
รายงานการประชุม นขต.รร.นร. 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที ่๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑. พล.ร.ท.ไกรศรี  เกษร ผบ.รร.นร./ประธานฯ 
 ๒. พล.ร.ต.สุทธิพงษ์  อนันตชัย รอง ผบ.รร.นร.(๒) 
 ๓. พล.ร.ต.ประวุฒิ  รอดมณี เสธ.รร.นร. 
 ๔. พล.ร.ต.กิตติพงษ์  แดงมาศ หน.ฝศษ.รร.นร. 
 ๕. พล.ร.ต.อัตตะวีร์  ทักษรานุพงศ์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝศษ.รร.นร. 
 ๖. น.อ.ประจิตร  พิชัยศรทัต รอง หน.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.ศักรภพน์  ประจักษ์ศุภนิติ ผบ.กรม.นนร.รอ.รร.นร. 
 ๑๒. น.อ.ชาคร  ประณมศรี รอง หน.ฝบก.รร.นร. 
 ๑๓. น.อ.ปรีดา  บุตรไชย หก.กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร. 
 ๑๔. น.อ.ทนุชาย  แท่งทอง หก.กบ.บก.รร.นร. 
 ๑๕. น.อ.พุทธพันธ์  ศิลาอาสน์ หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. 
 ๑๖. น.อ. ผศ.จิตติ  สัมภัตตะกุล อาจารย์ ฝศษ.รร.นร./ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร. 
 ๑๗. ว่าที่ น.อ.วิญญู  ไชยกิจ หก.คป.บก.รร.นร. 
 ๑๘. ว่าที่ น.อ.ชนวีร์  พานแผ้ว หก.กพ.บก.รร.นร./เลขานุการฯ 
 ๑๙. ว่าที่ น.อ.บรรพต  มุ่งหามณี หก.กพร.บก.รร.นร. 
 ๒๐. น.ท.โกศล  นาคสุข หน.นกง.แผนกการเงิน บก.รร.นร. 
 ๒๑. น.ท.วิเชียร  มะกรูดอินทร์ หน.ธุรการ บก.รร.นร. 
 ๒๒. น.ท.คมรัฐ  วิพุทธิกุล ผอ.รพ.รร.นร. 
 ๒๓. ว่าที่ น.ท.สมเกียรติ  ยิ้มกริ่ม รอง หก.กพ.บก.รร.นร./ผช.เลขาฯ 
 ๒๔. ร.อ.ฐากร  พันธะปลิว ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
 ๑. พล.ร.ต.ประชา  สว่างแจ้ง รอง ผบ.รร.นร.(๑) 
 ๒. น.อ.พิทักษ์รัฐ  นิลพฤกษ์ รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. น.อ.หญิง พามีล่า  จันทมาศ รอง ผอ.กวณ.ฝศษ.รร.นร. 
 ๒. น.อ. ผศ.ศิริพงศ์  ศรีสุขกาญจน์ รอง ผอ.กวกด.ฝศษ.รร.นร. 
 ๓. น.ท.กิฬา  เอ่ียมอาษา อศจ.กพ.บก.รร.นร. 
 ๔. น.ท.หญิง ดวงตา  จ าปาทอง ประจ า รร.นร. ช่วยฯ ราชการ กพ.บก.รร.นร. 
 ๕. น.ท.วีรพงษ์  นาคประสิทธิ์ รอง หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙๐๕ 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ประธานฯ 
 เรื่องท่ี ผบ.ทร. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 จากการประชุม นขต.ทร. ครั้งที่ผ่านมา มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. ขอขอบคุณ กพร.ทร. ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ กองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิต 
แก้วิกฤต COVID - 19 ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุม ทร. การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง
ขอขอบคุณก าลังพลทุกนายที่มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ 
 ๒. ขอขอบคุณ ยศ.ทร. ในการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา” ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุม ทร. เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๔ 
 ๓. ขอขอบคุณ สสท.ทร.ในการเตรียมระบบที่ใช้ในการประชุมผ่านระบบออนไลน์กับ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช 
ร่วมกับ กร. และ อร. ในการติดตามผลการซ่อมท า และให้ก าลังใจก าลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลี 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๔  ทั้งนี้ส าหรับการซ่อมท า และการเดินทางกลับของ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช 
ในวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ ขอให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องติดตามโดยใกล้ชิด และพร้อมให้การสนับสนุนตลอดเวลา
จนกว่าการซ่อมท าจะแล้วเสร็จ และเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
 ๔. ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารกองประจ าการผลัดที่ ๓/๖๓ ณ สอ.รฝ. และ นย. ในวันที่  
๑๑ ก.พ.๖๔ และขอขอบคุณหน่วยที่เก่ียวข้องทุกหน่วยที่มีการวางแผนการฝึกเป็นอย่างดี  
 ๕. ขอขอบคุณ กพร.ทร./คณะท างานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของ ทร. ในการจัดพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” ณ ศฝ.สอ.รฝ. เมื่อวันที่  
๑๖ ก.พ.๖๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ รวมทั้งขอขอบคุณ นขต.ทร.ในพ้ืนที่รับผิดชอบอื่น ๆ 
จ านวน ๗ พ้ืนที่ ในการร่วมเปิดโครงการฯ พร้อมกันผ่านการถ่ายทอดในระบบการประชุมทางไกล 
 ๖. ผบ.ทร.เยี่ยมบ ารุงขวัญก าลังพล ร.ล.ตากสิน ซึ่งปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ ทรภ.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ 
ขอขอบคุณ กร. และ ทรภ.๑ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบคุณก าลังพลของ ร.ล.ตากสิน ทุกนาย  
ที่ช่วยกันดูแลเรือให้มีความพร้อมและมีความสง่างาม 
 ๗. ผบ.ทร.แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในส่วนของ ทร.ทุกท่าน และขอขอบคุณ กพ.ทร.ในการจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และสมเกียรต ิเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๔ 
 ๘. ผบ.ทร.รับการเยี่ยมค านับอย่างเป็นทางการของ ผชท.ทหารอังกฤษ ประจ ากรุงเทพฯ  
เพ่ืออ าลาเนื่องจากครบวาระปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ ทั้งนี้ให้ ขว.ทร.รวบรวมข้อ
หารือราชการที่สาคัญ แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๙. ขอขอบคุณหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันเตรียมการและจัดการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร.พ้ืนที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ ที่ผ่านมา การปฏิบัติ 
ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๑๐. ขอขอบคุณ วศ.ทร.ในการจัดท าโครงการศึกษาและพัฒนาจัดสร้างระบบพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ  
COVID - 19 (ต้นแบบ) ซึ่งได้มีการน ามาจัดแสดง และฆ่าเชื้อให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง รวมทั้งผู้ที่ เข้าร่วม 
การประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ที่บริเวณจุดคัดกรองด้านหน้า บก.ทร.วังนันทอุทยาน ซึ่งเป็นเครื่อง 
ที่ใช้งานได้จริง มีราคาไม่สูงมาก ท าให้ได้รับความสนใจจากผู้บังคับบัญชาของเหล่าทัพต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  
หาก นขต.ทร. หรือ ฉก.ทร.ใดมีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับ วศ.ทร.ได้ 
 ๑๑. ผบ.ทร.พบนายทหารนักเรียน และนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ ยศ.ทร. จ านวน ๕ หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตรนักเรียนพันจ่า หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรอาวุโส หลักสูตรชั้นต้น  
และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ซึ่งได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง ทั้งในเรื่องการเรียนและการมีปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างผู้ เข้ารับการศึกษาและผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ได้รับทราบแนวความคิด  
ของก าลังพล ทร.รุ่นใหม่ ที่จะต้องรับผิดชอบ ทร.ต่อไปในอนาคต ทั้งในระดับผู้บริหาร และในระดับ 
ที่เป็นส่วนปฏิบัติของหน่วย ซึ่งถือเป็นกลจักรส าคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ ทร.ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณ 
ยศ.ทร.ที่จัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ต่อไป โดยอาจเรียน
เชิญผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทร. มาให้มุมมองที่มีความหลากหลาย เพ่ือเสริมความคิดให้กับนักศึกษา 
ของแต่ละหลักสูตร 
 เรื่องท่ี เสธ.ทร. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑. จากการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔ มีมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ 
กห. จ านวน ๗ เรื่อง ได้แก่ 
  ๑.๑ รับทราบโครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่โป่งน้ าร้อน (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
และมอบหมายให้ กปช.จต. และกรมชลประทาน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว ตามมติที่
ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๓ โดยให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันจัดท าโครงการ
ในลักษณะที่ต่อเนื่องกัน เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ กับให้ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนในพื้นที่
อ่ืนด้วย 
  ๑.๒ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน 
อ่ืน ๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ตามที่ กห.เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาร่วมกับร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ในคราวเดียวกัน  
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  ๑.๓ เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา 
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
  ๑.๔ รับทราบผลการพิจารณารายงานการศึกษาเรื่อง “แนวทางการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ” ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๕ รับทราบผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒ 
และการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๒ และให้ส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  ๑.๖ รับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี” หรือ “กตน.” ซึ่งมีผู้แทน กห.ร่วมเป็น
กรรมการด้วย 
  ๑.๗ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.๖๔ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติเสนอ 
 ๒. สภากลาโหมมีนโยบายให้ข้าราชการในสังกัด กห. ยึดหลัก ๗ ประการ ในการรับราชการ ได้แก ่
  ๒.๑ ยึดถือสถาบันหลักของชาติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นหลักในการท างาน 
  ๒.๒ รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบ 
  ๒.๓ รับราชการด้วยความกล้าตัดสินใจในสิ่งทีถู่กต้อง และชอบธรรม 
  ๒.๔ ท างานเพ่ือส่วนรวม ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นส าคัญ 
  ๒.๕ ท างานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
  ๒.๖ ท างานโดยไม่เลือกปฏิบัติว่างานนั้นจะยากล าบาก หรือเป็นงานที่สบาย 
  ๒.๗ ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ในการเป็นทหารที่ดีให้ประชาชนได้เห็น 
 ๓. สรุปมติ และสั่งการจากการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มีเรื่องเพ่ือพิจารณา 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ทร. จ านวน ๒ เรื่อง และมีมต ิเรื่องสั่งการ จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ 
  ๓.๑ เรื่องเพ่ือพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ทร. จ านวน ๒ เรื่อง 
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   ๓.๑.๑ กห.เห็นชอบตามที่ ทร. เสนอ ให้นายทหารสัญญาบัตร ทร. ใช้สายกระบี่ที่เป็นเเถบ
ไหมทองหรือวัตถุเทียมทองเพียงเเบบเดียว ยกเลิกการใช้สายกระบี่หนังสีด า 
   ๓.๑.๒ กห.เห็นชอบกรอบอัตราก าลังแทน ทร. เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ใน ศรชล. จ านวน ๖๕๒ อัตรา 
โดยน าอัตราก าลังเข้าแทน ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ จ านวน ๔๒๓ อัตรา (๖๕%) อัตราก าลังที่เหลือ จ านวน ๒๒๙ อัตรา 
จะบรรจุเพิ่มตามความจ าเป็น ซ่ึงไม่กระทบต่อภารกิจและงบประมาณ ของ ทร. และ กห. 
  ๓.๒ มติและเรื่องสั่งการจากการประชุมสภากลาโหม จ านวน ๖ เรื่อง 
   ๓.๒.๑ การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ ด ารงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการด าเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 
(ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) และศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานที่
กักกันโรคแห่งรัฐของกระทรวงกลาโหม (ศปก.บกร.กห.) กับให้คงระดับความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง และการ
ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ทั้งทางบกและทางน้ าทุกรูปแบบ รวมทั้งการสกัดกั้น
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดฯ ภายในประเทศอีกช่องทางหนึ่ง 
   ๓.๒.๒ การปฏิรูปกองทัพและส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้ นขต.กห. 
และทุกเหล่าทัพ พิจารณาทบทวนและขับเคลื่อนตามแนวทางในการปฏิรูปกองทัพ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้าง
การจัดหน่วยและอัตราก าลังพลให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และระบบการบริหาร
ราชการยุคใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติราชการภายใต้
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๓.๒.๓ ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ ด ารงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ฝุ่น PM 2.5) โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในแต่ละพ้ืนที่ และเน้นย้ าให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองของ กห. ที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด 
   ๓.๒.๔ ให้ทุกเหล่าทัพ เน้นย้ าผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ในเรื่องการลงโทษทหารที่
กระท าผิดวินัย ต้องไม่เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียเด็ดขาด โดยให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ อย่างเคร่งครัด กับให้ดูแลคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับก าลังพลชั้น
ผู้น้อย ครอบครัว และทหารกองประจ าการ ตลอดจนให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบความเป็นอยู่ของทหาร เพ่ือลดความห่วงใย และการเข้าใจผิดที่อาจเกิดข้ึน 
   ๓.๒.๕ ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงใน
ภูมิภาค ภายหลังการเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของ นายโจ  ไบเดน ซึ่งมีนโยบาย “America 
Return” เพ่ือน าสหรัฐฯ กลับสู่ความเป็นผู้น าโลกที่แข็งแกร่งอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย ส าหรับสถานการณ์ในประเทศเมียนมานั้น ให้ยึดถือแนวทางตามแถลงการณ์ของประธานอาเซียน 
(บรูไน) ซึ่งสนับสนุนให้ด าเนินการเจรจาและสร้างความปรองดอง ทั้งนี้ให้เพิ่มความเข้มงวด ในการเฝ้าระวังการ
ลักลอบเคลื่อนย้ายเข้ามายังประเทศไทยจากความขัดแย้งภายในเมียนมาที่รุนแรงขึ้น 
   ๓.๒.๖ ให้ กห. และทุกเหล่าทัพ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการกรอบระยะเวลา และเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือมิให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วต้องถูกพับตกไป 
รวมทั้งให้ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ โดยให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 
 ๔. เรื่องสั่งการจากการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ 
  ๔.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งด
การฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือน ต ารวจ ทหาร ประจ าปี ๒๕๖๔ (กฝร.พตท.๖๔) โดยให้น างบประมาณเพ่ือการฝึกดังกล่าว
ไปสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และช่วยเหลือประชาชนต่อไป 
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  ๔.๒ ให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหาร
รักษาพระองค์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๔ 
  ๔.๓ การปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของกองทัพไทยและเหล่าทัพ เพ่ือน าไปจัดท าร่าง
แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้าง กห. พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ โดยให้ยึด
แนวทางท่ี รมว.กห. อนุมัติไว้แล้ว ได้แก่ 
   - การปรับโครงสร้างหน่วย โดยให้ยุบหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนหรือหมดความจ าเป็นและบรรจุ
ก าลังพลในลักษณะของการปรับเกลี่ย และตรึงยอดก าลังพลไม่ให้เพ่ิมข้ึนจากยอดบรรจุ ณ ก.ย.๖๓ และปรับลด
ก าลังพลร้อยละ ๕ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๗๐ 
   - ให้ชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
   - ให้ปรับลดต าแหน่ง ผทค./ผทค.พิเศษ และ นปก. โดยเคร่งครัด 
 ๕. เรื่องสั่งการจากการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ 
  ๕.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ได้รับพระราชทานยศทางทหาร เป็น พล.อ.หญิง เมื่อ ๒ ก.พ.๖๔ จึงให้เหล่าทัพ และ ตร. 
รับทราบ รวมทั้งกล่าวและเขียนพระนามให้ถูกต้องต่อไป 
  ๕.๒ ผบ.ทสส. ขอบคุณทุกเหล่าทัพและ ตร. ที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ในการป้องกัน
และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในห้วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้ง
ขอบคุณที่ทุกเหล่าทัพที่ได้ด าเนินโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ ทั้งนี้ขอให้ด าเนินโครงการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  ๕.๓ ผบ.ทสส.ขอบคุณ ทร.ที่มอบเครื่องแบบ ทร.พร้อมเครื่องประกอบเครื่องแบบ เนื่องใน
โอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานยศ พล.ร.อ. และ พล.อ.อ. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๔ 
  ๕.๔ นรม. และ รมว.กห.ขอบคุณทุกเหล่าทัพ และ ตร. ที่ได้จัดผู้แทน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล
ส าหรับชี้แจงในสภา ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในห้วง ๑๖ - ๒๐ ก.พ.๖๔ ที่ผ่านมา 
  ๕.๕ ผบ.ทสส.ขอความร่วมมือทุกเหล่าทัพ และ ตร. ในการสร้างความเข้าใจและปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและกองทัพ ให้กับก าลังพลในสังกัด รวมทั้งก ากับดูแลไม่ให้ก าลังพลโพสต์ข้อความ 
รูปภาพ หรือแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียที่จะน ามาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของ
สถาบันและกองทัพ 
  ๕.๖ ผบ.ทสส.เน้นย้ าให้ทุกเหล่าทัพ มีความระมัดระวังในการรักษาความลับของทางราชการ 
โดยเฉพาะการส่งข้อมูลทางไลน์ ขอให้เข้ารหัสข้อมูลนั้นก่อน และส่ง Password เพ่ือถอดรหัสไปทางช่องทาง
อ่ืน ๆ เช่น SMS เป็นต้น 
 เรื่องท่ี ผบ.ทร.สั่งการในที่ประชุม 
 ๑. ตามท่ีให้มีการจัดระเบียบการเข้าพักอาศัยและบ้านพักหน่วยในภาพรวม โดยมี คณะกรรมการ
บ้านพัก เป็นหน่วยรับผิดชอบนั้น การด าเนินการอีกเรื่องหนึ่งที่ให้เร่งด าเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็นรูปธรรม
คือ การให้ก าลังพลและครอบครัวย้ายทะเบียนราษฎร์ เข้ามาในบ้านเลขที่ที่ได้รับสิทธิ์จาก ทร. ในโอกาสแรก 
เพ่ือให้สะดวกต่อ การท าส ามะโนประชากรในภาพรวมของ ทร. ทั้งนี้ขอให้ด าเนินการให้เรียบร้อย ภายใน เม.ย.๖๔ 
 ๒. ให้ ทรภ.๒ และ ทรภ.๓ ติดตามสถานการณ์จากกรณีที่มีเรือรบของมาเลเซียรุกล้ าเข้ามาใน
อาณาเขตประเทศไทยหลายครั้งในห้วงที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดก าลังลาดตระเวนตามแนวเส้นเขตแดน 
ให้เหมาะสม เพ่ือแสดงก าลังทางเรือในพื้นที่เขตแดนอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. การฝึก ทร.๖๔ ในห้วงเดือน มี.ค.๖๔ ส่วนของการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ให้ก าลังพล 
ที่เข้าร่วมการฝึกทุกนายมีการเตรียมการที่ดี และให้ความส าคัญกับการฝึกให้มากที่สุด มีความตั้งใจ วางแผนพร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามขั้นตอน ไม่ประมาท รวมทั้งให้ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ ทั้งนี้  ในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๔  
ทร.ได้เรียนเชิญผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กห.  ผบ.เหล่าทัพ และ สตช. ร่วมชมการฝึกยิงอาวุธปล่อยน าวิถี 
HARPOON BLOCK 1C และการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่าง ทร. ทบ. และ ทอ. ในพ้ืนที่ ทรภ.๓ และทะเลอันดามัน 
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ให้ก าลังพล ทร.ทุกนายซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าบ้าน เตรียมการให้พร้อม ร่วมท างานประสานสอดคล้องกัน 
อย่างมืออาชีพ แสดงศักยภาพของ ทร.ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของต่างเหล่าทัพได้เห็นขีดความสามารถของ 
ทร.อย่างแท้จริง 
 ๔. ให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร.ทุกหน่วย กวดขันและก ากับก าลังพลไม่ให้มีเรื่องการปล่อยเงินกู้ 
นอกระบบภายในหน่วยโดยเด็ดขาด ซึ่งการกระท าดังกล่าวนี้ นอกจากเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังถือเป็นการ
เอารัดเอาเปรียบข้าราชการด้วยกัน รวมทั้งประชาชนภายนอกด้วย ซึ่งเข้าข่ายการประพฤติตนเป็นผู้มีอิทธิพล
ในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงเน้นย้ าว่าต้องไม่มีข้าราชการของ ทร.ประพฤติตนในลักษณะเช่นนี้เป็นอันขาด หากตรวจพบ
จะพิจารณาลงโทษขั้นเด็ดขาดต่อไป 
 ๕. ปัจจุบัน ทร.มีการเก็บข้อมูลจ านวนมากที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายทางอากาศ 
วิดีโอจากกล้องวงจรปิด ระบบแสดงตนอัตโนมัติที่ใช้ส าหรับในกิจการเดินเรือ เสียงใต้น้ า  ข้อความจาก 
สื่อสังคมออนไลน์ หรือแม้กระทั่งรายงานต่าง ๆ ที่แต่ละสายวิทยาการก าหนดให้ นขต.ทร.ส่งเป็นประจ า ข้อมูลเหล่านี้
หากน ามาเป็นฐานข้อมูลของสายวิทยาการต่าง ๆ รวมกับข้อมูลของฝ่ายอ านวยการแต่ละด้าน สุดท้าย 
จะประกอบกันเป็นข้อมูล Big Data ระดับ ทร. ซึ่ง ทร.อาจใช้เทคโนโลยี AI ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก
เหล่านั้น ให้สามารถประเมินข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ใต้ข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะใช้ประโยชน์ให้สามารถแจ้งเตือน
หน่วยได้ทันทีและ อัตโนมัติ ซึ่งจะลดความตรากตร า ของก าลังพลในการติดตามข้อมูลแบบ Manual และ 
ยังเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์อีกด้วย ให้ สสท.ทร. ร่วมกับ สวพ.ทร. ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ นขต.ทร.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data รวมทั้งการจัดงานนิทรรศการหรือผลงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ AI และ Big Data ของ ทร.ประจ าปีขึ้น เพ่ือสร้างความตื่นตัว และให้ทุกหน่วยสามารถจัดท า 
แนวทางการใช้ประโยชน์ และ แผนงานด้าน AI และ Big Data ได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๖. จากกรณีท่ีสื่อสังคมออนไลน์มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ชื่อ“Clubhouse” ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตั้งกลุ่มสนทนา เพ่ือพูดคุยแสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ ด้วยเสียงพูดคุยแบบ Real Time จากการที่แอปพลิเคชันสามารถแสดงความคิดเห็น
ทางการพูดคุยได้อย่างอิสระ จึงอาจท าให้ผู้ใช้บางคนมีการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจจะพาดพิง 
หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืนจนได้รับความเสียหาย หรือพูดให้ร้ายส่อเสียด เข้าข่ายหมิ่นประมาท หรืออาจมี 
การกล่าวถึงข้อมูลที่บิดเบือน จนท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดหรือเกิดความสับสนวุ่นวายได้ โดยผู้ที่เข้าไปเป็นสมาชิก 
ในกลุ่มหัวข้อต่าง ๆ อาจเข้าข่ายเป็นผู้ร่วมอยู่ในการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทต่าง ๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ 
ให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร. ก าชับก าลังพลใช้วิจารณญาณในการที่จะเข้าไปใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว เพ่ือรับฟัง
ข้อมูลการสนทนาจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่ควรเข้าไปแสดงความคิดเห็นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าข่ายความผิด
ฐานน าเข้าข้อมูล อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยเฉพาะในเรื่องของการละเมิด
สถาบัน จะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด 
 ๗. ให้ กพ.ทร.ก ากับดูแลการบรรจุก าลังพลของ นธน.ในห้วงการย้ายบรรจุตามวงรอบ เพ่ือลงใน
ต าแหน่งตามหน่วยต่าง ๆ ของ ทร.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ผ่านมา มีความล่าช้า เนื่องจาก
จ าเป็นต้องเสนอไปยัง ธน.กห.ในการพิจารณาการย้ายบรรจุ ท าให้ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของ ทร. จึงให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร. ที่มีอัตราของ นธน. ประสานกับ สธน.ทร.ในการตรวจสอบการย้ายบรรจุ
ตามวงรอบของต าแหน่งดังกล่าว หากจะต้องมีการโยกย้ายให้ท าเรื่องขอช่วยปฏิบัติราชการในต าแหน่งนั้น ๆ ก่อน 
โดยไม่ต้องรอค าสั่งจาก ธน.กห. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนงานตามกลไก 
ของแต่ละหน่วยได ้
 ๘. ให้ผู้ที่ท าหน้าที่ช่างภาพ หรือผู้ที่ก ากับงานในภาพรวม ดูความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ต้องมีการบันทึกภาพ เพ่ือน าไปเผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของบุคคล 
และสถานที่โดยรอบ เพ่ือให้ภาพที่ออกมามีความสวยงาม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนผู้ที่ 
มีหน้าที่ในการคัดเลือกรูปภาพที่จะต้องน าไปใช้ ขอให้เพ่ิมความละเอียดในการเลือกรูป เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อ ทร.ต่อไป 
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 ๙. ปัจจุบันปรากฏข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าราชการบางนายที่ใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด 
เช่น การขู่กรรโชกทรัพย์ จากผู้ที่กระท าความผิด หรือการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็น 
การกระท าความผิดกฎหมายร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของกองทัพเป็นอย่างมาก ให้ นขต.ทร. และ 
ฉก.ทร.กวดขันและก าชับก าลังพลในสังกัดต้องไม่มีการกระท าในลักษณะดังกล่าวเป็นอันขาด หากตรวจพบ
ข้าราชการที่กระท าความผิด และพัวพันกับการกระท าความผิดในทุกกรณี จะต้องได้รับโทษทางวินัย และ
กฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้น 
 ๑๐. การด าเนินการออกบัตรผ่านในปัจจุบันส าหรับติดยานพาหนะผ่านเข้า-ออกหน่วยราชการ
ของ ทร.นั้น ที่ผ่านมามีแนวทางในการด าเนินการ และมีหน่วยรับผิดชอบตามที่ก าหนด แต่ปัจจุบันทราบว่า
กระบวนการด าเนินการออกบัตร ยังมีข้อจ ากัดและใช้เวลานาน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้าราชการ ทร.ที่
เกษียณอายุราชการไปแล้ว ให้หน่วยที่รับผิดชอบร่วมพิจารณาแนวทางในการด าเนินการออกบัตรผ่าน ทร. ให้
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลา ลดขั้นตอน และอยู่ภายใต้ระบบการ รปภ.ที่มีประสิทธิภาพ 
มอบหมายให้ รอง เสธ.ทร. (ด้านการข่าว) พิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ก าลังพลและอดีตข้าราชการ ทร.ทุกระดับ รับทราบแนวทางการด า เนินการในรูปแบบใหม่ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๔ 
 ๑๑. ทร.ก าหนดจัดกอล์ฟนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่เกษียณสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๖๔ ในวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ 
ณ สนามกอล์ฟ รอยัลเจมส์ โดยมีแนวทางการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
  ๑๑.๑ Shot Gun Start ออกพร้อมกัน เวลา ๐๖๓๐ 
  ๑๑.๒ การจัดแพริ่งจะจัดให้มีนายทหารประจ าการชั้นผู้ใหญ่อย่างน้อย ๑ นาย อยู่ร่วมกับ
นายทหารผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการแล้วทุกทีม 
  ๑๑.๓ ให้จัดท าวีดิทัศน์เรื่องโครงการ EEC และความก้าวหน้าในการบรรจุก าลังพลที่ปฏิบัติงาน
ของ ศรชล. (เรื่องละ ๕ นาที) เพ่ือน าเสนอในงานเลี้ยง 
 ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมการ และด าเนินการจัดการแข่งขันรวมถึงการรับรองให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 
 ประธานฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของ รร.นร.ดังนี้ 
 ๑. ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับ นตท.ชั้นปีที่ ๒ เพ่ือขึ้นเหล่าเป็น นนร.ชั้นใหม่ ในวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจ าปี 
งป.๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ มี.ค.๖๔ ด าเนินการฝึกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๓. ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ – ๔ และ นนร.ชั้นใหม่ ในห้วง
เดือน มี.ค.๖๔ ด าเนินการฝึกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จมาทรงเป็นพระอาจารย์ (พิเศษ) 
สอนหลักสูตรด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ณ กฝร. และ นสร.กร. 
ในวันที่ ๖ มี.ค.๖๔ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๕. สามสมอสมาคม โดย รร.นร.ท าหน้าที่เป็นส านักงานสามสมอสมาคม ก าหนดจัดการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ มอบหมายให้ รอง เสธ.รร.นร.พร้อมคณะท างาน 
เตรียมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๖. ตามท่ีรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รร.นร. ด าเนินการปรับมาตรการฯ ของ รร.นร.ให้มี
ความสอดคล้องกับหน่วยเหนือ ทั้งนี้การขอใช้พ้ืนที่เพ่ือท าการสอบ นรจ. ของ ยศ.ทร. ในวันที่ ๘ มี.ค.๖๔ ซึ่งจะมี
ประชาชนจ านวนมากเข้ามาในพื้นที่ของ รร.นร.นั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดฯ  
ในพ้ืนทีข่อง รร.นร. จึงไม่สามารถตอบรับให้การสนับสนุนตามที่ ยศ.ทร.ได้มีการร้องขอ 
ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ 
 ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ 
โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ติดตามผลการด าเนินการจากการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ 
 จากมติ เรื่องติดตามและเรื่องสั่งการในที่ประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีเรื่องสั่งการ จ านวน 
๑๒ เรื่อง ฝอ.บก.รร.นร.  นขต.รร.นร. และคณะกรรมการต่าง ๆ ได้ด าเนินการตามสั่งการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ซึ่งจะชี้แจงการปฏิบัติที่ส าคัญในวาระต่อไป 

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 
 การปฏิบัติที่ส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. การบรรยายโครงการ “ความร่วมมือการพัฒนาบัตรประจ าตัวเพ่ือให้บริการแก่ นนร.” ในวันที่ 
๔ มี.ค.๖๔ 
 ๒. การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ รร.นร. ประจ าปี งป.๖๔ 
ห้วงเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๘ มี.ค. – ๓๐ เม.ย.๖๔ 
 ๓. ด าเนินการตรวจสอบและติดตามนโยบายงานด้านก าลังพล 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี  
 ประธานฯ 
 ให้หัวหน้ากองต่าง ๆ ของ บก.รร.นร. น าเรียน ผบ.รร.นร. เพ่ือแจ้งก าหนดการที่มีการเรียนเชิญ 
ผบ.รร.นร.เข้าร่วมกิจกรรม ให้ ผบ.รร.นร.ทราบก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. 
 รอง หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติที่ส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ด าเนินการควบคุมการปฏิบัติตามการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบใหม ่ของ รร.นร. และบ้านพัก รร.นร. ฉบับที่ ๓ 
 ๒. ด าเนินการท าสัญญาเข้าเป็น นนร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ หอประชุมภูติอนันต์ รร.นร.
ในวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ 
 ๓. ด าเนินการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ - ๔ และ นนร.ชั้นใหม่  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๓๑ มี.ค.๖๔ 
 ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นอาจารย์ (พิเศษ)  
สอนหลักสูตรการด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้แก ่นนร.ชั้นปีที่ ๔ ณ กฝร. และ นสร.กร. 
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันที่ ๖ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ให้ มฝ.นนร. เลื่อนพิธีเปิดและออกเรือท าการฝึกฯ ณ ท่าเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 
จากเดิมในวันที่ ๕ มี.ค.๖๔ เป็นวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔ 
 กบ.บก.รร.นร. 
 หก.กบ.บก.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 ค่าสาธารณูปโภค 
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 ๑. ค่าไฟฟ้า รร.นร. ประจ าเดือน ม.ค.๖๔ จ านวน ๒๓๓,๕๖๑ ยูนิต ลดลงจากเดือน ธ.ค.๖๓ 
จ านวน ๕๓,๗๑๖ ยูนิต และลดลงจากเดือน ม.ค.๖๓ ของปีที่ผ่านมา จ านวน ๘๓,๙๗๙ ยูนิต 
 ๒. ค่าน้ าประปา รร.นร. ประจ าเดือน ม.ค.๖๔ จ านวน ๑๙,๔๐๒ ยูนิต เพ่ิมขึ้นจากเดือน ธ.ค.๖๓ 
จ านวน ๑,๗๗๙ ยูนิต และลดลงจากเดอืน ม.ค.๖๓ ของปีที่ผ่านมา จ านวน ๕,๓๗๕ ยูนิต 
 งานจัดซื้อจัดจ้าง งป.๖๔ กลยุทธ์ด้านส่งก าลังบ ารุง  ๗ รายการ วงเงิน ๑,๓๘๘,๑๑๘ บาท  
 ๑. งานจัดซื้อพัสดุสายช่างโยธา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ผบ.รร.นร. ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 ๒. งานจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงเรือระหว่างปี วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการส่งมอบ 
 ๓. งานจัดซื้อแบตเตอรี่ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท  ผบ.รร.นร. อยู่ระหว่างข้ันตอนการตั้งฎีกาเบิกจ่าย 
 ๔. งานจัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมท ารถยนต์ วงเงิน ๕๒๖,๐๐๐ บาท ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 ๕. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง สาย ชย.ทร. วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วบางส่วน และมีส่วนทีอ่ยู่ระหว่างขั้นตอนรอการส่งมอบ 
 ๖. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์ ร.ล.ธนบุรี วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 ๗. งานจัดซื้อพัสดุในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  และทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  
รักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ นนร. วงเงิน ๒,๑๑๘ บาท ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 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 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ให้ กบ.บก.รร.นร.ด าเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส. ในส่วนของบ้านพัก รร.นร. ตามที่ กบพ.ทร.ก าหนด 
 กพร.บก.รร.นร. 
 หก.กพร.บก.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป  
 ๑. การประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. 
 ๒. การจัดประชุมปรับปรุงหอเกียรติยศ รร.นร. ในวันที่ ๔ มี.ค.๖๔ 
 ๓. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ให้ กพร.บก.รร.นร.ด าเนินการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามที่ ทร.ก าหนด 
 คป.บก.รร.นร. 
 หก.คป.บก.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี งป.๖๔ ของ รร.นร. 
 ๑. สถานะการเบิกจ่ายสรุป ๑ มี.ค.๖๔ เป้าหมายร้อยละ ๓๕.๒ โดย รร.นร.เบิกจ่ายแล้ว  
ร้อยละ ๑๙.๙๙ 
 ๒. งป.๖๓ ที่ สตช.โอนให้ ทร.เบิกจ่ายแทน งานจัดซื้อจัดจ้างกันเงินเบิกเหลื่อมปี จ านวน 
๑๗,๔๔๔,๘๙๒.๓๔ บาท จ านวน ๔๑ รายการ สถานะการเบิกจ่าย ในเดือน มี.ค.๖๔ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓๙ รายการ 
วงเงิน ๑๖,๔๒๓,๔๙๒.๓๔ บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จ านวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๒๑,๙๐๐ บาท 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 รร.นร.ได้รับการประสานจาก สตน.ทร. ให้ เตรียมการรับการตรวจสอบภายในประจ าปี งป.๖๔ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ มี.ค. – ๒ เม.ย.๖๔ โดยมีหัวข้อการตรวจสอบ ดังนี้ 
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  ๑. รายรับสถานพยาบาล 
  ๒. เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเงินกองทุนสวัสดิการที่ได้รับการจัดสรรจาก ทร. 
  ๓. รายรับสถานศึกษา 
 โดยรายละเอียดการปฏิบัติจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสต่อไป เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยที่รับตรวจให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก จัดเตรียม
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมส าหรับให้การตรวจสอบได้ จัดเตรียมการรายงานบัญชีพร้อมรับ 
การตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารโดยครบถ้วน พร้อมให้ค าชี้แจง ตอบข้อซักถาม หาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจ 
และปฏิบัติตามข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ให้ รอง ผบ.รร.นร.(๒) เป็นผู้แทน ผบ.รร.นร. ในการให้การรับรอง ผอ.สตน.ทร. ในโอกาสที่ 
เดินทางเข้าพ้ืนที่ รร.นร.เพ่ือท าการตรวจสอบภายในประจ าปี งป.๖๔ 
 แผนกการเงิน บก.รร.นร.  ไมม่ีเรื่องส าคัญชี้แจง 
 แผนกธุรการ บก.รร.นร.  ไม่มีเรื่องส าคัญชี้แจง 
 ประธานฯ 
 ปัจจุบันเกิดข้อขัดข้องเกี่ยวกับการสั่งการ แจ้งเวียน และแจกจ่ายข่าวราชนาวี ที่ส่งถึง รร.นร.
เพ่ือให ้รร.นร.ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้ รอง ผบ.รร.นร.(๑) พิจารณาแนวทางเพ่ือการแก้ไข 
 นขต.รร.นร. 
 กรม นนร.รอ.รร.นร. 
 ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ด าเนินการรับ นนร.ชั้นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ 
 ๒. นนร.ชั้นปีที่ ๔ อบรมหลักสูตรการด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย  
ณ กฝร. และ นสร.กร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ในวันที่ ๓ – ๖ มี.ค.๖๔ 
 ๓. การด าเนินการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ นนร.ชั้นปีที่ ๑ – ๔ และ นนร.ชั้นใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ มี.ค.๖๔ 
 ๔. ด าเนินการฝึกซ้อมพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค์ ประจ าปี 
๒๕๖๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ให้ กรม นนร.รอ.รร.นร.ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการ เรื่อง แผนการก าจัดปลวกในอาคาร 
บริเวณพ้ืนที่ กรม นนร.รอ.รร.นร. 
 ฝศษ.รร.นร. 
 หน.ฝศษ.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. จัดทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) 
ส าหรับก าลังพลชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนในส่วนที่ตกค้าง ณ ห้อง Active Classroom ชั้น ๑ อาคารเรียน ๑๐ 
ในวันที ่๒ มี.ค.๖๔ 
 ๒. ด าเนินการสอบคัดเลือก นตท.ในส่วน ทร. จ านวน ๓๒ นาย เพ่ือไปศึกษาต่อ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย  
ระหว่างวันที ่๔ – ๑๒ มี.ค.๖๔ 
 ๓. นนร.ชั้นปีที่ ๒ ที่กลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๑๐ นาย ศึกษาภาคต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค. – ๕ มี.ค.๖๔ 
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 ๔. นนร.ชั้นปีที่ ๑ ที่กลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๒ นาย ศึกษาภาคต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒ ก.พ. – ๕ มี.ค.๖๔ 
 ๕. นนร.ชั้นปีที่ ๑ ที่กลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๒ นาย ศึกษาภาคปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ มี.ค. – ๑๖ เม.ย.๖๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ฝบก.รร.นร. 
 รอง หน.ฝบก.รร.นร.  ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. เตรียมให้การสนับสนุนการฝึกดับเพลิงให้แก่ก าลังพลของ กวอย.ฝศษ.รร.นร. (อาคารเรียน ๕)  
ในวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ 
 ๒. เตรียมให้การสนับสนุนการฝึกดับเพลิงให้แก่ก าลังพลของ รพ.รร.นร. ในวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ 
 ๓. เตรียมให้การสนับสนุนการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นนร.ชั้นใหม่ และการท าสัญญาเข้าเป็น นนร. 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ 
 ๔. เตรียมให้การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร  
ประจ าปี งป.๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ มี.ค.๖๔ 
 ๕. เตรียมให้การสนับสนุนการฝึกปฏิบัติในทะเลภายในประเทศของ นนร. ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๑ มี.ค.๖๔ 
 ๖. เตรียมให้การสนับสนุนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อได้รับการร้องขอ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ให้ ฝบก.รร.นร.ให้การสนับสนุนการฝึกดับเพลิงให้แก่ก าลังพลของ บก.รร.นร.ในโอกาสแรก 
 กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร.  
 หก.กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ด าเนินการจัดท าสัญญากับ นตท. เป็น นนร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒. ด าเนินการเปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 ๓. รวบรวมคะแนน นนร.ชั้นปีที ่๑ – ๔ เพ่ือเตรียมประมวลผลการตัดสินเลื่อนชั้น 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 รพ.รร.นร.  
 ผอ.รพ.รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
นักเรียนกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ในวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ 
 ๒. ด าเนินการฝึกทบทวนการปฏิบัติการเผชิญเหตุอัคคีภัย รพ.รร.นร. ในวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ 
 ๓. ให้การสนับสนุนการตรวจคัดกรอง นนร.ชั้นใหม่ ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกัน ในวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ 
 ๔. ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานของ นนร.  
ในวันที่ ๔ มี.ค.๖๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ  
 ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ  ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
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 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ให้การสนับสนุน จนท.อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองของ นนร.ชั้นใหม่ ที่เดินทางเข้ามา
ด าเนินการท าสัญญากับ รร.นร. ในวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร. ประสานการปฏิบัติกับ จนท.เวร-ยาม ของ ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ ที่ท าหน้าที่
ประจ าจุดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ รร.นร. และ บ้านพัก รร.นร. ให้มีความสอดคล้องกัน และไม่เกิดข้อข้องระหว่างการปฏิบัติ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) รร.นร. 
 เลขาฯ คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 เตรียมการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ในเดือน มี.ค.๖๔ 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รร.นร. (PMQA)  
 เลขาฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รร.นร. (PMQA) ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ทบทวนลักษณะส าคัญองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๒. จัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์กรรายหมวด เพ่ือเสนอ ทร.ต่อไป 
 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 และบริการงานด้านอินเทอร์เน็ต 
ใหก้ับหน่วยต่าง ๆ ตามท่ีร้องขอ 
 ๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ รร.นร. ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
 ๓. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. 
 ๔. เตรียมการปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ทร. 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ 
 ให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร. ให้การสนับสนุน จนท.เพ่ือติดตั้งระบบการประชุมทางไกลในการ
ถ่ายทอดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ของสามสมอสมาคม ณ ห้องเรียนรวม อาคาร ๑๐ 
ฝศษ.รร.นร. ในวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ โดยรายละเอียดการปฏิบัติ ให้ประสาน รอง เสธ.รร.นร. 
 คณะกรรมการวิจัย รร.นร.  
 เลขาฯ คณะกรรมการวิจัย รร.นร. ขออนุญาตน าเรียน ดังนี้ 
 การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. ประสานงานให้นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณจาก ทร. ในปี งป.๖๓ น าผลงานจากการวิจัย 
มาท าการจัดแสดง 
 ๒. ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปี งป.๖๔ 
 ๓. แจ้งประสานให้อาจารย์ผู้ด าเนินกิจกรรม ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามที่ได้รับการสนับสนุนจาก วท.กห. 
 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ผู้บังคับบัญชา 
 รอง ผบ.รร.นร.(๒)  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
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 การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาที่ รร.นร.ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้แก่ กีฬา
ประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ และกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร-ต ารวจ จากเดิมที่มีการประสานงานเบื้องต้น มีมติ 
ให้ยกเลิกการจัดการแข่งขันในปี ๒๕๖๔ ออกไปก่อน แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เริ่มคลี่คลายลง และมีการผ่อนปรนมาตรการการป้องกันมากขึ้น  
ซึ่งจะต้องมีการทบทวนเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาฯ อีกครั้ง ตามห้วงเวลาที่ถือว่ายังสามารถด าเนินการได้ จึงให้
ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้พร้อมเมื่อมีการด าเนินการต่อไป 
 เสธ.รร.นร.  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศของ นนร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการด าเนินการ
จัดประชุมหารือ วางแผน และตรวจสอบความพร้อมทั้งฝ่ายอ านวยการ มฝ.  เรือ และฝ่ายสนับสนุน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยก าหนดการตั้ง มฝ.นนร. ในวันที่ ๕ มี.ค.๖๔ และจะด าเนินการฝึกฯ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ 
 หน.ฝศษ.รร.นร.  ไม่มีเรื่องส าคัญชี้แจง 
 รอง เสธ.รร.นร.  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ 
ทร. ซึ่งมีการเพ่ิมช่องทางโดยใช้สื่อโทรทัศน์อีกทางหนึ่ง ในเบื้องต้นมีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 ๒. ขอเรียนเชิญสมาชิกของสามสมอสมาคม เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันที่ 
๑๙ มี.ค.๖๔ ซึ่งมีการจัดสถานที่ให้เข้าร่วมประชุมฯ ตาม นขต.ทร. 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   
 - ไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติม 

สรุปมติที่ประชุม   
 เรื่องสั่งการ 
 ๑. ก าหนดการปฏิบัติที่ส าคัญของ ผบ.รร.นร. ในเดือน มี.ค.๖๔ มีการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
  - ร่วมคณะ ผบ.ทร. เพ่ือส ารวจพ้ืนที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา ณ กฝร. และ นสร.กร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ในวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ 
  - ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  
โดยร่วมการซักซ้อมการรับเสด็จ ในวันที่ ๕ มี.ค.๖๔ และร่วมรับเสด็จ ในวันที่ ๖ มี.ค.๖๔ 
  - ตรวจเยี่ยม มฝ.นนร. ท าการฝึกวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า ณ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ในวันที่ ๘ มี.ค.๖๔  
(กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ) 
  - ร่วมส่ง มฝ.นนร. ออกเรือเพ่ือท าการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ ณ ท่าเรือแหลมเทียน  
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ในวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔ 
  - เดินทางไปตรวจเยี่ยม มฝ.นนร. ณ เกาะช้าง จว.ตราด ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มี.ค.๖๔ 
  โดยก าหนดการดังกล่าวให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการ และด าเนินการปฏิบัติให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร. ประสาน ยก.ทร. เพ่ือติดตามเรื่อง ก าหนดการในการฝึก ทร.๖๔  
หากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รร.นร. ให้น าเรียน ผบ.รร.นร.ในโอกาสแรก 
 ๓. มอบหมายให้ รอง ผบ.รร.นร.(๑) พิจารณาการด าเนินการเกี่ยวกับการสั่งการ แจ้งเวียน  
และแจกจ่ายข่าวราชนาวี ที่ส่งถึง รร.นร.เพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 ๔. มอบหมายให้ รอง ผบ.รร.นร. (๒) พิจารณาการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่  
และกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร-ต ารวจ ให้สอดคล้องตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในปัจจุบัน หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายสามารถชะลอการจัดการแข่งขันออกไปก่อนได้ 
 ๕. ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร. และ รพ.รร.นร. ตรวจสอบจ านวนเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ทั้งหมดของ รร.นร. โดย ยก.ขว.บก.รร.นร.จัดท าเป็นบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ และใช้เป็นข้อมูลในโอกาสต่อไป 



- ๑๔ - 
 

 ๖. ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร.ปรับปรุงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ของ รร.นร.ให้เป็นไปตามที่หน่วยเหนือก าหนด แม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะดีขึ้น แต่ยังคงเน้นย้ า
ให้ก าลังพลของ รร.นร. พร้อมครอบครัวด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ดูแลตนเองด้วยการสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย  รักษาระยะห่างโดยการไม่ไปในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง  และท าความสะอาดมืออย่างสม่ าเสมอ 
 ๗. ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกต่าง ๆ ด าเนินการฝึกอย่างจริงจัง โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ทางราชการต้องเสียไปเป็นหลัก 
 ๘. ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร.จัดท าตารางรับการตรวจจาก ผบ.รร.นร. หรือผู้แทน ผบ.รร.นร.  
ส าหรับ นขต.รร.นร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจจาก จร.ทร. 
 ๙. ให้ กพ.บก.รร.นร. ประสานกับธนาคารกรุงไทย กรณีของการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือมาจัดการบรรยาย 
ณ รร.นร. เรื่องการท าบัตรสมาร์ทการ์ดของธนาคารกรุงไทย โดยให้จัดกิจกรรมในวันที่ผู้บังคับบัญชาของ รร.นร. 
สามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ เพ่ือรับทราบข้อมูลต่าง ๆ  โดยเฉพาะส่วนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างกับ นนร. 
ซึ่งไม่ใช่การจัดให้ข้าราชการของ รร.นร.เข้ารับฟังการบรรยาย 

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


