
รายงานการประชุม นขต.รร.นร. 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที ่๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑. พล.ร.ท.ไกรศรี  เกษร ผบ.รร.นร./ประธานฯ 
 ๒. พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด รอง ผบ.รร.นร.(๑) 
 ๓. พล.ร.ต.ประชา  สว่างแจ้ง รอง ผบ.รร.นร.(๒) 
 ๔. พล.ร.ต.ประสงค ์ สังข์ทอง เสธ.รร.นร. 
 ๕. พล.ร.ต.กิตติพงษ์  แดงมาศ หน.ฝศษ.รร.นร. 
 ๖. พล.ร.ต. ศ.วัชรวีร์  พรสินยศภักดิ์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝศษ.รร.นร. 
 ๗. น.อ.ประจิตร  พิชัยศรทัต รอง หน.ฝศษ.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.ปรีดา  บุตรไชย หก.กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร. 
 ๑๓. น.อ.ทนุชาย  แท่งทอง หก.กบ.บก.รร.นร. 
 ๑๔. น.อ.พุทธพันธ์  ศิลาอาสน์ หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. 
 ๑๕. น.อ. ผศ.จิตติ  สัมภัตตะกุล อาจารย์ ฝศษ.รร.นร./ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร. 
 ๑๖. ว่าที่ น.อ.วิญญู  ไชยกิจ หก.คป.บก.รร.นร. 
 ๑๗. ว่าที่ น.อ.ชนวีร์  พานแผ้ว หก.กพ.บก.รร.นร. 
 ๑๘. ว่าที่ น.อ.บรรพต  มุ่งหามณี หก.กพร.บก.รร.นร. 
 ๑๙. น.ท.โกศล  นาคสุข หน.นกง.แผนกการเงิน บก.รร.นร. 
 ๒๐. น.ท.วิเชียร  มะกรูดอินทร์ หน.ธุรการ บก.รร.นร. 
 ๒๑. น.ท.คมรัฐ  วิพุทธิกุล ผอ.รพ.รร.นร. 
 ๒๒. ว่าที่ น.ท.สมเกียรติ  ยิ้มกริ่ม รอง หก.กพ.บก.รร.นร. 
 ๒๓. ร.อ.ฐากร  พันธะปลิว ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
 ๑. น.อ.จักรชัย  น้อยหัวหาด รอง เสธ.รร.นร. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. น.อ.หญิง พามีล่า  จันทมาศ รอง ผอ.กวณ.ฝศษ.รร.นร. 
 ๒. น.ท.กิฬา  เอ่ียมอาษา อศจ.กพ.บก.รร.นร. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙๐๕ 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ประธานฯ  จากการประชุม นขต.ทร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๔ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
 ๑. เรื่องท่ี ผบ.ทร. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  ๑.๑ ผบ.ทร.ขอแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.นิธิ  พงศ์อนันต์  ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.  
ในโอกาสรับมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจ าปี ๒๕๖๔ สาขาท าคุณประโยชน์ต่อสังคม จากโครงการ 
หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโดย มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย โดยมี พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก  องคมนตรี 
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และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๔
  ๑.๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นพระอาจารย์ (พิเศษ)  
ในการฝึกอบรมการด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ณ กฝร.  
และ นสร.กร. ผบ.ทร.ขอขอบคุณหน่วยที่ เกี่ยวข้อง ในการเตรียมรับเสด็จฯ อย่างสมพระเกียรติ ตลอดจน 
ถวายความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการพระราชด าริได้เป็นอย่างดี 
และให้ กพร.ทร.รวบรวมข้อมูลและเตรียมการรายงานต่อไป 
  ๑.๓ ผบ.ทร.ขอขอบคุณประธานกรรมการบริหารสวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี และหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
ที่ร่วมจัดกอล์ฟนายทหารเรือชั้นผู้ ใหญ่เกษียณสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๖๔ ณ สนามกอล์ฟ รอยัลเจมส์กอล์ฟ  
แอน สปอร์ตคลับ จว.นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๑.๔ ผบ.ทร.ขอขอบคุณคณะกรรมการอ านวยการสามสมอสมาคม ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๒๕๖๓ ของสามสมอสมาคม เพื่อเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๔ รวมทั ้งเลือกตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการชุดใหม่เมื่อครบก าหนดวาระ และเลือกตั้งผู้สอบบัญชี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ 
นขต.ทร. และ ฉก.ทร. ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพลที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.นร.ที่ไม่ได้เป็นสมา ชิกของสาม
สมอสมาคม ให้ด าเนินการสมัครเป็นสมาชิก 
  ๑.๕ ผบ.ทร.ขอขอบคุณ รอง ผบ.ทร .  ในโอกาสที่ เป็นผู้ แทน ผบ.ทร .  ในพิธี การ 
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบ จ านวน ๑๘๔ ราย 
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ และขอขอบคุณ กพ.ทร.ที่ด าเนินการประกอบพิธี 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๑.๖ ผบ.ทร.เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
ที่ ๔๙๑ จว.สตูล เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ และตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๑  
จว.ระนอง ในวันที่ ๔ เม.ย.๖๔ ขอขอบคุณ ทรภ.๓ และ สอ.รฝ. ที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๑.๗ ผบ.ทร.ขอขอบคุณ รอง ผบ.ทร./ผู้อ านวยการฝึก ทร. ๖๔ รวมทั้งหน่วยต่าง ๆ และก าลังพล
ที่เข้าร่วมการฝึกทุกนาย ในการฝึกยิงอาวุธในรูปแบบต่าง ๆ ในห้วงเดือน มี.ค.๖๔ ที่ผ่านมา การปฏิบัติในภาพรวม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับค าชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาต่างเหล่าทัพ ขอให้ก าลังพลทุกนาย 
น าประสบการณ์ที่ ได้รับจากการฝึกไปใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความช านาญมากยิ่ งขึ้น เพ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถของ ทร.ต่อไป 
  ๑.๘ ผบ.ทร.ขอขอบคุณที่ปรึกษาพิเศษ ทร. ประธานคณะกรรมการร่วมฯ และหน่วยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการจัดพิธีมอบ เรือ ต.๑๑๔ และ เรือ ต.๑๑๕ ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๔ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๑.๙ ผบ.ทร.ขอแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ และผู้ที่ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ในพิธีประดับยศนายพลเรือ ณ ท้องพระโรง 
พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๑๐ ผบ.ทร.ขอขอบคุณ ยศ.ทร. รวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ที่จัดพิธีบรรพชาสามเณร นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
ก่อนส าเร็จการศึกษา ประจ าปี งป.๖๔ จ านวน ๙๖๘ นาย ในห้วงระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย.๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ได้รับค าชมเชยจากผู้ปกครอง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้  หากมีโอกาส ขอให้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
เป็นประจ าทุกปี 
  ๑.๑๑ ผบ.ทร.ขอขอบคุณ นรข.ในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนได้เป็นจ านวนมาก  
ในห้วงเดือน ม.ค.-มี.ค.๖๔ ที่ผ่านมา จึงขอให้ ฉก.ทร.คงด ารงความพร้อมในการเฝ้าตรวจการกระท าผิดกฎหมาย 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด รวมทั้งการบูรณาการด้านการข่าวกับส่วนกลางในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยต่าง ๆ เพื่อช่วยในการประสานการปฏิบัติ และเพ่ิมประสิทธิผลในการท างาน 
ให้ดีมากยิ่งขึ้น 
  ๑.๑๒ ผบ.ทร.เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔  
ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จว.นราธิวาส ขอขอบคุณ กพร.ทร.  นย.  ชย.ทร.  พธ.ทร. และ ขส.ทร.ที่เร่งรัดการด าเนินการ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีความพร้อมที่จะรองรับการฝึกในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ให้ กรม ร.๓ พล.นย. พิจารณาทดสอบ
ระบบของสิ่งก่อสร้างที่เตรียมไว้ เพ่ือให้มีความพร้อมรับการฝึกจิตอาสาได้อย่างแท้จริง โดยไม่มีข้อบกพร่อง 
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  ๑.๑๓ ผบ.ทร.เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีเรือสมุย ฐท.สข. ทรภ.๒ ในวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ 
ขอขอบคุณ ฐท.สข. และ ทรภ.๒ ที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ และมีความพร้อมให้การสนับสนุนทั้งในด้าน 
การส่งก าลังบ ารุงและการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ให้ ทรภ.๒ เร่งรัดน าปัญหาข้อขัดข้อง  
เสนอฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑๔ ผบ.ทร.ขอขอบคุณ ศรชล.ภาค ๓ และฝ่ายอ านวยการ ศรชล. ในการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ ๒ ประจ าปี งป.๖๔ ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จว.ภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการประชุมฯ ครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า ศรชล.ได้มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการในการปฏิบัติร่วมกันจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน ขอให้ ศรชล. 
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ ศรชล. 
  ๑.๑๕ ผบ.ทร.ขอขอบคุณ ผช.ผบ.ทร. ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล  
“พล.ร.อ.กวี  สิงหะ” และคณะกรรมการ ในการจัดพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น “พล.ร.อ.กวี  สิงหะ” ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอแสดงความยินดี
กับผู้ที่ได้รับมอบรางวัลทุกท่าน รวมทั้งขอเชิญชวนก าลังพลในการเขียนบทความเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
 ๒. เรื่องที่ เสธ.ทร. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๒.๑ จากการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๔ มีมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ทร. 
จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๑.๑ ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งก าลังบ ารุง 
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง กห.ไทย กับ กห.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
   ๒.๑.๒ ครม.มีมติอนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ 
   ๒.๑.๓ ครม.มีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งป.๖๕ แนวทางการปรับปรุง 
และมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจ านวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจ าปี 
ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอ 
   ๒.๑.๔ ครม.มีมติรับทราบตามที่ วธ.เสนอ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพ่ือสืบสาน
คุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” 
   ๒.๑.๕ ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งป.๖๔ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย 
ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) วงเงิน ๖๙๙,๓๐๖,๖๐๐ บาท ให้ สน.ปล.กห. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา 
การแพร่ระบาดฯ ระยะที่ ๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ – ๒๘ ก.พ.๖๔) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
พ้ืนที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชนต่อไปตามที่ กห.เสนอ 
  ๒.๒ สรุปมติ และสั่งการจากการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ มีเรื่องเพ่ือพิจารณา 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ทร. จ านวน ๘ เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๒.๑ ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ สนับสนุน สน.ปล.กห. ในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๑๓๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนา สน.ปล.กห. (๘ เม.ย.๖๔) และพิจารณาจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติม 
ได้แก่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ให้กับก าลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของ กห. ซึ่งเป็นองค์กรหลัก
ด้ านความมั่ นคง ที่ มีหน้ าที่ ในการพิทักษ์รั กษาไว้ซึ่ งสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และการสนับสนุน
หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ 
   ๒.๒.๒ ให้  นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ ด ารงความต่อเนื่องการพัฒนาขีดความสามารถ  
และความพร้อมรบของหน่วย ตามแผนพัฒนาขีดความสามารถ กห. พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุน 
งานด้านต่าง ๆ ของ กห. เพ่ือให้ กห.สามารถปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามที่รัฐบาล 
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มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปัญหาและเผชิญกับภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบ ตลอดจน
รักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตย และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
   ๒.๒.๓ ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ บูรณาการการท างานของกองก าลังป้องกันชายแดน 
กอ.รมน.  ศรชล.  ฝ่ายปกครอง  ตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างประสานสอดคล้อง ในการเฝ้าระวัง 
และสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับการด ารงความต่อเนื่องในการสนับสนุน 
การตรวจคัดกรองประชาชนที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ทั้งนี้ ให้ประเมินสถานการณ์
ด้านชายแดนไทย-เมียนมา อย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยเตรียมแผนการรองรับผู้ที่จะได้รับผลกระทบ 
ที่อาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
   ๒.๒.๔ ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ น าผลการหารือยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ 
ระหว่าง กห. กับ กห.สหรัฐอเมริกา และผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ
กับประเทศต่าง ๆ มาก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง ตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป 
   ๒.๒.๕ ให้ นขต.กห. ทุกเหล่าทัพ และ ตร. สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อ 
ไว้กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้พัสดุ 
ที่ผลิตภายในประเทศ และช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 
   ๒.๒.๖ ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ ก าหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ 
เป็นทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพิจารณาทั้งในด้านสถานที่ 
จ านวนทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก และห้วงเวลาในการด าเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งทัศนคติ  
ของผู้สมัครที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยให้ค านึงถึงมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ  
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กระบวนการตรวจเลือกจะต้องยังคงไว้ ซึ่งความยุติธรรมและโปร่งใส เพ่ือคัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณสมบัตทิีเ่หมาะสม เข้าเป็นทหารกองประจ าการได้ตามความมุ่งหมายของทางราชการ 
   ๒.๒.๗ ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ ด ารงความต่อเนื่องการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
และเพ่ิมความเข้มงวดกวดขันการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เวร -ยาม  
ในสถานที่ราชการ อีกทั้งให้ด าเนินการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง  
เช่น คลังอาวุธและยุทโธปกรณ์ คลังน้ ามัน ตลอดจนที่พักอาศัย และอาคารส านักงานทางราชการ โดยพิจารณา
เพ่ิมเติมการท าแนวกันไฟล้อมรอบพ้ืนที่หน่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมก าลังพล 
ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ  พร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการอ่ืนตามที่ได้รับการร้องขอกรณีเกิดอัคคีภัยและไฟป่า 
   ๒.๒.๘ ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิล าเนา
หรือท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ให้ นขต.กห. ทุกเหล่าทัพ และ ตร. พิจารณาจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนบริเวณ
ด้านหน้าที่ตั้งหน่วยบนถนนสายหลักและสายรอง ตามความเหมาะสม ได้แก่ จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
จุดบริการซ่อมยานพาหนะ และจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยให้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ 
ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของก าลังพลเป็นส าคัญ กรณีตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือมีเหตุการณ์ที่ส าคัญ  
ให้เร่งด าเนินการตรวจสอบและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรก พร้อมทั้งก าชับให้ก าลังพล 
และครอบครัวที่เดินทางกลับภูมิล าเนา ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓. เรื่องท่ี ผบ.ทร.สั่งการในที่ประชุม 
  ๓.๑ ให้ ยศ.ทร.เป็นหน่วยงานหลัก ในการเชิญหน่วยต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษามาร่วมสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม และส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาขององค์กร และคุณภาพชีวิตที่ดีของก าลังพลต่อไป 
  ๓.๒ จากกรณีของ มฝ.นรจ. จอดทอดสมอบริเวณ เกาะสมุย โดยภายหลังจากการถอนสมอ  
เกิดไฟฟ้าดับในเกาะสมุย และเกาะพงัน ในห้วงเวลาเดียวกัน ท าให้เกิดข้อสันนิษฐานในขั้นต้นว่า กรณีไฟฟ้าดับ
อาจเกิดจากเรือของ ทร. ถอนสมอเกี่ยวสายเคเบิ้ลไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวน
ข้อเท็จจริง ดังนั้น เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวนี้ในอนาคต ให้ กร. ร่วมกับ อศ. ส ารวจ  
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และพิจารณาก าหนดต าบลที่ในการทอดสมอตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่หน่วยเรือต้องจอดเรือเป็นประจ า และมีโอกาส
เสี่ยงในการจอดทอดสมอแล้วเกิดปัญหา 
  ๓.๓ ให้ ทรภ. และ ศรชล.ภาค เพ่ิมการประสานและการบูรณาการด้านการข่าวระหว่างหน่วยงาน
ให้มากยิ่งขึ้น กรณียังมีการลักลอบขนถ่ายน้ ามันผิดกฎหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบทางทะเลของ ทร. เพ่ือน าข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ส าหรับแจ้งให้กับหน่วยปฏิบัติในการตรวจการณ์และลาดตระเวนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งให้หน่วยปฏิบัติหมั่นทบทวนข้อกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
  ๓.๔ ในห้วงวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๕ เม.ย.๖๔ ให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร.ก าชับก าลังพล
เรื่องการขับขี่ยานพาหนะ การดื่มสุรา ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ที่รัฐบาล 
และ ทร.ก าหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม ให้เพ่ิมความระมัดระวังในเรื่องการป้องกัน
อัคคีภัยของหน่วย และให้หน่วยที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางหลัก พิจารณาจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนตามนโยบาย
ของรัฐบาลต่อไป 
  ๓.๕ ให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร. ที่มีการฝึก และการปฏิบัติงานกลางแจ้งของก าลังพลเป็นเวลานาน 
ในห้วงเดือน เม.ย.เป็นต้นไป ซึ่งมีอุณหภูมิช่วงกลางวันสูงกว่าปกติ ให้เพ่ิมความระมัดระวังเรื่อง โรคลมแดด 
และเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือในขั้นต้น เ พ่ือลดภาวะความเสี่ยงในการเสียชีวิต โดยให้ พร. เน้นย้ า  
และสร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งก าหนดแนวทางการระวังป้องกันให้กับก าลังพลรับทราบต่อไป 
  ๓.๖ ให้ ศบภ.ทร. และ ศบภ.พ้ืนที่ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบอย่างทันท่วงที ในห้วงฤดูร้อน ที่ท าให้หลายพื้นท่ีเกิดการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค และบริโภค 
  ๓.๗ ให้ ขว.ทร.ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเพ่ือนบ้านด้านตะวันตก ที่มีความรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบตามแนวชายแดน โดยใกล้ชิด รวมทั้งขอให้ด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้ม 
และรายงานให้ ผบ.ทร.ทราบเป็นระยะ ทั้งนี้ ให้ ทรภ.๓ ติดตามสถานการณ์ฯ โดยใกล้ชิด และจัดก าลังพร้อมปฏิบัติการ 
ตามนโยบายของหน่วยเหนือเมื่อสั่ง รวมทั้งประสานสอดคล้องกับก าลังทางบกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเฝ้าระวัง  
แนวเขตชายแดนของประเทศไทย 
  ๓.๘ ให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร. ร่วมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพลใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
ตามนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานของ ทร.ที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็นของ ทร.  
อีกทางหนึ่ง 
  ๓.๙ ในเดือน มี.ค.๖๔ ที่ผ่านมา ผบ.ทร.ได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมเรือที่จอดในท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส. 
อย่างไม่เป็นทางการ พบว่าการดูแลเรือ โดยเฉพาะเรือที่ประจ าการมายาวนานนั้น สามารถดูแลให้เรียบร้อย
และสง่างาม การดูแลภายในตัวเรือ และช่องทางเดิน ที่ยังคงมีการใช้กระเบื้องยางปูพื้น ซึ่งเคยมีการจัดท า KM 
เรื่องนี้ไว้เมื่อหลายปีก่อน หากน าองค์ความรู้มาปรับปรุงพ้ืนเรือจะท าให้มีความสะอาด อีกทั้งเป็นการสร้าง 
ความน่าอยู่ให้กับก าลังพลภายในเรือ ทั้งนี้ ผบ.ทร.จะไปตรวจเยี่ยมเรือตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 
  ๓.๑๐ จากกรณีที่มีข่าวการตรวจยึดกระสุนปืน และวัตถุระเบิดจ านวนมากในพ้ืนที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย 
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๔ ซึ่งส่งทางกล่องพัสดุของบริษัทขนส่งเอกชน นั้น ให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร.ตรวจสอบ
จ านวนอมภัณฑ์ในความรับผิดชอบโดยละเอียด และรายงาน ทร.ทราบ ผ่าน ยก.ทร. พร้อมทั้งเพ่ิมมาตรการ
เข้มงวดในการเบิกจ่าย และหมั่นตรวจสอบจ านวนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเครื่องกระสุน ในคลังที่หน่วยรับผิดชอบ 
ทั้งนี้หากตรวจพบว่ามีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไม่ถูกต้อง หน่วยต้องรับผิดชอบ 
  ๓.๑๑ ให้ นขต.ทร. ก าชับก าลังพลเพ่ิมความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ของ ทร. 
โดยปฏิบัติตามกฎจราจรและมาตรการที่ ทร.ก าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้ว เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามแต่กรณี 
  ๓.๑๒ ให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร.ก ากับก าลังพลในการแต่งกายเครื่องแบบกะลาสี ตามวันที่หน่วยก าหนด
โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ให้ สห.ทร. กวดขันการแต่งกายของก าลังพลให้เป็นไปตามระเบียบที่ ทร.ก าหนดโดยเคร่งครัด 
  ๓.๑๓ ให้ นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. และ ฉก.ทร.ให้ความส าคัญในการด าเนินการตามโครงการ 
จิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย ๑. จิตอาสาพัฒนา ๒. จิตอาสาภัยพิบัติ และ ๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ  
โดยเริ่มการปฏิบัติโดยทันทีและต่อเนื่อง และให้รายงานผลการปฏิบัติผ่านฝ่ายเลขานุการศูนย์ประสานงาน 
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และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริของ ทร. (กพร.ทร.) เพื่อรวบรวมเสนอ   
ศูนย์อ านวยการใหญโ่ครงการจิตอาสาพระราชทาน และ กห.ต่อไป 
  ๓.๑๔ ให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร.เน้นย้ าก าลังพลให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 
ของ ศบค. และมาตรการที่ ทร.ก าหนดไว้อย่างเข้มงวดสูงสุด ทั้งนี้ ในส่วนที่มีการจัดตั้ง รพ.สนาม ให้มีการ
เตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติในโอกาสแรกทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ กรณีตรวจพบก าลังพลติดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การสอบสวนโรค ต้องแจ้งข้อมูลการเดินทางโดยละเอียด ห้ามปกปิด  
เพ่ือให้ จนท.สามารถด าเนินการตามมาตรการการสืบสวนโรคและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 ประธานฯ  ขอแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมในส่วนที่เก่ียวข้องกับ รร.นร.ดังนี้ 
 ๑. ทร.ด าเนินการจัดสร้าง “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์” พระพุทธรูปบูชาประจ า ทร. 
และได้มกี าหนดการเลื่อนพิธีการเททองหล่อองค์พระ จากเดิมในวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๔ เป็นภายในเดือน พ.ค.๖๔  
 ๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เลื่อนก าหนดการจัดการแข่งขัน 
ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น ๓ สนามที่ ๒ ณ จว.ตราด จากเดิมในวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๔ ออกไปโดยไม่มีก าหนด 
 ๓. ยก.ทร.ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ให้กับก าลังพลของ ทร. โดยการจัดล าดับตามความเร่งด่วน ออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ๑. แพทย์และพยาบาล   
๒. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน หรือ ฉก.ต่าง ๆ  ๓. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ รอว.ประจ าเดือน และ ๔. ผู้บังคับบัญชา
ตามที่ กพ.ทร.ก าหนด 
 ๔. คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. เลื่อนก าหนดการสอบฯ 
ออกไปเนื่องจากได้รับแจ้งจาก ม.ธรรมศาสตร์ ว่าไม่สามารถให้การสนับสนุนสถานที่ในการท าการสอบฯ ได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จัดการประชุมหารือเพ่ือเตรียมแผนการด าเนินการต่อไป 
ในส่วนของข้อสอบที่จัดท าเรียบร้อยแล้วนั้น ให้จัดเก็บในห้องเก็บโดยมิดชิด พร้อมทั้งจัด จนท.เวร-ยาม ตรวจความเรียบร้อย 
 ๕. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ท าให้การแข่งขันการสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ที่ รร.นร. 
จัด นนร.เข้าร่วมแข่งขัน ในวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๔ ต้องเลื่อนก าหนดการออกไป ดังนั้น ให้เลื่อนก าหนดการ 
กลับเข้า รร.นร. ของ นนร.ออกไปเป็นวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ เพ่ือให้ นนร.สังเกตอาการตนเองก่อนกลับเข้า รร.นร.  
ในส่วนของการเรียนการสอนที่ต้องด าเนินการต่อไปให้ ฝศษ.รร.นร.เตรียมการสอนในระบบออนไลน์ และการกลับเข้า 
รร.นร. ของ นนร. ให้ กรม นนร.รอ.รร.นร. และศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รร.นร. ร่วมกันด าเนินการใน
การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ 
 ที่ประชุม  ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔  
แล้วไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมฯ  

ระเบียบวาระท่ี ๓ ติดตามผลการด าเนินการจากการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ 
 หก.กพ.บก.รร.นร.  ในการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มีเรื่องสั่งการ จ านวน ๙ เรื่อง  
ฝอ.บก.รร.นร.  นขต.รร.นร. และคณะกรรมการต่าง ๆ ได้ด าเนินการตามสั่งการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะชี้แจง
การปฏิบัติที่ส าคัญในวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ฝ่ายอ านวยการ บก.รร.นร.  นขต.รร.นร. คณะกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ และผู้บังคับบัญชา 
ชี้แจงเกี่ยวกับงานส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
 หก.กพ.บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติที่ส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ ด าเนินการประกาศผลสอบการสอบบุคคลพลเรือนเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ของ รร.นร. ประจ าปี งป.๖๔ ภายในวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๒ จัดพธิีปลดทหารกองประจ าการ ในวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๓ เตรียมการเสนอ เรื่อง การขออนุมัติจัดงานวันอาภากร ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี  
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 ประธานฯ  เครื่องสังเวยส าหรับงานวันอาภากร ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ ให้ กพ.บก.รร.นร.ใช้รูปแบบ
แนวทางเดิมทีเ่คยใช้จัดในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๔ 
 หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติที่ส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ ด าเนินการจัดการประชุมปรับปฏิทินแผนการด าเนินงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เม.ย.๖๔ 
  ๑.๒ ด าเนินการปรับปรุงมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบใหม ่ของ รร.นร. และบ้านพัก รร.นร. ตามท่ี รัฐบาล และ ทร.ก าหนด 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 หก.กบ.บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. ค่าสาธารณูปโภค 
  ๑.๑ ค่าไฟฟ้า รร.นร. ประจ าเดือน ก.พ.๖๔ จ านวน ๒๖๔,๙๓๓ ยูนิต เพ่ิมขึ้นจากเดือน ม.ค.๖๔ 
จ านวน ๓๑,๓๗๒ ยูนิต และเพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.พ.๖๓ ของปีที่ผ่านมา จ านวน ๑๑,๘๙๗ ยูนิต 
  ๑.๒ ค่าน้ าประปา รร.นร. ประจ าเดือน ก.พ.๖๔จ านวน ๑๙,๖๖๒ ยูนิต เพ่ิมขึ้นจากเดือน ม.ค.๖๔ 
จ านวน ๒๖๐ ยูนิต และลดลงจากเดอืน ก.พ.๖๓ ของปีที่ผ่านมา จ านวน ๓,๕๗๘ ยูนิต 
 ๒. งานจัดซื้อจัดจ้าง งป.๖๔ กลยุทธ์ด้านส่งก าลังบ ารุง  ๗ รายการ วงเงิน ๑,๓๘๘,๑๑๘ บาท  
  ๒.๑ งานจัดซื้อพัสดุสายช่างโยธา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๒ งานจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงเรือระหว่างปี วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๓ งานจัดซื้อแบตเตอรี่ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๔ งานจัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมท ารถยนต์ วงเงิน ๕๒๖,๐๐๐ บาท ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๕ งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง สาย ชย.ทร. วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๖ งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์ ร.ล.ธนบุรี วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๗ งานจัดซื้อพัสดุในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  
รักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ นนร. วงเงิน ๒,๑๑๘ บาท ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 ๓. งานจัดซื้อจัดจ้าง งป.๖๔ กลยุทธ์ด้านส่งก าลังบ ารุง (เพ่ิมเติม) ๘ รายการ วงเงิน ๔,๔๕๙,๙๓๐ บาท 
  ๓.๑ จ้างทาสีก าแพง และรั้ว รร.นร. วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างเสนอขอความเห็นชอบอนุมัต ิ
  ๓.๒ จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารพักข้าราชการ รร.นร. (เรือนแถวไม้)  วงเงิน 
๔๘๕,๕๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๓.๓ จ้างซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ า ห้องส้วม  ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ วงเงิน ๒,๕๔๓,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่าง
การเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๓.๔ จ้างซ่อมแซมห้องน้ าอาคารนอน น.๐๓ และ น.๐๔ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่าง
การเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๓.๕ จัดซื้อสกอร์บอร์ด LED วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๓.๖ จัดซื้ออุปกรณ์สันทนาการสโมสร นนร. และห้องเยี่ยมญาติ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่าง
การเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๓.๗. จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น แบบต่อท่อ ๒ ก๊อก พร้อมติดตั้ง วงเงิน ๑๐๐,๔๐๐ บาท  
อยู่ในระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๓.๘ จัดซื้อวัสดุในการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ ๑๑,๐๓๐ บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 ๔. การจัดซื้อจัดจ้าง งป.สตช.๖๓ จ านวน ๗๐ รายการ วงเงิน ๒๗,๓๒๙,๒๐๕ บาท ภาพรวม 
การจัดซื้อจัดจ้าง งป.สตช.๖๓ มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงาน มีการด าเนินการเบิกจ่าย งป.แล้ว จ านวน  
๖๘ รายการ อยู่ระหว่างรอตรวจรับและส่งมอบตามสัญญา จ านวน ๒ รายการ 
 ๕. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
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 หก.กพร.บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ การจัดท าวีดีทัศน์แนะน า รร.นร. ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๒ ให้การสนับสนุนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ  ให้ กพร.บก.รร.นร.ด าเนินการเปลี่ยนภาพถ่าย ผบ.ทร.  รอง ผบ.ทร. ป้ายค าขวัญนโยบาย 
ของ ผบ.ทร. (The power of unity, the power of the Navy : พลังสามัคคี พลังราชนาวี ) และเปลี่ยนภาพถ่าย 
ของผู้บังคับบัญชาของ รร.นร. ณ บริเวณมุขกลางหน้า บก.รร.นร.ให้เรียบร้อย 
 หก.คป.บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี งป.๖๔ ของ รร.นร. 
  ๑.๑ สถานะการเบิกจ่ายสรุป ๑๖ เม.ย.๖๔ เป้าหมายร้อยละ ๕๓.๗ โดย รร.นร.เบิกจ่ายแล้ว  
ร้อยละ ๔๙ 
  ๑.๒ งป.๖๓ ที ่ สตช.โอนให้ ทร.เบิกจ่ายแทน งานจัดซื ้อจัดจ้างกันเงินเบิกเหลื ่อมปี 
จ านวน ๑๗,๔๔๔,๘๙๒.๓๔ บาท จ านวน ๔๑ รายการ สถานะการเบิกจ่าย ในเดือน เม.ย.๖๔ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน  
๓๙ รายการ วงเงิน ๑๖,๙๒๒,๙๙๒.๓๔ บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จ านวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๒๑,๙๐๐ บาท 
 ๒. สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ าปี งป.๖๔ จาก สตน.ทร. 
  ๒.๑ เงินงบประมาณ 
    ๒.๑.๑ การตรวจสอบการเงิน โดยทั่วไปปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงิน เป็นตามผังบัญชีมาตรฐาน 
    ๒.๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ โดยทั่วไปเป็นไปตามระเบียบ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      - การบันทึกสั่งซื้อ และรายการสินทรัพย์ บางรายการไม่ถูกต้อง 
      - การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน และขอขึ้นทะเบียนบัญชีครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
จาก สตช. งป.๖๓ จากหน่วยเทคนิคยังไม่ครบถ้วน 
      - ให้ รร.นร.ปรับปรุงแก้ไขรายการข้อมูลสินทรัพย์ การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
และขอขึ้นทะเบียนบัญชีครุภัณฑ์เทคนิคให้ครบถ้วน 
    ๒.๑.๓ การตรวจสอบการด าเนินงาน การควบคุมภายใน โดยทั่วไปตามหลักการ 
และแนวทางที่ก าหนด ให้ รร.นร.น าข้อสังเกตของกรรมการฯ ก าหนดไว้เป็นความเสี่ยงของหน่วย เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขในรายงานปีต่อไป ด้านการบริหารจัดการ ก าหนดนโยบาย วิธีการหลักเกณฑ์ และการก ากับดูแล เพียงพอ 
  ๒.๒ เงินกองทุนสวัสดิการ 
    ๒.๒.๑ ด้านงบประมาณ โดยทั่วไปปฏิบัติตามประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 
    ๒.๒.๒ ด้านการเงิน โดยทั่วไปปฏิบัติตามแบบแผนทางราชการ ข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมข้อความ
ในหนังสือค้ าประกันให้มีความรัดกุมทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น (แจ้งผู้ค้ าประกันภายใน ๖๐ วัน กรณีไม่สามารถเรียกเก็บ
จากผู้กู้ได้) 
    ๒.๒.๓ ด้านการบัญชี ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
  ๒.๓ เงินรายรับสถานศึกษา 
    ๒.๓.๑ การตรวจสอบการเงิน โดยทั่วไปปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
มีข้อเสนอแนะ กรณีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างจากประมาณการ ขอให้ปรับแผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
    ๒.๓.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ตรวจพบว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระหว่าง  
ปี งป.๖๒–๖๔ บางรายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากการจัดซื้อดังกล่าวมีการส่งของ และการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ
ภายหลังรายงานผลการจัดซื้อฯ จึงไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน เสนอแนะ 
ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด 
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 ๓. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๓.๑ ให้หน่วยที่รับผิดชอบการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอรายงานความคืบหน้า 
การปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.รร.นร. ประจ าปี งป.๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ส่งถึง คป.ฯ ภายในวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๔ 
  ๓.๒ ด าเนินการส่งคืนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
 ๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 ประธานฯ  ให้ คป.บก.รร.นร. น าข้อขัดข้องจากการตรวจสอบภายในประจ าปี งป.๖๔  
ของ สตน.ทร.ไปใช้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 หน.นกง.แผนกการเงิน บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป มีที่ส าคัญเรื่องเดียว คือ ติดตามการส่งคืนเงินตกเบิก
ของก าลังพล รร.นร. จ านวน ๙ นาย โดยจะด าเนินการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ที่ต้องส่งคืนฯ ทราบต่อไป 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 หน.แผนกธุรการ บก.รร.นร.  ไม่มีเรื่องส าคัญชี้แจง 
 ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ แจ้งเลื่อนการกลับเข้า รร.นร.ของ นนร. ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ (รอสั่งการ ก าหนดการกลับเข้า รร.นร.) 
  ๑.๒ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับ นนร. ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๓ รับการตรวจสอบการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ จากหน่วย กบช.ทม.รอ.  
ใน ๒๘ เม.ย.๖๔ เลื่อนออกไปโดยไม่มีก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ  ให้ กรม นนร.รอ.รร.นร. และ ฝศษ.รร.นร.ประสานงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
แก่ นนร. อย่างใกล้ชิด ในห้วงที่ นนร. ยังไม่กลับเข้า รร.นร. 
 หน.ฝศษ.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ เตรียมการระบบเพ่ือด าเนินการเลือกพรรค-เหล่า และนัดหมาย นนร. โดยใช้ระบบออนไลน์ 
ในวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๒ นนร.ชั้นปีที่ ๒-๕ ด าเนินการเลือกพรรค-เหล่า ระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๒ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๓ ด าเนินการจัดห้องเรียนตามชั้น ตามสาขาวิชา พร้อมทั้งแจ้งให้ ครู อาจารย์ และ นนร.ทราบ
ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๔ เปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ เป็นต้นไป 
  ๑.๕ เลื่อนการประกาศผลการสอบเลื่อนชั้นของ นนร.ออกไปจนกว่า นนร.จะกลับเข้า รร.นร. 
  ๑.๖ ด าเนินการจัดก าลังพล แบ่งเป็น ๓ ชุด และก าชับก าลังพลให้ปฏิบัติตามมาตรการ 
การป้องกันการแพร่ระบาดฯ โดยเคร่งครัด 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 หน.ฝบก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติทีส่ าคัญของเดือน เม.ย.๖๔ 
  ๑.๑ ให้การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดมหาวงษ์ จว.สมุทรปราการ เมื่อวันที่  
๒ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๒ ให้การสนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔  
เมื่อวันที ่๘ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๓. ให้การสนับสนุนการสอบบุคคลพลเรือนเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ รร.นร. 
ประจ าปี งป.๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๔ ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ จนท.เวร-ยาม ( ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๔ 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 



- ๑๐ - 
 

 หก.กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร. มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ ด าเนินการจัดท าเอกสารสมุดประวัติของ นนร. 
  ๑.๒ ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติบุคคล และประวัติการศึกษาในระบบฐานข้อมูล 
  ๑.๓ เตรียมการจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ผอ.รพ.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติและข่าวสารที่ส าคัญ 
  ๑.๑ ก าลังพลของ รพ.รร.นร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อฯ ณ รพ.สมุทรปราการ 
ระหว่างวันที่ ๗-๘ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๒ ก าลังพลของ รร.นร.และครอบครัวสามารถลงทะเบียนเพ่ือจองการรับวัคซีนป้องกัน 
โรคติดเชื้อฯ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ในไลน์ออฟฟิสเชียล “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๖๔ เป็นต้นไป 
  ๑.๓ สามารถดาว์โหลดเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดฯ  
ได้ทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค สธ. เพ่ือให้ก าลังพลไดต้ระหนักรู้ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ  ไม่มีเรื่องส าคัญชี้แจง 
 เลขาฯ คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ การเตรียมการจัดท ารายงานและรวบรวมหลักฐานการจัดการความรู้ของ รร.นร. เสนอ ทร. 
ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ 
  ๑.๒ ด าเนินการจัดการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน เมื่อได้รับ 
การอนุมัติจาก รร.นร. และเมื่อสถานการณ์มีความเหมาะสม 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 เลขาฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รร.นร. (PMQA)  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ นขต.ทร.ส่งผลการทบทวนลักษณะส าคัญองค์กร และรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์กร 
หมวด ๑-๓ เสนอ ทร. ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๒ คณะท างานฯ ด าเนินการทบทวนลักษณะส าคัญองค์กร จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
พัฒนาองค์กรรายหมวด ส่งถึงคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 น.อ. ผศ.จิตติ ฯ  มีเรื่องชี้แจงในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร.ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ ให้การสนับสนุนการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด และบริการงานด้านอินเทอร์เน็ต
ใหก้ับหน่วยต่าง ๆ ตามท่ีร้องขอ 
  ๑.๒ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ รร.นร. ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
  ๑.๓ แก้ไข ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 เลขาฯ คณะกรรมการวิจัย รร.นร. มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปี งป.๖๔ ทั้งในส่วนของ ทร. และ วท.กห. 
  ๑.๒ ประสานงานการส่งรายงานความก้าวหน้าของนายทหารโครงการ และนายทหารกิจกรรม 
ให้แก่หน่วยเจ้าของทุน 
  ๑.๓ แจ้งประสานให้อาจารย์ผู้ด าเนินกิจกรรม ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามที่ได้รับการสนับสนุน 
จาก วท.กห. 
  ๑.๔ ประสานงานให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ และ นนร. เป็นนักวิจัยที่ได้รับ งป. 
จาก วท.กห. 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 



- ๑๑ - 
 

 หน.ฝศษ.รร.นร.  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. ฝศษ.รร.นร.จะด าเนินการท าความสะอาดสระว่ายน้ า รร.นร. โดยจัดก าลังพลของ กพล.ฝศษ.รร.นร. 
เป็นผู้ด าเนินการ 
 ๒. ขอรับการสนับสนุน จนท.ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร. เพ่ือด าเนินการติดตั้งระบบในการเลือก 
พรรค-เหล่า ของ นนร. ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ เม.ย.๖๔ 
 เสธ.รร.นร.  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. เน้นย้ าให้ก าลังพลปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ โดยเคร่งครัด ผู้ที่ทราบว่า
ตนเองมีความเสี่ยงไม่ควรปกปิด เพ่ือการด าเนินการแก้ไขที่ถูกต้อง และไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม 
 ๒. การจัดชุดปฏิบัติงานรูปแบบ “Work From Home” ให้ส่วนต่าง ๆ ด าเนินการบริหารจัดการ
ก าลังพลตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เสียภารกิจของหน่วย 
 รอง ผบ.รร.นร.(๒)  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินงานด้านการธุรการเกี่ยวกับ งป.สตช.ที่มีเอกสารประกอบจ านวนมาก ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ก าชับ จนท.ให้ควบคุมการปฏิบัติโดยละเอียด เพ่ือป้องกันปัญหาเอกสารประกอบตกหล่น หรือสูญหาย 
 ๒. จากผลการตรวจของ สตน.ทร.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ หัวข้อ เงินรายรับสถานศึกษา  
ให้หน่วยที่มีข้อบกพร่องในด าเนินการจัดซื้อและจ่ายเงิน ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ปรับปรุงเรื่องวัน เวลา ให้ถูกต้อง และไม่เกิดข้อบกพร่องเรื่องนี้ในการตรวจครั้งต่อไป 
 ๓. ปัจจุบันเกิดพายุฝนรุนแรงบ่อยครั้ง ซึ่งในบริเวณ รร.นร. และ บ้านพัก รร.นร.มีต้นไม้จ านวนมาก 
เมื่อฝนตกลมแรงอาจหักโค่น ล้มทับสายไฟ หรือก าลังพลและครอบครัวได้ เพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
ให้ก าลังพล และครอบครัวระมัดระวังอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในขณะที่อยู่ภายนอกอาคารเมื่อเกิดพายุฝน 
 รอง ผบ.รร.นร.(๑)  รร.นร.เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ และกีฬาประเพณี 
รร.ทหาร-ต ารวจ ประจ าปี ๒๕๖๔ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะคลี่คลาย ซึ่งจะด าเนินการ
จัดท าหนังสือเพ่ือแจ้งให้ รร.ต่าง ๆ ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ประธานฯ 
 ๑. ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร. และ ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ ร่วมกันด าเนินการ รปภ.ข้อสอบบุคคลพลเรือน
เพ่ือเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. ให้ ฝศษ.รร.นร.ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับ นนร.ปุณระพี  ประกิจ นนร.ชั้นปีที่ ๑  
ทีไ่ด้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ณ โรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา 

สรุปมติที่ประชุม   
 เรื่องสั่งการ 
 ๑. ให้ นขต.รร.นร.มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เมื่อมีความจ าเป็นต้องด าเนินงาน 
ที่ใช้งบประมาณ ให้ค านึงถึงความประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนจากทางราชการโดยเด็ดขาด 
 ๒. ให้ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รร.นร. และ คณะกรรมการบ้านพัก รร.นร.กวดขันก าลังพล  
พร้อมทั้งครอบครัวให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ก าหนดไว้ 
โดยเคร่งครัด ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง จึงให้เพ่ิมความระมัดระวังให้มากขึ้น เน้นย้ า 
การคัดกรองบุคคล โดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่ และงดการเดินทางออกไปในสถานที่ต่าง ๆ  
หากไม่มีความจ าเป็น พร้อมทั้งให้จัดท าบันทึกข้อมูลการเดินทางประจ าวัน 
 ๓. ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ด าเนินการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสมต่อไป ภายในวันที่  
๑๙-๒๓ เม.ย.๖๔ 
 ๔. ให้ คป.บก.รร.นร.  กรม นนร.รอ.รร.นร. และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา รร.นร. 
ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการมอบทุนการศึกษาในปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี ้



- ๑๒ - 
 

 ๕. ให้ กพ.บก.รร.นร.เร่งรัดการปรับปรุง แก้ไข ค าสั่ง รร.นร. ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจ
สั่งการและท าการแทนในนาม ผบ.รร.นร. ลง ๖ ต.ค.๖๐ ให้เรียบร้อย และตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไข 
ระเบียบ รร.นร. ให้ถูกต้องเหมาะสม 
 ๖. ให้ กพร.บก.รร.นร.ด าเนินการเปลี่ยนภาพถ่าย ผบ.ทร.  รอง ผบ.ทร. ป้ายค าขวัญนโยบายของ 
ผบ.ทร. (The power of unity, the power of the Navy : พลังสามัคคี พลังราชนาวี) และเปลี่ยนภาพถ่าย
ของผู้บังคับบัญชาของ รร.นร. ณ บริเวณมุขกลางหน้า บก.รร.นร.ให้เรียบร้อย 
 ๗. ให้ รอง ผบ.รร.นร.(๑) พิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณี เจ้าหน้าที่
กระท าการทุจริตในการสอบบุคคลพลเรือน เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ รร.นร. ประจ าปี งป. ๖๔  
เพ่ือด าเนินการพิจารณาการลงทัณฑ์ตามความเหมาะสมต่อไป 
 ๘. ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร. และ ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ ร่วมกันด าเนินการ รปภ.ข้อสอบบุคคลพลเรือน
เพ่ือเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๙. ให้ ฝศษ.รร.นร.ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับ นนร.ปุณระพี  ประกิจ นนร.ชั้นปีที่ ๑  
ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ณ โรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑๑๐ 
 
    จ.อ.   
  (รณกร  แฝงเวียง) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
เรียน  ผบ.รร.นร. 
 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ส าเนาแจกจ่ายหน่วยและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 น.อ.   
  หก.กพ.บก.รร.นร. 
  เลขานุการฯ 
         เม.ย.๖๔ 
 
 
 
- อนุมัติ/แจกจ่ายได ้
 
 พล.ร.ท.   
  ผบ.รร.นร. 
      เม.ย.๖๔ 
 


