




สรุปงานองคกรคุณธรรม กอ.รมน.

ประจําเดือน ม.ค. 64

รวบรวมโดย สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.



กําลังพล สจร.กอ.รมน. รวมกิจกรรมโครงการวิถีไทย ร่วมอวยพรวันคลา้ยวนัเกิดใหแ้ก่กาํลงัพล 

สจร.กอ.รมน. และร่วมรับประทานขนมเค้ก/พิซซ่า ณ สํานักงาน สจร.กอ.รมน.  เมื่อวันท่ี

๗ ม.ค. ๖๔ โดยมีผูรวมกิจกรรมจํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๗๕ ผานเกณฑท่ีกําหนดไว

หัวหนาหนวยงาน พล.อ.วัชรปาณี  มณีวรรณ
โครงการวิถไีทย อวยพรในวันคล้ายวันเกดิของกาํลังพล สจร.กอ.รมน.

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ม.ค. ๖๔

ผูรับผิดชอบโครงการ พ.ท.พันธพิชิต อยูสถาพร

ขนมเคกและพิซซาพาเพลิน

รวมอวยพรวันคลายวันเกิดแบบ New Normal



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. รวมกันทําความสะอาดหนวยงาน เพื่อลดการแพรกระจาย

เชื้อ โควิด – 19 คิดเปนรอยละ 100

หัวหนาหนวยงาน น.อ. นพดล โพธิ์สงา

โครงการ รักษาความสะอาดปลอดภัยห่างไกล covid-19

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ม.ค.6๔

ผูรับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปุญสิตา มองเพชร



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. และครอบครัว รวมทําบุญสืบสานวัฒนธรรมไทยชวงวันหยุดสุดสัปดาห  

และใสเคร่ืองปองกันตามมาตรการปองกัน covid-19
คิดเปนรอยละ ๑00 ของกําลังพล

หัวหนาหนวยงาน น.อ. นพดล โพธิ์สงา
โครงการ ทาํบุญสืบสานวัฒนธรรมไทย

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ม.ค.6๔

ผูรับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปุญสิตา มองเพชร



รายงานผล องคกรคุณธรรม

ประจําเดือน ม.ค. 64

โครงการ สานสัมพันธสามัคคีกําลังพล ปขร.สขว.กอ.รมน.

หัวหนาหนวยงาน พ.อ. นรเสฏฐ ศุภวราสุวัฒน
ผูรับผิดชอบโครงการ พ.ท. ธรณริศจ พิริยะนันทตระกูล

ผูบังคับบัญชาใสใจหวงใยกําลังพล กําลังพลรวมรับประทานอาหาร                                   

ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. สนับสนุนอาหารกลางวันใหกําลังพล

ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. มอบผักใหกําลังพล

พ.อ. นรเสฏฐ ศุภวราสุวัฒน ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. สนับสนุนอาหารกลางวันพิเศษใหกําลังพลรับประทาน
รวมกันเพ่ือสานสัมพันธและสรางความสามัคคีในองคกร โดยมีผูรวมกิจกรรม 20 คน คิดเปน รอยละ 100

ผานเกณฑท่ีกําหนดไว



สรุปงานองคกรคุณธรรม กอ.รมน.

ประจําเดือน ก.พ. 64

รวบรวมโดย สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. และครอบครัว รวมกันทําความสะอาดตามสถานท่ีใกลเคียงท่ีอยู

อาศัย เชน วัด สวนสาธารณะ และ พื้นท่ีบริเวณท่ีทํางาน 

คิดเปนรอยละ 100

หัวหนาหนวยงาน น.อ. นพดล โพธิ์สงา

โครงการ จิตอาสาบาํเพญ็สาธารณะประโยชนแ์ละร่วมกันรักษาความสะอาดตามสถานที่ต่างๆ

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ. 6๔

ผูรับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปุญสิตา มองเพชร



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. และครอบครัว รวมงานอุปสมบทเพื่อสืบสานวฒันธรรมไทย

และดํารงพระพุทธศาสนา

คิดเปนรอยละ ๑00 ของกําลังพล

หัวหนาหนวยงาน น.อ. นพดล โพธิ์สงา
โครงการ ทาํบุญสืบสานวัฒนธรรมไทย

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน ก.พ.6๔

ผูรับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปุญสิตา มองเพชร



รายงานผล องคกรคุณธรรม

ประจําเดือน ก.พ. 64

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงาน

หัวหนาหนวยงาน พ.อ. นรเสฏฐ ศุภวราสุวัฒน
ผูรับผิดชอบโครงการ พ.ท. ธรณริศจ พิริยะนันทตระกูล

ติดต้ังตูยาสามัญประจําสํานักงาน                                  ปลูกพืชผักกินได

เปลี่ยนปายสํานักงาน                             ปลูกตนไมบริเวณหนาประตูทางเขา

ทําความสะอาดหองประชุม ติดปายบอกทาง เขา - ออก

พ.อ. นรเสฏฐ ศุภวราสุวัฒน ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. มีดําริใหปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงาน เพ่ือใหมีความ
รมรื่นและเปนระเบียบมากข้ึน โดยมีผูรวมกิจกรรม 17 คน คิดเปน รอยละ 85 ผานเกณฑท่ีกําหนดไว



รายงานองคกรคุณธรรมประจาํเดือน ก.พ. ๒๕๖๔

โครงการ รวมใจปรับปรุงภูมิทัศนใหนาอยู

หัวหนาหนวยงาน พ.อ. กฤษณีรีน เบา้ลี
ผูรับผิดชอบโครงการ ร.อ. ธรรมธนกรณ คิดชนะ

หวงวันท่ี ๑ – ๒๘ ก.พ. ๖๔ พ.อ. กฤษณีรีน เบาลี ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จัดกําลังพลทําความสะอาด

และรวมรับประทานอาหาร โดยมีผูรวมกิจกรรม ๑๕ คน ผานเกณฑท่ีกําหนดไว 

กําลังพลชวยกันทําความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน

กําลังพลรวมรับประทานอาหาร ณ หอง ผค.สขว.กอ.รมน.



รายงานองคกรคุณธรรมประจาํเดือน ก.พ. ๒๕๖๔

โครงการ สรางบุญ เพ่ิมความสุข

หัวหนาหนวยงาน พ.อ. กฤษณีรีน เบา้ลี
ผูรับผิดชอบโครงการ ร.อ. ธรรมธนกรณ คิดชนะ

หวงวันท่ี ๑ – ๒๘ ก.พ. ๖๔ พ.อ. กฤษณีรีน เบาลี ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จัดกําลังพล หมุนเวียนรวม

กิจกรรมทําความดี เพ่ือสวนรวม โดยมีผูรวมกิจกรรม ๑๕ คน ผานเกณฑท่ีกําหนดไว 

น.ส. วิมลรตัน ์ รกัขนัโท และครอบครวั รว่มทาํบญุไหวพ้ระ ณ วดัคอออม จ.ชมุพร

ส.ท. อริยวัฒน มีมะแม บริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย ณ กอ.รมน. (สวนกลาง) สวนรื่นฤดี

ร.อ. ธรรมธนกรณ์ คดิชนะ และครอบครวั รว่มทาํบญุไหวพ้ระ ณ วดัผาซอ่นแกว้ จ.เพชรบรูณ ์



สรุปงานองคกรคุณธรรม กอ.รมน.

ประจําเดือน มี.ค. 64

รวบรวมโดย สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.



กําลังพล สจร.กอ.รมน. รวมกิจกรรมโครงการวิถีไทย ร่วมรบัประทานอาหาร พบปะพูดคุยของ

กาํลังพล สจร.กอ.รมน.  ณ สํานักงาน สจร.กอ.รมน.  เมื่อวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๖๔ โดยมีผูรวมกิจกรรม

จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๘๕ ผานเกณฑท่ีกําหนดไว

หัวหนาหนวยงาน พล.อ.วัชรปาณี  มณีวรรณ
โครงการวิถไีทย พบปะรับประทานอาหารร่วมกันของกาํลังพล สจร.กอ.รมน.

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค. ๖๔

ผูรับผิดชอบโครงการ พ.ท.พันธพิชิต อยูสถาพร

ไกยาง สมตํา เต็มท่ีพรอมความอรอย

ชาว สจร.ฯ รวมรับประทานอาหารสําราญใจ



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. รวมกันทําบุญตามจิตศรัทธา  

คิดเปนรอยละ 100

หัวหนาหนวยงาน น.อ. นพดล โพธิ์สงา

โครงการ ทาํบุญด้วยใจ  

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน มี.ค.6๔

ผูรับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปุญสิตา มองเพชร



รายงานองคกรคุณธรรมประจาํเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

โครงการ รวมใจปรับปรุงภูมิทัศนใหนาอยู

หัวหนาหนวยงาน พ.อ. กฤษณีรีน เบา้ลี
ผูรับผิดชอบโครงการ ร.อ. ธรรมธนกรณ คิดชนะ

หวงวันท่ี ๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๔ พ.อ. กฤษณีรีน เบาลี ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จัดกําลังพลทําความสะอาด

และรวมรับประทานอาหาร โดยมีผูรวมกิจกรรม ๑๕ คน ผานเกณฑท่ีกําหนดไว 

กําลังพลชวยกันทําความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน

กําลังพลรวมรับประทานอาหาร ณ หอง ผค.สขว.กอ.รมน.



รายงานองคกรคุณธรรมประจาํเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

โครงการ สรางบุญ เพ่ิมความสุข

หัวหนาหนวยงาน พ.อ. กฤษณีรีน เบา้ลี
ผูรับผิดชอบโครงการ ร.อ. ธรรมธนกรณ คิดชนะ

หวงวันท่ี ๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๔ พ.อ. กฤษณีรีน เบาลี ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จัดกําลังพล หมุนเวียนรวม

กิจกรรมทําความดี เพ่ือสวนรวม โดยมีผูรวมกิจกรรม ๑๕ คน ผานเกณฑท่ีกําหนดไว 

นาย พรหมพฒัน์ สวุรรณมยั และครอบครวัรว่มทาํบญุไหวพ้ระ ณ วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ร.อ. ธรรมธนกรณ์ คดิชนะ รว่มทาํบญุไหวพ้ระ ณ วดัไรข่ิง จ.นครปฐม

น.ส. วิมลรัตน  รักขันโท และครอบครัวรวมสักการบูชา ศาลกรมหลวงชุมพร จ. ชุมพร



รายงานผล องคกรคุณธรรม

ประจําเดือน ก.พ. ๖๔
โครงการ ทําดีดวยหัวใจ

หัวหนาหนวยงาน พ.อ. นิธินันท ฤทธิ์ชัยทิพย

ผูรับผิดชอบโครงการ ร.ต. ธีรพัฒน มาบริบูรณ

เม่ือวันท่ี ๒๒ มี.ค. 6๔ รวมมือทํากิจกรรม 5ส. จัดระเบียบสํานักงานเพ่ือความสะอาดสวยงามท่ีปฏิบัติงาน

ประจําเดือน มี.ค. 6๔ 

ส.ต. รัชพล  หอมเหมือน

ร.ท.หญิง กัลยา  สมพงษ

จ.ส.อ. ปภณ  กุลจิตติโสภณ

ร.ท.หญิง กัลยา  สมพงษ

จ.ส.อ. ปภณ  กุลจิตติโสภณ

ส.ต. รัชพล  หอมเหมือน



สรุปงานองคกรคุณธรรม กอ.รมน.

ประจําเดือน เม.ย. 64

รวบรวมโดย สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.



กําลังพล รภ.สขว.กอ.รมน. รับฟงการอบรมขณะรวมแถวในทุกวัน เร่ืองการรักษาความสะอาด

สุขอนามัยของตนเองและผูท่ีตองปฏิบัติงานรวมกัน เวนระยะหาง ใสเคร่ืองปองกัน เพื่อให

ปลอดภัยจากโรคโควิท - 19

คิดเปนรอยละ 100

หัวหนาหนวยงาน น.อ. นพดล โพธิ์สงา

โครงการ อบรมการรักษาสุขอนามัยกาํลังพลขณะปฏิบัตงิาน

รายงานผล องคกรคุณธรรม
ประจําเดือน เม.ย.6๔

ผูรับผิดชอบโครงการ พ.ท.หญิง ปุญสิตา มองเพชร



รายงานผล องคกรคุณธรรม

ประจําเดือน  เม.ย. ๖4

การปฏิบัติงาน work from home ในสถานการณโรคติดตอไวรัส โคโรนา 2019

หัวหนาหนวยงาน พ.อ. จเด็ด จาดเลน

ผูรับผิดชอบโครงการ พ.อ. อนิรุท ละอองพันธ

กําลังพล ผงป.สบค.กอ.รมน. ไดปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย ในสถานการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา ๒๐๑๙ ตามนโยบายผูบังคับบัญชาเพ่ือเปนการลดการแพรระบาด โดย พ.อ. อนิรุท ละอองพันธ 

รอง ผอ.ผงป.สบค. กอ.รมน.  เปนผูประสานงาน โดยมีการรายงานการปฏิบัติหนาท่ี เปนหวง ๆ ตลอดท้ัง

วัน (0830,1300, และ 1600) ซ่ึงกําลังพลภายในหนวยใหความรวมมือเปนอยางดี



รายงานผล องคกรคุณธรรม

ประจําเดือน เม.ย. 64
โครงการ รวมใจตานภัย COVID-19

หัวหนาหนวยงาน พ.อ. นรเสฏฐ ศุภวราสุวัฒน
ผูรับผิดชอบโครงการ พ.อ. ธรณริศจ พิริยะนันทตระกูล

พ.อ. นรเสฏฐ ศุภวราสุวัฒน ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. เปนหวงกําลังพลท่ีมาปฏิบัติงาน ณ ปขร.สขว.กอ.รมน.
เก่ียวกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไดจัดหา เจาหนาท่ีฉีดสารปองกันไวรัส COVID-19 

ภายในสํานักงานและทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน  โดยมีผูรวมกิจกรรม 19 คน คิดเปน รอยละ 100

ผานเกณฑท่ีกําหนดไว

ฉีดพนยาฆาเชื้อ COVID - 19 บริเวณสํานักงาน

ผสมน้ํายาฆาเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ีจับประตูและลูกบิด

ใชน้ํายาฆาเชื่อทําความสะอาดบริเวณโตะทํางานและคอมพิวเตอร



รายงานองคกรคุณธรรมประจําเดือน เม.ย. ๒๕๖๔

โครงการ รวมใจปรับปรุงภูมิทัศนใหนาอยู

หัวหนาหนวยงาน พ.อ. กฤษณีรีน เบา้ลี
ผูรับผิดชอบโครงการ ร.อ. ธรรมธนกรณ คิดชนะ

หวงวันท่ี ๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๔ พ.อ. กฤษณีรีน เบาลี ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน. จัดกําลังพลทําความสะอาด

และรวมรับประทานอาหาร โดยมีผูรวมกิจกรรม ๑๕ คน ผานเกณฑท่ีกําหนดไว 

กําลังพลชวยกันทําความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน

กําลังพลรวมรับประทานอาหาร ณ หอง ผค.สขว.กอ.รมน.
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