยกันเทส#วนผสมและคนให"เข"ากัน



      เปWนโครงการภายในส)วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน เพ่ือขับเคล่ือน               
แผนแม)บทส)งเสริมคุณธรรมแห)งชาติ เป<าหมายคือ คุณธรรม จิตอาสา 
เ สียสละเ พ่ือส)วนรวม โดยการให$ บุคลากรของหน)วยร)วมกิจกรรม
Big cleaning day  หรือช)วยกันทําความสะอาด  เก็บกวาดพ้ืนท่ีสาธารณะ
หรือบริเวณท่ีอยู)อาศัยหรือสํานักงานให$สะอาดเรียบร$อย น)ามอง และ
ถ)ายภาพ หรือบันทึกวีดีโอเปWนหลักฐาน

ตัวช้ีวัด :  ร$อยละของความสําเร็จของสมาชิกท่ีดําเนินการไม)น$อยกว)า
             ร$อยละ ๕๐ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  มี.ค. ๖๓
ผู$รับผิดชอบ :  ร.อ.หญิง ลภัสรดา  ใจเพียร, ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ� คุ$มภัย

ส)วนสนับสนุน ศูนย�ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.

โครงการจิตอาสา เสียสละเพือ่ส)วนรวม 
Big cleaning day สํานักงานและอาคารพกัอาศยั



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

โครงการจิตอาสา เสียสละเพ่ือส)วนรวม 
Big cleaning day สํานักงานและอาคารพักอาศัย

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

    กําลังพล สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. เสียสละเวลาช)วยทําความสะอาด เก็บกวาด สํานักงาน และพ้ืนท่ีสาธารณะ
บริเวณท่ีอยู)อาศัยให$สะอาดเรียบร$อย น)ามอง ในห$วงเดือน มี.ค. ๖๓  จํานวน ๑๕ นาย 

คิดเปWนร$อยละ ๗๑.๔๓ ผ)านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว$

ช#วยกันคนละไม"คนละมือ

ร#วมแรงแข็งขัน เก็บกวาด เช็ดถู

กําลังพล สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. เสียสละเวลาช)วยทําความสะอาดสํานักงานและอาคารพักอาศัย

สามัคคีร#วมใจ



ส)วนสนับสนุน ศูนย�ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.

โครงการ ข.ขา ก$าวเดิน 
ถุงน)องเก)า สร$างขาใหม)

      เ ปW น โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ นส) ว น ส นั บ สนุ น  ศ ป ป .๕  ก อ . ร มน                         
เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม)บทส)งเสริมคุณธรรมแห)งชาติ เป<าหมายคือ 
คุณธรรม จิตอาสา เสียสละเพ่ือส)วนรวม โดยการให$บุคลากรของหน)วย 
ช)วยกันประชาสัมพันธ�ให$ครอบครัว, เพ่ือน, หน)วยงานต)างๆ มาร)วม
บริจาคถุงน)องเก)าเพ่ือส)งต)อให$โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร� นําไป
เปWนวัตถุดิบในการผลิตขาเทียมแจกฟรีให$แก)ผู$พิการ โดยสามารถ
บริจาคได$ที่กล)องรับบริจาคหน$า ศปป.๕ กอ.รมน. และมีการถ)ายภาพ 
หรือบันทึกวีดีโอเปWนหลักฐาน

ตัวช้ีวัด :  ร"อยละของความสําเร็จของสมาชิก      
             ท่ีดําเนินการไม#น"อยกว#าร"อยละ ๕๐ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  มี.ค.-เม.ย ๖๓
ผู"รับผิดชอบ :  ร.อ.หญิง ลภัสรดา  ใจเพียร,    
                  ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ คุ"มภัย



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

โครงการจิตอาสา ข.ขา ก$าวเดิน 
ถุงน)องเก)า สร$างขาใหม)

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

    กําลังพล สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. มีจิตอาสาช)วยกันประชาสัมพันธ�และบริจาคถุงน)องเพ่ือส)งต)อให$
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร�นําไปทําขาเทียมบริจาคฟรีให$คนพิการ ในห$วงเดือน มี.ค.-เม.ย. ๖๓                    

จํานวน ๒๑ นาย คิดเปWนร$อยละ ๑๐๐ ผ)านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว$

พ.อ.หญิง ชุติมา  วันวงค 
ร#วมบริจาคถุงน#อง

ร.อ.หญิง วิมนต  ลกกะบูน
ร#วมบริจาคถุงน#อง

ร.อ.หญิง พรรณทิพภา  ขาวเครือ ร.น.
ร#วมบริจาคถุงน#อง

ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ  คุ"มภัย
ร#วมบริจาคถุงน#อง

ส.อ.หญิง ธาริณี  เนียมหอม
ร#วมบริจาคถุงน#อง

ส.ท.หญิง อนุสรา  มีเรือง 
ร#วมบริจาคถุงน#อง



ส)วนสนับสนุน ศูนย�ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.

โครงการ ปลูกฝ]งนสิยั เสริมสร"างวินัย

ตัวช้ีวัด : ร"อยละของความสําเร็จของสมาชิก 
            ท่ีดําเนินการไม#น"อยกว#าร"อยละ ๕๐ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  ป@ ๖๓
ผู"รับผิดชอบ :  ร.อ.หญิง ลภัสรดา  ใจเพียร, ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ คุ"มภัย

เปWนโครงการภายในส)วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน. เพ่ือขับเคลื่อน
แผนแม)บทส)งเสริมคุณธรรมแห)งชาติ เป<าหมาย คือ กําลังพลทุกนาย  
มีวินัย รับผิดชอบต)อหน$าที่ โดยการปลูกฝ^งให$กําลังพลรู$จักรับผิดชอบ
หน$าที่ มีวินัยในการทํางาน ตรงต)อเวลา รักษากฎระเบียบ ปฏิบัติ
หน$าที่ ด$วยความต้ังใจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และลงเวลา
การมาปฏิบัติงาน และมีการกล)าวชมเชยหรือมีการมอบเกียรติบัตร                 
ให$กําลังเม่ือกําลังพลต้ังใจปฏิบัติหน$าที่, มีความรับผิดชอบ มีวินัย จะ
เพ่ือเปWนการสร$างขวัญและกําลังใจให$กําลังพล และมีการถ)ายภาพ 
และลงเว็บไซต�ของ ศปป.๕ กอ.รมน.



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๓

มอบเกียรติบัตรประกาศยกย#อง ชมเชย ผู"ปฏิบัติงานดีเด#น ด"านการตรงต#อเวลา
หัวหน$าหน)วยงาน พ.อ. ดํารัส  ผ)องพลีศาล

ผู$รับผิดชอบโครงการ ร.อ.หญิง ลภัสรดา  ใจเพียร และ ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ� คุ$มภัย

๑๐ มี.ค. ๖๓ พ.อ. ดํารัส  ผ#องพลีศาล ผอ.สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. มอบเกียรติบัตรเพ่ือประกาศชมเชยเจ"าหน"าท่ี
ผู"ปฏิบัติงานดีเด#นด"านการตรงต#อเวลา ให" จ.ส.ต. อนุสรณ  เขียวพรม เจ"าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

กําลังพล สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. เข$าร)วมพิธีมอบเกียรติบัตรฯ 
จํานวน ๑๖ นาย คิดเปWนร$อยละ ๗๖ ผ)านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว$

ผู"ปฏิบัติงานดีเด#นด"านการตรงต#อเวลา จ.ส.ต. อนุสรณ  เขียวพรม เจ"าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน.

พ.อ. ดํารัส  ผ#องพลีศาล กล#าวชมเชย กําลังพล สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ทุกนาย ท่ีตั้งใจทํางาน                                   
มีความรับผิดชอบต#อหน"าท่ี มีความรักสามัคคี อุทิศตน และเสียสละ


