
รายงานการประชุม นขต.รร.นร. 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที ่๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  
ผู้มาประชุม 
 ๑. พล.ร.ท.ไกรศรี  เกษร ผบ.รร.นร./ประธานฯ 
 ๒. พล.ร.ต.ประชา  สว่างแจ้ง รอง ผบ.รร.นร.(๑) 
 ๓. พล.ร.ต.สุทธิพงษ์  อนันตชัย รอง ผบ.รร.นร.(๒) 
 ๔. พล.ร.ต.ประวุฒิ  รอดมณี เสธ.รร.นร. 
 ๕. พล.ร.ต.กิตติพงษ์  แดงมาศ หน.ฝศษ.รร.นร. 
 ๖. พล.ร.ต.อัตตะวีร์  ทักษรานุพงศ์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝศษ.รร.นร. 
 ๗. น.อ.จักรชัย  น้อยหัวหาด รอง เสธ.รร.นร. 
 ๘. น.อ.ธีระวัตร  ศูรศรีพันธเพียร หน.ฝบก.รร.นร. 
 ๙. น.อ.ไพรัตน์  อ้นเล่ห์ นปก.ประจ า กพ.ทร./คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
   การบริหารจัดการภาครัฐ รร.นร. 
 ๑๐. น.อ.หญิง รศ.ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ์ อาจารย์ ฝศษ.รร.นร./คณะกรรมการจัดการความรู้ รร.นร. 
 ๑๑. น.อ.ปรีดา  บุตรไชย หก.กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร 
 ๑๒. น.อ.ทนุชาย  แท่งทอง หก.กบ.บก.รร.นร. 
 ๑๓. น.อ.พุทธพันธ์  ศิลาอาสน์ หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. 
 ๑๔. น.อ. ผศ.จิตติ  สัมภัตตะกุล อาจารย์ ฝศษ.รร.นร./ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร. 
 ๑๕. ว่าที่ น.อ.วญิญู  ไชยกิจ หก.คป.บก.รร.นร. 
 ๑๖. ว่าที่ น.อ.ชนวีร์  พานแผ้ว หก.กพ.บก.รร.นร./เลขานุการฯ 
 ๑๗. ว่าที่ น.อ.บรรพต  มุ่งหามณี หก.กพร.บก.รร.นร. 
 ๑๘. น.ท.โกศล  นาคสุข หน.นกง.แผนกการเงิน บก.รร.นร. 
 ๑๙. น.ท.วิเชียร  มะกรูดอินทร์ หน.ธุรการ บก.รร.นร. 
 ๒๐. น.ท.คมรัฐ  วิพุทธิกุล ผอ.รพ.รร.นร. 
 ๒๑. ว่าที่ น.ท.สมเกียรติ  ยิ้มกริ่ม รอง หก.กพ.บก.รร.นร./ผช.เลขาฯ 
 ๒๒. ร.อ.ฐากร  พันธะปลิว ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
 ๑. น.อ.ศักรภพน์  ประจักษ์ศุภนิติ ผบ.กรม.นนร.รอ.รร.นร. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. น.อ.อติชาต  พรประสิทธิ์ เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 
 ๒. น.ท.หญิง ดวงตา  จ าปาทอง ประจ า รร.นร. ช่วยราชการ กพ.บก.รร.นร. 
 ๓. น.ท.วีรพงษ์  นาคประสิทธิ์ รอง หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙๐๕ 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
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 ประธานฯ 
 เรื่องท่ี ผบ.ทร. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 จากการประชุม นขต.ทร. ครั้งที่ผ่านมา มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. ให้ นขต.ทร.เผยแพร่พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔  
เพ่ือให้ก าลังพลยึดถือเป็นหลักชัยในการด าเนินชีวิต และน้อมน าไปปฏิบัติ 
 ๒. ให้ นขต.ทร.เตรียมวางแผนการปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่เริ่มสร้างผลกระทบ
ตั้งแตเ่ดือน ธ.ค.๖๓ ที่ผ่านมา  
 ๓. ขอขอบคุณ รร.นร.ในการจัดพิธีประกาศผลสอบความรู้ และประดับเครื่องหมายยศของ นนร. 
ที่ส าเร็จการศึกษา ในวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ และขอขอบคุณ กพ.ทร.ในการจัดพิธีรายงานตนของนายทหารใหม่ ในวันที่  
๒๘ ธ.ค.๖๓ 
 ๔. ขอขอบคุณหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
ในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๓  
 ๕. ขอขอบคุณหน่วยที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หน่วยในเขตพ้ืนที่ตามแนวชายแดนที่ปฏิบัติภารกิจเพ่ือป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย รวมทั้งการจัดเตรียม รพ.สนาม 
 ๖. ผบ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ท.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ ทั้งนี้ ผบ.ทร.สั่งการให้ สสท.ทร.ติดตามสถานการณ์ 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และให้จัดข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ กมช.มีการประสาน
แจ้งถึง ทร. 
 ๗. ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์การฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ณ กรม ร.๓ 
พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ จว.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ 
 ๘. ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ (ศปส.ทร.) ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ทร. และด าเนินการพิจารณาการจัดตั้งฌาปณสถาน ทร. แห่งที่ ๒ 
 ๙. ให้ นขต.ทร.น าขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดพิธีสงฆ์ งานพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ณ รร.นร. เมื่อ
วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๔ ใช้เป็นรูปแบบหลักของการจัดพิธีสงฆ์ โดยแจ้งให้ อศจ.ประจ าหน่วยรับทราบ เพ่ือการปฏิบัติที่มี
รูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป 
 ๑๐. ผบ.ทร.รับการเยี่ยมค านับจากเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทย และคณะ  
จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐเช็ก 
 ๑๑. กห.อนุมัติให้ ทร.ใช้สายกระบี่สีทอง ส าหรับนายทหารสัญญาบัตร เพ่ือประกอบเครื่องแบบ
หมายเลข ๑ เพ่ือพลาง ตั้งแต่วันที่ ๖ ม.ค.๖๔ พร้อมทั้งสั่งการให้ข้าราชการชั้นยศจ่า และทหารกองประจ าการ  
แต่งกายชุดกลาสีทุกวันพฤหัสบดีในทุกสัปดาห์ 
 เรื่องท่ี เสธ.ทร. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑. จากการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๔ มีมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ 
กห. จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 
  ๑.๑ การประกาศการขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. – 
๒๘ ก.พ.๖๔ 
 



- ๓ - 
 

  ๑.๒ การรับทราบผลการประชุมศูนย์การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และการสกัดกั้นการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
  ๑.๓ การอนุมัติงบประมาณปี งป.๖๔ ให้กับ กห.เพ่ือด าเนินการต่อต้านการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระยะ ๕ จ านวน ๔๗๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๔ การร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน
ของ สทป. 
 ๒. สรุปมติ และสั่งการจากการประชุมสภากลาโหม ที่เก่ียวข้องกับ ทท. จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ 
  ๒.๑ ให้ทุกเหล่าทัพก าชับกับก าลังพลห้ามยุ่งเก่ียวกับบ่อนการพนัน ยาเสพติด และการลักลอบ 
เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือการค้ามนุษย์ โดยหากมีการตรวจพบให้ลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด 
  ๒.๒ ให้ทุกเหล่าทัพพัฒนาเทคโนโลยีการเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนเพ่ือใช้เป็นระบบป้องกันพ้ืนที ่
  ๒.๓ ขอขอบคุณทุกเหล่าทัพในการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเน้นย้ าให้ก าลังพลของ กห.เฝ้าระวังตนเองในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 เรื่องท่ี ผบ.ทร.สั่งการในที่ประชุม 
 ๑. ให้ ฉก.ทร. ด าเนินการเพ่ิมมาตรการขั้นสูงสุดในการป้องกันแนวชายแดน พร้อมทั้งให้ 
นขต.ทร.ติดตามและตรวจสอบก าลังพลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๒. ให้ กพ.ทร.ปรับปรุงสมุดภาพเครื่องแบบ ทร.ให้ทันสมัย ตามที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องแบบ
ใหมข่อง ทร.หลายชุด 
 ๓. ให้ นขต.ทร.เตรียมการรับทหารกองประจ าการผลัดใหม ่(ผลัด ๓/๖๓) เข้าประจ าการ โดยปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด 
 ๔. ให้ นขต.ทร.ตรวจสอบกล้องวงจรปิดประจ าหน่วย ให้สามารถใช้ราชการไดทุ้กจุดที่มีการติดตั้ง 
 ๕. ให้ กพร.ทร. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม กรณี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จมาเป็นพระอาจารย์สอนหลักสูตรการด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิต
ใต้ทะเลไทยของ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ในห้วงเดือน ก.พ.๖๔ 
 ๖. ให้ นขต.ทร.ปลูกฝังแนวคิดศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงให้กับก าลังพล และ
ขอขอบคุณ กร.ที่น าแนวความคิดดังกล่าว ประกอบเข้าไปในหลักสูตรอบรมนายทหารใหม่ของ กร. 
 ๗. ให้ นขต.ทร.ก าชับ กวดขัน ก าลังพลห้ามยุ่งเกี่ยวกับอบายมขุ และสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวง 
 ๘. ให้หน่วยที่ถืองบประมาณ เร่งรัดการจัดซื้อ/จ้าง ประจ าปี งป.๖๔ ให้เป็นไปตามแผน 
 ๙. ให้ นขต.ทร.เตรียมความพร้อมรับการตรวจจาก จร.ทร. โดยการเดินทางเข้าตรวจหน่วยต่าง ๆ 
จะไมม่ีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป 
 ๑๐. ให้ นขต.ทร.เร่งรัดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทร. ปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 ๑๑. แจ้งให้ทราบเรื่องการปรับปรุงพื้นท่ี บก.ทร. ในพื้นทีว่ังนันทอุทยาน 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ 
 ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ 
โดยไมม่ีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ ติดตามผลการด าเนินการจากการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ 
 จากมติ เรื่องติดตามและเรื่องสั่งการในที่ประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ มีเรื่องสั่งการ 
จ านวน ๑๐ เรื่อง ฝอ.บก.รร.นร.  นขต.รร.นร. และคณะกรรมการต่าง ๆ ได้ด าเนินการตามสั่งการเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย จ านวน ๙ เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑ เรื่อง คือ ข้อที่ ๑๐ ให้ กพ.บก.รร.นร.
จัดการประชุมพิจารณาปรับย้ายบรรจุข้าราชการ ในวาระ เม.ย.๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ฝ่ายอ านวยการ บก.รร.นร.  นขต.รร.นร. คณะกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ และผู้บังคับบัญชา 
ชี้แจงเกี่ยวกับงานส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
 ฝ่ายอ านวยการ บก.รร.นร. 
 กพ.บก.รร.นร. 
 หก.กพ.บก.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 สถานภาพก าลังพล รร.นร. ณ ๒๙ ม.ค.๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๙ นาย ประกอบด้วย นายพลเรือ ๖ นาย 
น.อ.(พ.) – น.อ. ๕๖ นาย  น.ท. – น.ต. ๑๐๓ นาย  ร.อ. – ร.ต. ๖๕ นาย  พ.จ.อ. – จ.ต. ๒๗๙ นาย 
ทหารกองประจ าการ ๑๒๘ นาย พนักงานราชการ ๗๔ นาย ลูกจ้าง ๕๕ นาย และ นนร. ๓๒๓ นาย 
 การปฏิบัติที่ส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ด าเนินการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ รร.นร. ประจ าปี 
งป.๖๔ ในเดือน ก.พ.๖๔ 
 ๒. ด าเนินการฝึกหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ภายใน ก.พ.๖๔ 
 ๓. ด าเนินการรวบรวมค าสั่งเดินทางไปราชการของข้าราชการ นขต.รร.นร.ที่ไม่ได้ปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือเสนอขอยกเลิกค าสั่ง โดยให้ 
หน่วยต่าง ๆ รวบรวมส่ง กพ.บก.รร.นร. ก่อนวันที่ ๘ ก.พ.๖๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี  
 กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. 
 หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติที่ส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ด าเนินการปรับปรุงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ตามท่ี ทร. และ จว.สมุทรปราการ ก าหนด ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และแจ้งให้ก าลังพลของ รร.นร.ทราบในโอกาสแรก 
 ๒. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาของ รร.นร.ทราบ เรื่องการจัดชุดพัก
ส าหรับ นนร. และทหารกองประจ าการ ตามท่ี ทร.แจ้งถึงหน่วยต่าง ๆ 
 ๓. ด าเนินการจัดคณะผู้แทนของ รร.นร. ไปชี้แจงแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ส าหรับ นตท.ชั้นปีที่ ๒ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา ณ รร.นร. 
 ๔. ด าเนินการฝึกการน าเรือในร่องน้ าเจ้าพระยา ของ นนร.ชั้นปีที่ ๔ โดยจัด ร.ล.สัตหีบ และ เรือ ต.๙๙๑ 
เป็นเรือฝึก ในวันที่ ๑๕–๑๙ ก.พ.๖๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 กบ.บก.รร.นร. 
 หก.กบ.บก.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 ค่าสาธารณูปโภค 
 ๑. ค่าไฟฟ้า รร.นร. ประจ าเดือน ธ.ค.๖๓ จ านวน ๒๘๗,๒๗๗ ยูนิต ลดลงจากเดือน พ.ย.๖๓ 
จ านวน ๙,๔๗๘ ยูนิต และเพ่ิมข้ึนจากเดือน ธ.ค.๖๒ ของปีที่ผ่านมา จ านวน ๑๘,๑๔๑ ยูนิต 
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 ๒. ค่าน้ าประปา รร.นร. ประจ าเดือน ธ.ค.๖๓ จ านวน ๑๗,๖๒๓ ยูนิต ลดลงจากเดือน พ.ย.๖๓ 
จ านวน ๖,๐๘๐ ยูนิต และลดลงจากเดอืน พ.ย.๖๒ ของปีที่ผ่านมา จ านวน ๔,๐๔๐ ยูนิต 
 งานจัดซื้อจัดจ้าง งป.๖๔ กลยุทธ์ด้านส่งก าลังบ ารุง  ๗ รายการ วงเงิน ๑,๓๘๘,๑๑๘ บาท  
 ๑. งานจัดซื้อพัสดุสายช่างโยธา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ผบ.รร.นร. ได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 ๒. งานจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงเรือระหว่างปี วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  ผบ.รร.นร. ได้ลงนามอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 
 ๓. งานจัดซื้อแบตเตอรี่ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท  ผบ.รร.นร. ได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 ๔. งานจัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมท ารถยนต์ วงเงิน ๕๒๖,๐๐๐ บาท  ผบ.รร.นร. ได้ลงนามอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 
 ๕. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง สาย ชย.ทร. วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ผบ.รร.นร. ได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 ๖. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์ ร.ล.ธนบุรี วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ผบ.รร.นร. ได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 ๗. งานจัดซื้อพัสดุในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  และทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  
รักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ นนร. วงเงิน ๒,๑๑๘ บาท ผบ.รร.นร. ได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและรอการส่งมอบ ทุกรายการมีความพร้อม สามารถ
เบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒ 
 การจดัซื้อจัดจ้าง งป.สตช.๖๓ จ านวน ๗๐ รายการ วงเงิน ๒๗,๓๒๙,๒๐๕ บาท 
 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งป.สตช.๖๓ มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงาน มีการด าเนินการเบิกจ่าย 
งป.แล้ว จ านวน ๖๘ รายการ อยู่ระหว่างรอตรวจรับและส่งมอบตามสัญญา จ านวน ๒ รายการ 
 การขออนุมัติก าหนดอัตราอุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิงของ รร.นร. 
 ปัจจุบัน ทร.อนุมัติก าหนดอัตราฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๔ โดย กบ.บก.รร.นร. 
ไดป้ระสานให้หน่วยที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 กพร.บก.รร.นร. 
 หก.กพร.บก.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป  
 ๑. ด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการของ บก.ทท. ในวันที่ ๒ ก.พ.๖๔ 
 ๒. การจัดการแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  
โดย รร.นร.จัดนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมกับคณะแนะแนวฯ ของ ยศ.ทร. 
 ๓. การจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ในวันที่ ๔ ก.พ.๖๔ 
 ๔. การประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ  
 ปัจจุบันมีกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ดังนี้ 
 ๑. งดด าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
 ๒. งดด าเนินการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
 ๓. ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน รร.นร. 
 ประธานฯ 
 ให้ กพร.บก.รร.นร.งดการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน รร.นร. 
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 คป.บก.รร.นร. 
 หก.คป.บก.รร.นร. ขอน าเรียน ดังนี้ 
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี งป.๖๔ ของ รร.นร. 
 ๑. สถานะการเบิกจ่าย ในเดือน ม.ค.๖๔ เป้าหมายร้อยละ ๒๘.๖ โดย รร.นร.เบิกจ่ายแล้ว  
ร้อยละ ๑๖.๒๑ 
 ๒. งป.๖๓ ที่ สตช.โอนให้ ทร.เบิกจ่ายแทน งานจัดซื้อจัดจ้างกันเงินเบิกเหลื่อมปี จ านวน 
๑๗,๔๔๔,๘๙๒.๓๔ บาท จ านวน ๔๑ รายการ สถานะการเบิกจ่าย ในเดือน ม.ค.๖๔ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓๘ รายการ 
วงเงิน ๑๖,๔๒๓,๔๙๒.๓๔ บาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับ จ านวน ๑ รายการ และรอส่งมอบตามสัญญา จ านวน ๒ รายการ 
วงเงิน ๑,๐๒๑,๔๐๐ บาท 
 เรื่องเน้นย้ าการปฏิบัติ 
 ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เร่งรัดการปฏิบัติและด าเนินการ 
เบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ให้ คป.บก.รร.นร.ด าเนินการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดของงานต่าง ๆ ที่ถูกต้องกับ กบ.ทร. 
 แผนกการเงิน บก.รร.นร.  
 หน.นกง.แผนกการเงิน บก.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเบิกยืมเงินของ รร.นร. ด าเนินการจัดท าใบน าส่งคืนเงินยืม เพ่ือล้าง 
ใบเบิกยืมเงินเดิมของปี งป.๖๓ และจัดท าใบยืมเงินฉบับใหม่ของปี งป.๖๔ มาเปลี่ยน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับกลาโหม 
ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ  
 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการตามที่ แผนกการเงิน บก.รร.นร.แจ้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 แผนกธุรการ บก.รร.นร.  
 หน.แผนกธุรการ บก.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินงานเกี่ยวกับการธุรการ ยังคงให้มีการน าระบบการลดการใช้กระดาษ (Paperless)  
มาใช้กับงานธุรการทุก ๆ ด้านให้มากที่สุด ตามนโยบาย ทร. และนโยบาย ผบ.รร.นร. 
 ๒. ด าเนินการรวบรวมจัดเก็บหนังสือภายนอก หนังสือภายใน บันทึก และค าสั่ง ของปี ๒๕๖๓ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และเพ่ือเตรียมการรับการตรวจจาก จร.ทร. 
 ๓. การเตรียมการรับการตรวจจาก จร.ทร. มีก าหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ ให้ยึดหลัก
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรับตรวจราชการจากกรมจเรทหารเรือ พ.ศ.๒๕๔๙ และคู่มือการ
ปฏิบัติในการรับตรวจจากกรมจเรทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 นขต.รร.นร. 
 กรม นนร.รอ.รร.นร. 
 เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ด าเนินการรับตัว นนร.จ านวน ๒ นายสุดท้ายที่ได้รับทุนไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
แล้วได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลับเข้ารับการศึกษาต่อ  
ณ รร.นร. ในวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ 
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 ๒. เริ่มการฝึกซ้อมพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 
๒ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป 
 ๓. การเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๑๕ ก.พ.–  
๑๑ มี.ค. ๖๔ 
 ๔. เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการอบรมหลักสูตรการด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์แนวปะการัง 
และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๔ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  
จะทรงมาเป็นพระอาจารย์สอน ในวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ฝศษ.รร.นร. 
 หน.ฝศษ.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. จัดตารางสอนภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับ นนร.จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่กลับเข้ารับการศึกษาต่อ ณ รร.นร. จ านวน ๕ นาย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พ.ค.๖๔ 
 ๒. จัดตารางสอนภาคต้นส าหรับ นนร.จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กลับเข้ารับการศึกษาต่อ  
ณ รร.นร.ชุดล่าสุด จ านวน ๒ นาย ตั้งแตว่ันที่ ๓ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป 
 ๓. เตรียมการด าเนินการจัดตารางสอนส าหรับ นนร.ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๕ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ๑. ให้ ฝศษ.รร.นร.ประสานแจ้ง อศ. เรื่องการด าเนินการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ า ให้หลีกเลี่ยง
การติดตั้งในบริเวณพ้ืนที่ท่าเรือเสือซ่อนเล็บ 
 ๒. ให้ ฝศษ.รร.นร.รายงานความคืบหน้าเรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท. 
ในส่วนของ ทร. ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าประจ าสัปดาห์ของ รร.นร. 
 ๓. ให้ ฝศษ.รร.นร.ก าหนดการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไววรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และพิจารณางดการใช้ผลคะแนนของการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล
ภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร. รวมกับคะแนนการศึกษาเพ่ือจัดล าดับอาวุโส นนร. เนื่องจากการฝึกฯ 
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
 ฝบก.รร.นร. 
 หน.ฝบก.รร.นร.  ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. เตรียมให้การสนับสนุนการฟังบรรยายพิเศษตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจ าปี งป.๖๔ ครั้งที่ ๑  
 ๒. เตรียมให้การสนับสนุนการบรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
แก่ข้าราชการ รร.นร. และครอบครัว ณ บ้านพัก รร.นร. 
 ๓. เตรียมให้การสนับสนุนการสอบความรู้ภาคปลายของ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ ก.พ.๖๔ 
 ๔. เตรียมให้การสนับสนุนการฝึกน าเรือในร่องน้ าเจ้าพระยาของ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ระหว่างวันที่   
๑๕ - ๑๙ ก.พ.๖๔ 
 ๕. เตรียมการให้การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ชั้นสัญญาบัตร
ประจ าปี งป.๖๔ 
 ๖. เตรียมให้การสนับสนุนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ให้ ฝบก.รร.นร.เร่งรัดด าเนินการก าจัดปลวกในพื้นที่อาคารต่าง ๆ ของ กรม นนร.รอ.รร.นร. 
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 กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร.  
 หก.กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน และพิมพ์ร่างสัญญาของ นตท. เพ่ือรอการลงนามในวันขึ้นเหล่าเป็น 
นนร.ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒. ด าเนินการเปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 รพ.รร.นร.  
 ผอ.รพ.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ด าเนินการจัดตั้งชุดเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการ
เข้ารับอบรมจาก พร. เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็วในการสอบสวนโรคในกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง และควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง 
 ๒. จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) แก่ข้าราชการ รร.นร. และครอบครัว ณ บ้านพัก รร.นร. ของ กบ.บก.รร.นร. ในวันที่ ๑ และ ๔ ก.พ.๖๔ 
 ๓. จัดเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน 
ชั้นสัญญาบัตรประจ าปี งป.๖๔ ของ กรม นนร.รอ.รร.นร. 
 ๔. เข้าร่วมการประชุมหารือกับ ยก.ขว.บก.รร.นร.  กรม นนร.รอ.รร.นร. และ ฝศษ.รร.นร. เพ่ือ
สรุปแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดชุดพักของ นนร.ในช่วงวันหยุด ตามสั่งการของ ศปก.ทร. 
 ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ  
 ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ  ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ด าเนินการรับตัวทหารกองประจ าการ ผลัดใหม่ (ผลัด ๓/๖๓) จาก ฐท.กท. เข้าประจ าการและ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ รร.นร. จ านวน ๑๐ นาย โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) รร.นร. 
 เลขาฯ คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. จากการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ทร. เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๔ โดยการจัดประชุม 
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเน้นย้ าการปฏิบัติต่าง  ๆดังนี้ 
  ๑.๑ นขต.ทร.ต้องส่งกระบวนงานหลัก ๑ กระบวนงาน ในส่วนของ รร.นร.ก าหนดส่ง "กระบวนงาน 
ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของ นนร." 
  ๑.๒ กระบวนงานรอง ๑ กระบวนงาน คือ การปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) (ไม่บังคับ) 
  ๑.๓ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน ๑ เรื่อง ในส่วนของ รร.นร.ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง 
มาร่วมหารือ และคาดว่าจะเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนงานฝึกฯ 
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 ๒. แนวทางการปฏิบัติของ รร.นร.จะเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ของ รร.นร. ประจ าปี งป.๖๔ ซึ่งการ
จัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จะลดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม และเพ่ิมจ านวนวันให้บรรลุตามแผนฯ ทั้งนี้  
จะด าเนินการตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดฯ ที่รัฐบาล และ ทร.ก าหนด 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รร.นร. (PMQA)  
 เลขาฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รร.นร. (PMQA) ขออนุญาต
น าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ทร.สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔ โดย 
เสธ.ทร. ท าหน้าที่กรรมการ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ทร.ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ปี ๕๙–๖๘  
ซ่ึงมีหัวข้อที่เสนอขอรับรางวัล ดังนี้ 
 - หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - หมวด ๔ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์กรและการจัดการความรู้ 
 - หมวด ๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 รวมทั้งเสนอขอรับรางวัลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรตามระบบการบริหารราชการ ๔.๐ 
 ๒. ทร.อนุมัติแนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นขต.ทร. และ 
ฉก.ทร. ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  ๒.๑ ด าเนินการส่งผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง รายงานลักษณะส าคัญองค์กร  
สร้างตัวชี้วัดผลลัพธ์ ในหมวด ๗ แผนพัฒนาองค์กร ในวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔ 
  ๒.๒ ส่งผลการทบทวนลักษณะส าคัญองค์กรและรายงานผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ 
ในหมวด ๑-๓ ในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ 
  ๒.๓ จัดเสนอแผนการด าเนินการการพัฒนาองค์กร ในหมวด ๔-๖ ในวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ 
  ๒.๔ คณะกรรมการของ ทร.พิจารณาผลการด าเนินงานของ นขต.ทร. และ ฉก.ทร. พร้อมทั้ง
พิจารณาการตรวจเยี่ยมหน่วย ในห้วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.๖๔ 
  ๒.๕ นขต.ทร. และ ฉก.ทร.รายงานผลตัวชี้วัด ในหมวด ๗ ตามที่ ทร.อนุมัติให้ด าเนินการ  
ในวันที่ ๑ ก.ย.๖๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร. 
 น.อ. ผศ.จิตติ ฯ  อาจารย์ ฝศษ.รร.นร.  ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ให้การสนับสนุนการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด และบริการงานด้านอินเตอร์เน็ต 
ใหก้ับหน่วยต่าง ๆ ตามท่ีร้องขอ 
 ๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ รร.นร. ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
 ๓. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. 
 ๔. จัดท าเว็บไซต์รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) 
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รร.นร. 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 คณะกรรมการวิจัย รร.นร.  
 เลขาฯ คณะกรรมการวิจัย รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ติดตามการด าเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๖๔  
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 ๒. ติดตามความคืบหน้าการสนับสนุนงบประมาณปี ๖๔ จาก วท.กห. ส าหรับกิจกรรมการพัฒนา
อาจารย์ และ นนร. ให้เป็นนักวิจัย ในกรอบวงเงิน ๓๓๒,๑๖๐ บาท 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ผู้บังคับบัญชา 
 รอง ผบ.รร.นร.(๑)  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจจาก จร.ทร. ให้ นขต.รร.นร.ปฏิบัติด้วย
ความพร้อมเพียง และถูกต้องตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรับตรวจราชการจากกรมจเรทหารเรือ โดยมี
ก าหนดเริ่มการตรวจราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป 
 รอง ผบ.รร.นร.(๒)  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. ให้ นขต.รร.นร.จัดล าดับความส าคัญของการติดแผ่นป้ายหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
ที่มีจ านวนมากให้มีความเหมาะสม 
 ๒. ส าหรับกิจกรรมของ รร.นร.ที่ต้องเลื่อนการด าเนินการออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) ผู้ด าเนินการนอกจากจะต้องประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และในส่วนของกิจกรรม 
ที่จะต้องด าเนินการในอนาคต ให้วางแผนการด าเนินการตามขั้นตอนตามปกติ พร้อมทั้งเตรียมแผนในรูปแบบ 
New Normal หรือการเสนอข้อพิจารณาขออนุมัติงดการจัดกิจกรรม เพ่ือให้การปฏิบัติสอดคล้องกับ 
การด าเนินการต่อไป โดยหากมีการปรับปรุงแก้ไขด้านการใช้งบประมาณต่าง ๆ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องปรึกษากับ 
คป.บก.รร.นร.โดยตรง 
 เสธ.รร.นร.  ไม่มีเรื่องส าคัญชี้แจง 
 หน.ฝศษ.รร.นร.  ไม่มีเรื่องส าคัญชี้แจง 
 รอง เสธ.รร.นร.  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. กพร.ทร.แจ้งให้ทราบ เรื่องได้รับการประสานจากเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แจ้งหมายก าหนดการจะทรงมาเป็นพระอาจารย์สอนหลักสูตรการด าน้ า 
เพ่ือการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ในวันที่ ๖ – ๗ มี.ค.๖๔ ทั้งนี้
รายละเอียดการปฏิบัติจะแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสต่อไป 
 ๒. ตามสั่งการเรื่อง การด าเนินการติดตั้งแผ่นป้ายการน้อมน าพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้ด าเนินการปรับปรุงจุดติดตั้งในบริเวณที่ไม่เหมาะสม และจัดท าแผ่นป้ายฯ เพ่ือติดตั้ง
เพ่ิมเติม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๓. ฝบก.รร.นร.จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการส ารวจหอเกียรติยศของ รร.นร. เพ่ือท าการปรับปรุง ในวันที่ 
๒๑ ม.ค.๖๔ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ใช้ งป.สตช. 
 ๔. พล.ร.ท.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์  รอง.เสธ.ทร. ท าหน้าที่หัวหน้าคณะส านักงานสารคดีและ 
สื่อโทรทัศน์ ทร. เดินทางมาเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ในการรับสมัคร 
นนร. ณ รร.นร. โดยมี รอง ผบ.รร.นร.(๒) ท าหน้าที่หัวหน้าคณะของ รร.นร.ให้การต้อนรับและร่วมประชุม
หารือ ในวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   
 - ไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติม 
 

 



- ๑๑ - 
 

สรุปมติที่ประชุม   
 ๑. ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร. วางแผนการปฏิบัติส าหรับการรับการตรวจจาก จร.ทร. โดยมอบหมายให้  
รอง ผบ.รร.นร.(๑) เป็นผู้แทน ผบ.รร.นร.ในการรับตรวจ 
 ๒. ให้ กพ.บก.รร.นร.ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในส่วนของ รร.นร. แล้วแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือเตรียมการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานฯ 
ในวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๔ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร. 
 ๓. ให้  ยก.ขว.บก.รร.นร. เสนอขออนุมัติการปฏิบัติ ในการรับรองคณะผู้แทนพระองค์ 
ใน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ในโอกาสที่เดินทางอัญเชิญบัตรอวยพรพระราชทานเนื่องในวาระอันเป็นศุภมงคลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ให้แก่ ผบ.รร.นร.  
ในวันที่ ๔ ก.พ.๖๔ โดยน าแนวทางการปฏิบัติรูปแบบเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และก าหนดพิธีรับมอบ  
ณ หอประชุมภูติอนันต์ 
 ๔. ให้ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รร.นร.ด าเนินการตามมาตรการที่ ทร. และ จว.สมุทรปราการ 
ก าหนด โดยพิจารณาการผ่อนปรนในส่วนที่สามารถกระท าได้ รวมถึงการจัดชุดพักของ นนร. และทหารกองประจ าการ  
ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบันโดยเคร่งครัด 
 ๕. ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร.เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขเรื่อง แผนการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ 
และต่างประเทศของ นนร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมอบหมายให้ รอง ผบ.รร.นร.(๑) และ เสธ.รร.นร. 
ร่วมพิจารณาสรุปแผนการฝึก 
 ๖. ให้ กรม นนร.รอ.รร.นร.เร่งรัดการเสนอขออนุมัติค าสั่งการฝึกข้าราชการกลาโหมพลเรือน  
ชั้นสัญญาบัตร และประสาน ฝบก.รร.นร.ปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมในการด าเนินการฝึก เน้นย้ าให้เกิด
ความเรียบร้อยในตลอดห้วงการฝึก 
 ๗. มอบหมายให้ รอง เสธ.รร.นร.ประสาน กพร.ทร. เพ่ือติดตามการปฏิบัติ กรณี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะทรงมาเป็นพระอาจารย์สอนหลักสูตรการด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์  
แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๔ และแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องให้ทราบต่อไป 
 ๘. ให้ คณะกรรมการบ้านพัก รร.นร.จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรม ๕ ส. ให้สอดคล้องกับ
คณะกรรมการบ้านพัก ทร. ที่ได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ ในเดือน ม.ค. น้ าใส เดือน ก.พ. ไฟสว่าง เดือน มี.ค. 
ทางสะดวก โดยไตรมาสต่อไปก าหนดแนวทางเรื่องการสร้างนิสัย และสุขลักษณะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๙. ให้ กรม นนร.รอ.รร.นร. ประสาน ฝบก.รร.นร. พิจารณาจัดท าแผนงานการก าจัดปลวกในบริเวณพ้ืนที่
ของอาคารต่าง ๆ และให้ก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติประจ าทุกปีต่อไป 
 ๑๐. ให้ รอง เสธ.รร.นร. จัดประชุมคณะท างานปรับปรุงหอเกียรติยศ รร.นร. เพ่ือก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการและรายงานให้ ผบ.รร.นร.ทราบ 
 ๑๑. ให้ กพ.บก.รร.นร.จัดประชุมพิจารณาปรับย้ายบรรจุข้าราชการ ในวาระ เม.ย.๖๔ ในโอกาสแรก 
 ๑๒. ให้ ฝอ.บก.รร.นร.ปรับปรุงแก้ไขการเขียนข้อพิจารณาในหนังสือราชการ ให้มีความถูกต้อง 
เรียบร้อย และเป็นไปตามรูปแบบที่ใช้ในราชการ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑๑๕ 
 
    จ.อ.   
  (รณกร  แฝงเวียง) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
เรียน  ผบ.รร.นร. 
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 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ส าเนาแจกจ่ายหน่วยและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 น.อ.   
  หก.กพ.บก.รร.นร. 
  เลขานุการฯ 
         ก.พ.๖๔ 
 
 
- อนุมัติ/แจกจ่ายได ้
 
 พล.ร.ท.   
  ผบ.รร.นร. 
      ก.พ.๖๔ 


