
สรุปรายงานผลองคกรคุณธรรม
กอ.รมน.

ประจําเดือนสิงหาคม 2563

มุ งม่ันบูรณาการ ประสานงานเป%นเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
ผู(นําความม่ันคง ดํารงความสามัคคี



กําลังพล ผงป.สบค.กอ.รมน. ร�วมเดินรับบริจาคเงินมอบให�วัดสร�อยทองพระอารามหลวง
ในโครงการอบรมจริยธรรม กอ.รมน. เม่ือวันท่ี 3 ส.ค. 63 โดยรวมเงินบริจาควัด
สร�อยทองฯ เป'นเงิน จํานวน 41,921.- บาท มีผู�ร�วมกิจกรรม 10 คน คิดเป'นร�อยละ 
66.7 ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว�

หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. จเด็จ จาดเลน
โครงการจิตอาสาร่วมรับบริจาค

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ

ร วมขบวนเดินตามห(อง คนละนิดคนละหน อย

บุญเต็มถัง ร วมด(วยช วยกัน

ทําบุญ ๆ ๆ มากันเร่ือย ๆ



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

โครงการ จิตอาสาพัฒนาองค3กร
หัวหน�าหน�วยงาน พ.อ. กฤษณีรีน  เบ�าลี

ผู�รับผิดชอบโครงการ พ.ท. ธรณ3ริศจ3  พิริยะนันทตระกูล

พ.อ. กฤษณีรีน  เบ�าลี ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. มีดําริให�ปรับปรุงซ�อมแซมสนามเปตองของสํานักงาน เพ่ือให�
กําลังพลได�ออกกําลังกายและทํากิจกรรมร�วมกัน มีกําลังพลเข�าร�วมกิจกรรมจํานวน 18 คน คิดเป'นร�อยละ 
90 ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนด 

ปรับปรุงพัฒนา

ร�วมด�วยช�วยกัน

ปรับปรุงสนามเปตอง

สนามเปตองใหม� ซ�อมแซมเสร็จแล�ว

พัฒนาองค�กร



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

ผู้ รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธรรมธนกรณ์  คิดชนะ

ห้วงเดือน ส.ค. ๖๓ พ.อ. ยทุธพงษ์  ทศวงศ์ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ได้ให้กําลงัพล 
ผค.สขว.กอ.รมน. ทํากิจกรรม 5 ส ภายในหน่วย ตามวงรอบประจําสปัดาห์ และร่วม
รับประทานอาหารร่วมกนั โดยมีผู้ ร่วมกิจกรรม ๑๕ คน  ผ่านเกณฑ์ที*กําหนดไว้ 

กําลงัพลช่วยกนัทําความสะอาดและ จดัเก็บเอกสารต่าง ๆ ณ ห้อง ผค.สขว.ฯ

ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. ร่วมรับประทานอาหารกบั กพ. หลงัจากทํากิจกรรม ๕ ส 



รายงานองค์กรคณุธรรมประจําเดือน ส.ค.  ๒๕๖๓
โครงการ ทําความดี ประจําเดือน

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

ห้วงเดือน ส.ค. ๖๓ พ.อ. ยทุธพงษ์  ทศวงศ์ชาย ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จดัให้กําลงัพล หมนุเวียน ร่วม
กิจกรรมเสียสละเวลาเพื*อทําความดีเมื*อมีโอกาส โดยมีผู้ ร่วมกิจกรรม ๑๕ คน  ผา่นเกณฑ์ที*กําหนดไว้ 

น.อ. นพวรรธน์  แสงสวุรรณโกเศส ได้พาครอบครัวไปกิจกรรมทําบญุที*วดั ในพื =นที*ใกล้บ้าน

ร.ท. ธรรมธนกรณ์  คิดชนะ ร่วมบําเพ็ญประโยชน์กบั ธกส. สาขานางเลิ =ง ปรับปรุง บรูณะ และทําความสะอาด
บริเวณโดยรอบ

นาย พรหมพฒัน์  สวุรรณมยั ร่วมบริจาคโลหิด กบัสภากาชาดไทย



หน.ฝธก.สขว.กอ.รมน. กรุณาจัดเล้ียงอาหารในโอกาสพิเศษให�กับกําลังพล ฝธก.สขว.กอ.รมน. 
ณ ร�านอาหารมล ถนนพระรามท่ี 5 เม่ือวันท่ี ๒๖ ส.ค. ๖๓ มีผู�ร�วมกิจกรรม 16 คน คิดเป'น
ร�อยละ 94 ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว�

หัวหน(าหน วยงาน พ.ท. พงษพลวัชร  เพชรพลายงาม
โครงการวิถีไทย รื*นเริง อิ*มท้อง ร้องเพลง

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธวัชชัย  สุขเลิศ

กําลังพล ฝธก.สขว.กอ.รมน.ร�วมรับประทานอาหาร
และร�องเพลงเพ่ือผ�อนคลาย หลังทํางานมาตลอดเดือน

หน.ฝธก.สขว.กอ.รมน. กรุณาร�องเพลงให�ทุกคน
ได�ร�วมสนุกไปพร�อมกัน

กําลังพล ฝธก.สขว.กอ.รมน. สุภาพบุรุษหนุ�ม
หน�ามน พร�อมครับ +++!!!+++

กําลังพล ฝธก.สขว.กอ.รมน. สุภาพสตรีสาวสวยหน�าใส
พร�อมค�ะ ***!!!***(ประสานงาน แปKปนะ!!)

ความสุขร�วมแบ�งปMน หน.แผนกธุรการกรุณาร�วม
ร�องเพลงสร�างความสนุกแบบต�อเน่ือง

รวมใจเป'นหน่ึงเดียว กระชับความสัมพันธ3
ท้ังชายหญิง



ผอ.รภ.สขว.กอ.รมน. พร�อมด�วย กําลังพล รภ.ฯ ร�วมเย่ียมให�กําลังใจ 
น.อ.ปวีณ3 ฯ หัวหน�าฝPายรักษาความปลอดภัย รภ.สขว.กอ.รมน.ปPวยเส�นเลือดหัวใจ
ตีบ คิดเป'นร�อยละ 100

หัวหน(าหน วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการ รวมใจสามมคัคี มิตรไมตรีเยี*ยมผู้ ป่วย

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค.63

ผู(รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

 



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน.ให�ความร�วมมือทําความสะอาดท่ีพักโรงนอนทหาร  คิด
เป'น ร�อยละ 70 ของกําลังพล

หัวหน(าหน วยงาน น.อ.นภ  ศรีปล่ัง
โครงการ สามมคัคี มีวินยั ร่วมใจรักษาความสะอาด

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค..63

ผู(รับผิดชอบโครงการ นาย วรชัย  เสนสอาด

 



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ.หญิง ฉันทนี  เลียดประถม

กําลังพล ฝธก.สนย.กอ.รมน. ร�วมทํากิจกรรม 5 ส. เพ่ือความสะอาดและความเป'นระเบียบเรียบร�อย
ของสํานักงาน เพ่ือเตรียมการขนย�ายเข�าสู�สํานักงานแห�งใหม� ในห�วงเดือน ส.ค.63 โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม 
จํานวน ๘ คน คิดเป'นร�อยละ ๕๐ ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว�

โครงการ กิจกรรม ๕ ส.

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. มานล  สุทธิหอม

นายประกิต  ภู�พัฒน3
คัดแยกกระดาษรีไซเคิล

จ.ส.อ. วรัตถ3  สัมฤทธิ์
คัดแยกขยะ 

จ.ส.ท.หญิง ศิริมันตรา  โยธราช
จัดเรียงแฟVมเอกสาร

ร.ต. ดนัย  เทียมเงิน
คัดแยกขยะ

นาง นาถสุภางค3 ไกรอาบ
เก็บเอกสารเตรียมการขนย�าย

จ.ส.อ. สวัสดิ์  ดงหลง
เก็บเอกสารเตรียมการขนย�าย



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. ๖๓

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

ผู#รับผิดชอบโครงการ ส.ต.หญิง วีรพิชญา  เกษมศรี

พ.ท. ภัทรพล  นัยจิตร

น.ส. ปณิดา  ศรีปาน

พ.ท. สมชาย กฐินสมมิตร

    กําลังพล นย.สนย.กอ.รมน. ร�วมใช�ถุงผ�าเพ่ือลดโลกร�อน และลดการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างสิ้นเปลือง 
ในห�วงเดือน ส.ค. ๖๓  มีผู�ร�วมกิจกรรม ๖ คิดเป2นร�อยละ ๕๐ ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว�

นย.สนย.กอ.รมน.

ส.ต.หญิง วีรพิชญา เกษมศรี น.ส.อภัสนัชศ�  ยะราช

น.อ.ปลอดภัย  จันโภคา 



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. ๖๓

โครงการ กิจกรรม 5 ส ในสํานักงาน
หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. นิธินันท  ฤทธิ์ชัยทิพย
ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. ธีรพัฒน  มาบริบูรณ

โครงการ กิจกรรม 5 ส ในสํานักงาน เม่ือ ส.ค. 63 มศ.สนย.กอ.รมน. ได(ย(ายสํานักงานเดิมจากห(อง 313
มายังสํานักงานแห งใหม  กําลังพลของหน วยได(ร วมกันทํากิจกรรม 5 ส เพ่ือจัดระเบียบสํานักงานสร(างเสริม

สุขลักษณะในสถานท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรในองคกร

จ.ส.อ. ก�องเกียรติ์ สุวรรณศรี 

น.ส. นัทธมน  เนื่องจากนิล

จ.ส.อ. ปภณ  กุลจิตติโสภณ

น.ส. พิมพ3นารา  นาคฉัตรีย3

ร.ต.หญิง ณัฐสินี  จิตรกรปMญญา ส.อ.หญิง กัญจน3ณัฏฐ3  ชื่นตระกูล



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.ค. ๖๓

โครงการ การป5องการแพร�ระบาดโรค COVID-19
หัวหน�าหน�วยงาน น.อ.จารุวัฒน�  วัดละเอียด  
ผู�รับผิดชอบโครงการ น.อ.สุรจิตร  เจริญศรี  

กําลังพลของ ปส.สนย.กอ.รมน. ร�วมกันรณรงค�ใช�แอลกอฮอล� ในสํานักงาน ในห�วงเดือน ส.ค. ๖๓
โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๑๒ คน คิดเป2นร�อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�

พ.ต. โฆษิต  ส�งแสงขจร
ทําความสะอาดและฆ�าเชื้อบนฝIามือ

น.ส. อารยา  ศิริธร
ทําความสะอาดและฆ�าเช้ือบนฝIามือ

น.อ. ฉัตรเฉลิม  พิทักษ�สรยุทธ
ทําความสะอาดและฆ�าเช้ือบนคีย�บอร�ด

น.อ. ปาริชาติ  จงมุม
ทําความสะอาดและฆ�าเช้ือโรคบนฝIามอื

น.อ. สุรจิตร  เจริญศรี
ทําความสะอาดและฆ�าเช้ือบนฝIามือ

น.อ. วิบูลย�  คูบูรณ�
ทําความสะอาดและฆ�าเช้ือบนโตKะ



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. พอเพียง จิตใจสงบ ทํานุบํารุงศาสนา โดยการตักบาตร ปฏิบัติธรรมวันท่ี ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๓ 
โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๖ คน คิดเป2นร�อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�

โครงการ พอเพียง จิตใจสงบ ทํานุบํารุงศาสนา โดยการตักบาตร ปฏิบัติธรรม

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.อ. บุญเลิศ  โพธ์ิติวงศ�
ทําบุญไหว�พระ

พ.อ. กิตติ  ฐิติวัฒนา
ทําบุญวันพระ

น.อ. สมเกียรติ  กองสัมฤทธ์ิ
ทําบุญใส�บาตร

พ.ต. ประวิทย�  อักษรนิตย�
ทําบุญไหว�พระ

จ.ส.อ.หญิง จิตติมา  ด�อนศรี
ทําบุญใส�บาตร

พ.จ.อ. จักรกฤษณ�  บุญเอ่ียม
ทําบุญวันพระ



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส�วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน วันท่ี  ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓ 
โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๖ คน คิดเป2นร�อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�

โครงการจิตอาสา เสียสละ เพ่ือส�วนรวม กิจกรรม ๕ ส. สํานักงาน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

พ.จ.อ. จักรกฤษณ�  บุญเอ่ียม
เช็ดทําความสะอาด

จ.ส.อ.หญิง จิตติมา  ด�อนศรี
ทําความสะอาดคีย�บอร�ด

จ.ส.อ. สหรัฐ  ดีพยุงไทย
ทําความสะอาดโตKะ

พ.ต. ประวิทย�  อักษรนิตย�
ทําความสะอาด

จ.ส.อ.หญิง เตือนจิตต�  สันติพิริยาภรณ�
ทําความสะอาดเครื่องปริ้น

น.ส. มนนิสา  รุ�งปRจฉิม
ทําความสะอาด



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. ภาสกร  สนิท

กําลังพล มพ.สนย.กอ.รมน. ปลูกจิตสํานึกความพอเพียง วันท่ี  ๕ ส.ค. ๒๕๖๓ โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม 
จํานวน ๖ คน คิดเป'นร�อยละ ๗๐ ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว�

ปลูกจิตสํานึกความพอเพียง

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ. บุญเลิศ  โพธิ์ติวงศ

น.อ. สมเกียรติ  กองสัมฤทธ์ิ
นําขวดมารีไซเค้ิล

พ.ต. ประวิทย�  อักษรนิตย�
นํากระดาษเก�ามาทําสนัแฟ5ม

พ.จ.อ. จักรกฤษณ�  บุญเอ่ียม
ตัดสติ๊กเกอร�ติดแฟ5มหล�อเทียนวันเข�าพรรษา

จ.ส.อ. จิตติมา  ด�อนศรี
นํากล�องกระดาษมาทําท่ีใส�แฟ5ม

จ.ส.อ.หญิง เตือนจิตต�  สันติภิริยาภรณ�
นํากระดาษรีไซเค้ิล

จ.ส.อ. สหรัฐ  ดีพยุงไทย
นํากระดาษมารีไซเค้ิล



กําลังพล ผง.สนย.กอ.รมน. รับประทานอาหารร�วมกัน สร�างความสามัคคีปรองดอง
ในห�วงเดือน ส.ค. 63 โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม จํานวน ๑๐ คน คิดเป'นร�อยละ ๑๐๐ 
ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว�

หัวหน(าหน วยงาน พ.อ.ไพรวัลย  โปAะประนม
โครงการ  อาหารกลางวนัสร้างความปรองดอง

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค.63

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. ณฐวัฒน  พ วงเภกา

 

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

พ.อ.หญิง จิตรลดา  หนูนิมิตร

ร.ต. ณัฐวัฒน�  พ�วงเภกา

ส.อ. ปWยะวัฒน�  ลําใย

ส.อ. ปWยะวัฒน�  ลําใยส.อ. ปWยะวัฒน�  ลําใย



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. ๖๓

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

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน.  ร วมกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในห(วงเดือน ส.ค. ๖๓ มีกําลังพลร วมกิจกรรม             
จํานวน ๑๑ คน คิดเป%นร(อยละ ๑๐๐ ผ านเกณฑท่ีกําหนดไว( 

กําลังพล วผ.ฯ ช�วยกันจัดงานสัมมนาด�วยความขยันขันแข็ง

นานที จะออกนอกสถานท่ี เฮฮากันหน�อย

ว�างๆก็ออกกําลังกายกันหน�อย



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. ๖๓

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

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน.  สานสัมพันธ3 ในครอบครัว โดยการนําพวงมาลัยไหว�คุณแม�เนื่องในวันแม�แห�งชาติ   
และรับประทานอาหารร�วมกันกับครอบครัว ในห�วงเดือน ส.ค. ๖๓ มีกําลังพลร�วมกิจกรรม จํานวน 6 คน        
คิดเป'นร�อยละ 5๕ ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว� 

ผอ.วผ.ฯ  และครอบครัว 
นําพวงมาลัยไหว�คุณแม�เน่ืองในวันแม�แห�งชาติ

บุตรสาว พ.อ.หญิง เบญจมาศฯ 
นําพวงมาลัยไหว�คุณแม�เน่ืองในวันแม�แห�งชาติ

พ.ท.หญิง นิรมลฯ 
นําพวงมาลัยไหว�คุณแม�เน่ืองในวันแม�แห�งชาติ

ร.อ.หญิง นนทิกาฯ 
ไหว�คุณแม�เน่ืองในวันแม�แห�งชาติ 

ร.ต. นทีฯ นําพวงมาลัยไหว�
คุณพ�อและคุณแม�เน่ืองในวันแม�แห�งชาติ

น.ส. สุทธสิริฯ 
รับประทานอาหารกับครอบครัว 



รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. ๖๓

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

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ต. นที  ประดิษฐทรัพย

กําลังพล วผ.สนย.กอ.รมน. ทําบุญและสักการะองค3พระ เพ่ือเสริมสิริมงคลให�ชีวิต ในห�วงเดือน ส.ค. ๖๓ 
จํานวน ๖ คน คิดเป'นร�อยละ ๕๕ ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว� 

ผอ.วผ.ฯ ร�วมทําบุญ 
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร

ร.อ.หญิง นนทิกาฯ
 อธิฐานขอพรจากการทําบุญ

พ.ท. เมธากรณ�ฯ ทําบุญถวายสังฆทาน

พ.อ.หญิง อ�อมรัตน�ฯ
 ไหว�พระพุทธชินราชเพ่ือความเป2นศิริมงคล

ร.อ. สันติฯ ทําบุญกับครอบครัว

ร.ต. นทีฯ 
สักการะพระสมเด็จนางพญา



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. อารัมภ  อังศุเศรณี

กําลังพล บร.สกบ.กอ.รมน. ได�ร�วมกันรณรงค3การคัดแยกขยะโดยเฉพาะอย�างย่ิง
การแยกขยะติดเช้ือในช�วงสถานการณ3ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

ช�วงวันท่ี ๑ – ๓๑ ก.ค. 63
โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม 2๕ ราย คิดเป'นร�อยละ 100 ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว�

โครงการปลุกจติสาํนึก การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของ บร.สกบ.กอ.รมน. 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.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



รายงานผลองค�กรคุณธรรม

ประจําเดือน ส.ค. 63
โครงการวิถีไทย ทําบุญวันพระ และแสดงความยินดีวันเกิด 

ข�าราชการและบุคลากร ของส�วนแผนและโครงการ สกบ.กอ.รมน.
 

กําลังพล ผค.สกบ.กอ.รมน. ร�วมจัดทํากิจกรรมโครงการวิถีไทย ทําบุญวันพระ และแสดงความยินดีวันเกิด     
โดยมีผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 15 คน เป2นข�าราชการทหาร พลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ�าง โดยคิดเป2น
ร�อยละ 88.24 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว� 

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

ภายในอุโบสถของวัดโบสถ�สามเสน  ขอพรหลวงพ�อสุขเกษม  หลวงพ�อรวย  หลวงพ�อทอง  หลวงพ�อเศรษฐี

วันคล�ายวันเกิด 25 ส.ค. พ.อ. เบญจพล ประจง ร�วมแสดงความยินดีในวันคล�ายวันเกิด

ถวายน้ําด่ืม และปRจจัย พระภิกษุสงฆ� วันคล�ายวันเกิด 15 ส.ค. นายณภัค ธนารุจิพรกุล



กําลังพล สน.สกบ.กอ.รมน. เสียสละเวลา ทํากิจกรรม 5 ส. สํานักงาน โดยช�วยกันทําความ
สะอาดในพ้ืนท่ีต�างๆ ในเดือน ส.ค. 63 มีผู�ร�วมกิจกรรม ๑๖ คน คิดเป'นร�อยละ ๘๐         
ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว� 

โครงการ คุณธรรมจิตอาสา 

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

ทําความสะอาดห(องสํานักงาน

ทําความสะอาดบริเวณฝJายขนส งฯ

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

ทําความสะอาดห(องฝJายการแพทย



กําลังพล สน.สกบ.กอ.รมน. ร�วมใจประหยัดไฟฟVาโดยป̂ดไฟและเคร่ืองใช�ไฟฟVา เม่ือไม�ใช�งาน 
ในห�วงเดือน ส.ค. 63 มีผู�ร�วมกิจกรรม ๒๐ คน คิดเป'นร�อยละ ๑๐๐ ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว� 

โครงการ คุณธรรมการประหยัด (การใช(ไฟฟMา)  

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

ปOดไฟทุกคร้ังเมือ่เลิกงาน

เปOดใช(งานเฉพาะจุดที่จําเป%น

ปOดการใช(งานเคร่ืองใช(ไฟฟMาทุกคร้ัง

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



กําลังพล สน.สกบ.กอ.รมน. รณรงค3การใช�กระดาษสองหน�า (Reuse) มีผู�ร�วมกิจกรรม  ๒๐คน 
คิดเป'นร�อยละ 100 ผ�านเกณฑ3ท่ีกําหนดไว�

หัวหน(าหน วยงาน พ.อ.สิรภพฐ  คําบุญรัตน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

   ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปรียาภรณ  บุนนาค

ช วยกันรณรงค

โครงการ คุณธรรมการประหยัด การใช(กระดาษสองด(าน (Reuse) 

แยกเอกสารที่ไม ใช(แล(วมา Reuse

ใช(กระดาษให(คุ(มค า



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. วรการ วงศสังข

รายงานผล องคกรคุณธรรม ประจําเดือน ส.ค. 63

ผู(รับผิดชอบโครงการ จ.ส.อ. หญิง ฉัฐฑริกา บางแก(ว 

กิจกรรมกําลังพล พน.สมท.กอ.รมน. เข(าร วมโครงการฝTกอบรมจริยธรรม กอ.รมน. ประจําปU 2563 
กิจกรรมวิทยากรบรรยาย หัวข(อ “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย” และกิจกรรมตรวจติดตามโครงการ พมพ.

 

กิจกรรม โครงการฝTกอบรมจริยธรรม กอ.รมน. ประจําปU 2563   

กิจกรรมวิทยากรบรรยาย หัวข(อ “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย” 



   บุคลากร พน.สมท.กอ.รมน. ร วมกิจกรรม 1. โครงการฝTกอบรมจริยธรรม กอ.รมน. ประจําปU 2563
ณ วัดสร(อยทอง เขตบางซื่อ กทม. วันจันทรที่ 3 ส.ค. 63,I2.Iกิจกรรมวิทยากรบรรยาย โดย 

สํานักงานกระทรวงการคลงั หัวข(อi“สถาบันพระมหากษัตริยกบัประเทศไทย” วันจันทรที่ 17 ส.ค. 63                          
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กทม., โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลยั จ.สุพรรณบุรี วันพุธที่ 19 ส.ค. 63, 

ฝTกอบรมหลักสูตรฝTกทบทวนจติอาสา 904 (Upgrade) วันที่ 24-26 ส.ค. 63                         
ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี), 3. เดินทางไปตรวจตดิตามการปฏิบัตงิาน            

โครงการพระราชดําริ และการพัฒนา (พมพ.) จ.สกลนคร,จ.มกุดาหาร,จ.นครพนม วันที่ 3-6 ส.ค. 63 
และลุ มนํ้าน าน จ.น าน วันที่ 25-28 ส.ค. 63

กิจกรรม เดินทางไปตรวจตดิตามการปฏิบัตงิาน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
           และงานการพัฒนา (พมพ.)

กิจกรรม ฝTกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 (Upgrade)





หัวหน�าหน�วยงาน พ.อ. อภิรเดช  หม่ันวิชาชัย

พ.อ.หญิง มนไท จันทร�ทอง ได�เก็บฝRกมะรุมอ�อนจากบ�าน จ.อ�างทอง จึงนํามาทําแกงส�มมะรุม และสมาชิกคน
อ่ืนๆ ได�เตรียมอาหาร ผัก และผลไม�มาเพ่ิมเพ่ือรับประทานร�วมกัน มีผู�เข�าร�วมกิจกรรม 11 คน จากผู�ประกาศ
เจตนารมณ�ท้ังหมด 17 คน คิดเป2นร�อยละ 64.71 ผ�านเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�

โครงการ ติดดิน กินได# ภายใต#ความพอเพียง

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

ผู�รับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง นิสา  เพ่ิมพิพัฒน�



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. วรการ วงศสังข

รายงานผล องคกรคุณธรรม ประจําเดือน ส.ค. 63

ผู(รับผิดชอบโครงการ จ.ส.อ. หญิง ฉัฐฑริกา บางแก(ว 

กิจกรรมกําลังพล พน.สมท.กอ.รมน. เข(าร วมโครงการฝTกอบรมจริยธรรม กอ.รมน. ประจําปU 2563 
กิจกรรมวิทยากรบรรยาย หัวข(อ “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย”

และกิจกรรมตรวจติดตามโครงการ พมพ.
 

กิจกรรม โครงการฝTกอบรมจริยธรรม กอ.รมน. ประจําปU 2563   

กิจกรรมวิทยากรบรรยาย หัวข(อ “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย” 



กิจกรรม ฝTกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 (Upgrade)

กิจกรรมวิทยากรบรรยาย หัวข(อ “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย” 



   บุคลากร พน.สมท.กอ.รมน. ร วมกิจกรรม 1. โครงการฝTกอบรมจริยธรรม กอ.รมน. ประจําปU 2563
ณ วัดสร(อยทอง เขตบางซื่อ กทม. วันจันทรที่ 3 ส.ค. 63,I2.Iกิจกรรมวิทยากรบรรยาย โดย 

สํานักงานกระทรวงการคลงั หัวข(อi“สถาบันพระมหากษัตริยกบัประเทศไทย” วันจันทรที่ 17 ส.ค. 63                          
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กทม., โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลยั จ.สุพรรณบุรี วันพุธที่ 19 ส.ค. 63, 

ฝTกอบรมหลักสูตรฝTกทบทวนจติอาสา 904 (Upgrade) วันที่ 24-26 ส.ค. 63                         
ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี), 3. เดินทางไปตรวจตดิตามการปฏิบัตงิาน            

โครงการพระราชดําริ และการพัฒนา (พมพ.) จ.สกลนคร,จ.มกุดาหาร,จ.นครพนม วันที่ 3-6 ส.ค. 63 
และลุ มนํ้าน าน จ.น าน วันที่ 25-28 ส.ค. 63

กิจกรรม เดินทางไปตรวจตดิตามการปฏิบัตงิาน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
           และงานการพัฒนา (พมพ.)



รายงานผล องคกรคุณธรรม ประจาํเดือน ส.ค. 63

โครงการ สานสมัพนัธ์ครอบครัว  ฝธก.สมท.กอ.รมน. 
หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. ชัชวาลย  ย่ีสาคร

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.ต. วิรัช  จิตประสงค

พ.อ.ชชัวาลย์ ฯ หน.ฝธก.สมท.กอ.รมน. สั*งอาหาร (ไก่ทอด เคเอฟซี) เพื*อให้กําลงัพล             
ในสว่น ฝธก.สมท.ฯ ได้รับประทานอาหารร่วมกนั 

      กําลังพล ฝJายธุรการ และสํานักงานผู( อํานวยการมวลชนและสารนิเทศฯ ได(ร วมกัน
รับประทานอาหาร โดยพร(อมเพรียงกันสร(างสานสัมพันธกําลังพลเป%นครอบครัวเดียวกัน                
ห(วงเดือน  ส.ค. 63  โดยมีผู(เข(าร วมกิจกรรม 21 คน จากผู(ประกาศเจตนารมณท้ังหมด   25 คน 
คิดเป%นร(อยละ 84  

กําลงัพล สว่น ฝธก.สมท.กอ.รมน.ร่วมกนัรับประทานอาหารพร้อมเพรียงกนั เพื*อสร้างสานสมัพนัธ์

กําลงัพล สว่น ฝธก.สมท.กอ.รมน. ร่วมกนัจดัเตรียมอาหารใสใ่นภาชนะที*เตรียมไว้ 



จัดกิจกรรมเดินรณรงคประชาสัมพันธโครงการ “รักษต(นไม( ลดใช(กระดาษ” กง.สปง.กอ.รมน.
วันที่ 21 ส.ค. 63 สง.ผอ.กง.สปง.กอ.รมน. จัดกิจกรรมเดินรณรงค3ประชาสัมพันธ3โครงการฯเพื่อกระตุ�นเตือน ปลุกจิตสํานึกให�ใช�
กระดาษอย�างประหยัดและต�อเนื่องต�อไป โดยมุ�งเปVาให�เกิดผลสัมฤทธิต์ามตัวชี้วดัที่กําหนดไว�

โครงการ รักษ์ต้นไม้ ลดใช้กระดาษ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

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

เดินรณงคประชาสัมพันธฯท่ีฝJายธนารักษ 
และฝJายการเงิน

เดินรณรงคประชาสัมพันธฯท่ี ฝJายบัญชี 
และห(อง GFMIS

หน.สง.สปง.ฯจัดกิจกรรมและนําทีมเดินรณรงคฯ เดินรณรงคประชาสัมพันธท่ี สง.ผอ.กง.สปง.กอ.รมน.

แบบเส้ือและแผ นปMายเดินรณรงคประชาสัมพันธฯ ผู(แทนจากฝJายฯ จํานวน 4 คน เดินรณรงคฯ



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

โครงการคุณธรรมจริยธรรม
    หัวหน#าหน�วยงาน    พ.อ. โสภาค  อิศรางกูร ณ อยุธยา   

                                       ผู#รับผิดชอบโครงการ   นางสาวยุรีย�  หีมหนิ

               

             ผอ.งป.สปง.กอ.รมน. ให�ความสําคัญและสนับสนุนให�กําลังพลได�แสดงออกถึงความกตัญcูต�อมารดาและผู�มีพระคุณ 
ซ่ึงเป2นการปลูกฝRงให�กําลังพลได�แสดงความรัก ความกตัญcู พร�อมท้ังส�งเสริมให�กําลังพลมีจิตสํานึกในพระคุณของแม�และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ�

กําลังพลมีความกตัญ7ูนําพวงมาลัยมากราบแม�เนื่องในโอกาสวันแม�แห�งชาติ

กําลังพลพาแม�เข#าวัดทําบุญร�วมกันอย�างมีความสุข เนื่องในโอกาสวันแม�

กําลังพลกลับไปเย่ียมแม�และพาแม�เท่ียวในวันหยุดราชการ (วันแม�แห�งชาติ)



หัวหน(าหน วยงาน พ.อ. สมชนก ทันใจ

กําลังพล วต.สปง.กอ.รมน. ร�วมกันทํากิจกรรมต�างๆ เดือน สิงหาคม 63 ท่ีผ�านมาโดยมีผู�ร�วม
กิจกรรม 10 คน

โครงการ เอื =อเฟื=อปันสขุ คณุธรรมนําใจ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

ผู(รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง วราภรณ เข็มศรี 

ไหว(พระวัดสมณานัมบริหาร

มอบถ(วยชาม ขนมให(เด็กๆ (เด็กส วนหน่ึงมาจาก บ(านราชวิถี)

โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร



รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

โครงการคุณธรรมจริยธรรม
    หัวหน#าหน�วยงาน  นางนิชานันท�  เนียมถนอม 

                                       ผู#รับผิดชอบโครงการ   ร.ท. ชลิน  ศรีอ�อน

               

             หน.ผง.สปง.กอ.รมน. ได�จัดทําโครงการองค�กรคนดี ภายใต�กิจกรรม “รักแม�” เพ่ือเสริมสร�างคุณธรรม ความกตัญcู 
จิตสํานึกในพระคุณแม� รวมท้ังให�เห็นคุณค�าและความสําคัญของสถาบันครอบครัว ถ�ายทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามให�แก�สมาชิกใน
ครอบครัว เพราะสถาบันครอบครัวเป2นสถาบันพ้ืนฐานแรกสุดท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่ง เป2นจุดเริ่มต�นของสถาบันอ่ืนๆ ในสังคม 
และทําหน�าท่ีอบรมขัดเกลาให�สมาชิกในครอบครัวเป2นคนดีของสังคม

กําลังพลกราบขอขมาและขอพรแม�และพาครอบครัวไปเท่ียวเนื่องในโอกาสวันแม�

กําลังพลร�วมกิจกรรมวันแม�มอบเกียรติบัตรให#กับคุณแม�ดีเด�น

กําลังพลพาแม�ร�วมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม�แห�งชาติ



รายงานผลองค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63 จิตอาสา 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. โดยช�วยกันทําความสะอาดสํานักงาน

คัดแยกเอกสารท่ีไม�ได�ใช�

กิจกรรม 5 ส

ช�วยกันทําคนละจุด



หัวหน(าหน วยงาน  พ.ต. ยุทธนา  จิระเดชากร

โครงการรู้ รักสามัคคี และทาํความดีเพ ื'อความสุขของส่วนรวม

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 6๓

ผู(รับผิดชอบโครงการ ร.ท. ธีรยุทธ   มิวันเปUmย

โครงการรู�รักสามัคคีและทํางานเป'นทีม เพ่ือความสุขของส�วนรวม
และให�บรรลุเปVาหมายตามวัตถุประสงค3ของทางราชการ



กาํลงัพล สทส.ศดม.กอ.รมน. ไดท้าํกิจกรรมรับแจกหนงัสือธรรมะจาก หน.สทส. เพื!อนาํไปปรับใชใ้น
ชีวติประจาํวนั และทาํบุญไหวพ้ระที!วดัเพื!อกล่อมเกลาจิตใจ มีผูร่้วมกิจกรรม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

หัวหน้าหน่วยงาน พ.อ. มนต์อมร  ยะคะเสม
โครงการจิตอาสา ที!ทาํงานน่าอยู ่น่าทาํงาน เพื!อนร่วมงานสามคัคี

รายงานผล องค์กรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. 63

     ผู้รับผดิชอบโครงการ น.อ.กนก  สุริยา

จนท.สทส. ได้รับการแจกจ่ายหนังสือธรรมะจาก
หน.สทส.

จนท.สทส. ได้รับการแจกจ่ายหนังสือธรรมะจาก
หน.สทส.

จนท.สทส. ได้รับการแจกจ่ายหนังสือธรรมะจาก
หน.สทส.

จนท.สทส.ทาํบุญที-วดั เพื-อกล่อมเกลาจติใจ

จนท.สทส. ได้รับการแจกจ่ายหนังสือธรรมะจาก
หน.สทส.

จนท.สทส. ได้รับการแจกจ่ายหนังสือธรรมะจาก
หน.สทส.



หัวหน#าหน�วยงาน พ.อ. พงศ�พัฒน�  ขันธเขตต�

     กําลังพล สผธ.ศดม.กอ.รมน. ( ผค.ศดม.กอ.รมน.) ร�วมมือกันทํากิจกรรมจิตอาสา  เข�า
วัดฟRงธรรม ในช�วงเดือน ส.ค. ๖๓ โดยมีผู�ร�วมกิจกรรม ๓ คน คิดเป2นร�อยละ ๗๕    ผ�าน
เกณฑ�ท่ีกําหนดไว�

โครงการ จิตอาสา - เข#าวัดฟBงธรรม

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. ๖๓

ผู#รับผิดชอบโครงการ น.อ. รณยศ  สมิตะมุกสิก

กวาดฝุ>นผงก�อนถูพ้ืน

พร#อมฟBงธรรม

รับฟBงธรรมจากพระอาจารย�

ถูพ้ืนทําความสะอาด

เตรียมตัวรอฟBงธรรม

เก็บตกฝุ>นผงที่หลงเหลอื



กําลังพล สผบ.สบข.กอ.รมน. ร�วมกิจกรรมเพ่ือสืบทอดประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย 
ทําบุญ ไหว#พระที่วัด

โดยมีผู#ร�วมกิจกรรม ๑๖ คน คิดเปFนร#อยละ ๙๔ ผ�านเกณฑ�ที่กําหนดไว#

กําลังพล สผบ.สบข.กอ.รมน. พาครอบครัว ไหว#พระ ทําบุญที่วัด

รายงานผล องค�กรคุณธรรม
ประจําเดือน ส.ค. ๖๓

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
หัวหน#าหน�วยงาน พ.อ. ฐาวิรัตน�  ยังน#อย

ผู#รับผิดชอบโครงการ น.อ. นพดล  บุญด#วยลาน

น.ส.ดวงกมล ฯ กําลังพล สผบ.สบข.กอ.รมน. ได#ไปบรรยายธรรม หัวข#อ 
การบริกรรม นึกพุทโธ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ (วัดบางขวาง)


