
รายงานการประชุม นขต.รร.นร. 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที ่๕ พฤษภาคม 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.กิตติพงษ์  แดงมาศ หน.ฝศษ.รร.นร. 
 ๕. พล.ร.ต. ศ.วัชรวีร์  พรสินยศภักดิ์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝศษ.รร.นร. 
 ๖. น.อ.ธีระวัตร  ศูรศรีพันธเพียร หน.ฝบก.รร.นร. 
 ๗. น.อ.ไพรัตน์  อ้นเล่ห์ นปก.ประจ า กพ.ทร./คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
   การบริหารจัดการภาครัฐ รร.นร. 
 ๘. น.อ.หญิง รศ.ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ์ อาจารย์ ฝศษ.รร.นร./คณะกรรมการจัดการความรู้ รร.นร. 
 ๙. น.อ.ชาคร  ประณมศรี รอง หน.ฝบก.รร.นร. 
 ๑๐. น.อ.ปรีดา  บุตรไชย หก.กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร. 
 ๑๑. น.อ.พิทักษ์รัฐ  นิลพฤกษ์ รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 
 ๑๒. น.อ.ทนุชาย  แท่งทอง หก.กบ.บก.รร.นร. 
 ๑๓. น.อ. ผศ.จิตติ  สัมภัตตะกุล อาจารย์ ฝศษ.รร.นร./ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร. 
 ๑๔. ว่าที่ น.อ.วิญญู  ไชยกิจ หก.คป.บก.รร.นร. 
 ๑๕. ว่าที่ น.อ.ชนวีร์  พานแผ้ว หก.กพ.บก.รร.นร. 
 ๑๖. ว่าที่ น.อ.บรรพต  มุ่งหามณี หก.กพร.บก.รร.นร. 
 ๑๗. น.ท.โกศล  นาคสุข หน.นกง.แผนกการเงิน บก.รร.นร. 
 ๑๘. น.ท.วิเชียร  มะกรูดอินทร์ หน.ธุรการ บก.รร.นร. 
 ๑๙. น.ท.คมรัฐ  วิพุทธิกุล ผอ.รพ.รร.นร. 
 ๒๐. ว่าที่ น.ท.สมเกียรติ  ยิ้มกริ่ม รอง หก.กพ.บก.รร.นร. 
 ๒๑. ร.อ.ฐากร  พันธะปลิว ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
 ๑. พล.ร.ต.ประสงค์  สังข์ทอง เสธ.รร.นร. 
 ๒. น.อ.จักรชัย  น้อยหัวหาด รอง เสธ.รร.นร. 
 ๓. น.อ.ประจิตร  พิชัยศรทัต รอง หน.ฝศษ.รร.นร. 
 ๔. น.อ.ศักรภพน์  ประจักษ์ศุภนิติ ผบ.กรม.นนร.รอ.รร.นร. 
 ๕. น.อ.พุทธพันธ์  ศิลาอาสน์ หก.กองยุทธการและการข่าว บก.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. 
 ๓. น.ท.หญิง ดวงตา  จ าปาทอง ประจ า รร.นร. ช่วยฯ ราชการ กพ.บก.รร.นร. 
 ๔. น.ท.วีรพงษ์  นาคประสิทธิ์ รอง หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙๐๕ 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ประธานฯ  จากการประชุม นขต.ทร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
ดังนี้ 
 ๑. เรื่องท่ี ผบ.ทร. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ ผบ.ทร.แสดงความชื่นชมและส่งก าลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ของ ทร. ในการปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดย ทร.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านและร่วมฝ่าฟันปัญหาสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปด้วยกัน 
  ๑.๒ ผบ.ทร.ขอขอบคุณ รอง ผบ.ทร. ในฐานะผู้อ านวยการฝึก ทร.๖๔ ที่ก ากับดูแลให้การฝึก
ภาคสนาม/ภาคทะเล ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และยังคงมีการฝึก CPX ที่ต้องเลื่อนการฝึก
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดฯ ขอให้กองอ านวยการฝึกฯ พิจารณาห้วงเวลาที่เหมาะสม และเตรียมการ 
ให้พร้อมท าการฝึกหากสถานการณ์การระบาดฯ คลี่คลาย 
  ๑.๓ ให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร. ที่ได้รับการบรรจุ จ.ต.ใหม่เข้าเป็นก าลังพลของหน่วย ช่วยกันเป็น
พ่ี เลี้ ย ง  ตลอดจนก ากับดูแล  อบรม และให้ ความรู้ ใน เรื่ อ งการด า เนินชี วิ ตและการปฏิบัติ ง าน  
รวมทั้งการให้ค าแนะน าในการประพฤติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อน  ทร. และประเทศชาติ 
ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 
  ๑.๔ ผบ.ทร.ขอขอบคุณ นขต.ทร. และ ฉก.ทร. ที่จัดก าลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 
และให้ นขต.ทร. และ ฉก.ทร.ด าเนินการเช่นนี้ต่อไป 
 ๒. เรื่องที่ เสธ.ทร. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๒.๑ จากการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ มีมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ทร. 
จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๑.๑ ครม.ขออนุมัติร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
   ๒.๑.๒ ครม.ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
ออกไปเป็นคราวที่ ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ 
   ๒.๑.๓ ครม.รับทราบกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
   ๒.๑.๔ ครม.รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหา 
และแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร 
   ๒.๑.๕ ครม.รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
(ศบค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
   ๒.๑.๖ ครม.รับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรี
รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด 
  ๒.๒ สรุปมติ และสั่งการจากการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ มีเรื่องเพ่ือพิจารณา 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ทร. จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๒.๑ เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนากิจการก าลังพลส ารองของ กห. พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ 
   ๒.๒.๒ ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาค 
โดยเฉพาะในเมียนมา 
   ๒.๒.๓ ให้ นขต.กห.และทุกเหล่าทัพ คงให้ความส าคัญกับภารกิจการป้องกันประเทศ 
และการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
   ๒.๒.๔ ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางทหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ติดตามเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปกองทัพ ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
   ๒.๒.๕ ให้ นขต.กห. และทุกเหล่าทัพ ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดฯ ในปัจจุบัน 
 ๓. เรื่องท่ี ผบ.ทร.สั่งการในที่ประชุม 
  ๓.๑ ให้ ฉก.ทร.เพ่ิมความเข้มงวดในการลาดตระเวนป้องกันการกระท าผิดกฎหมายบริเวณ 
แนวชายแดน และเร่งรัดด าเนินการให้ก าลังพลได้รับการฉีดวัคซีน 
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  ๓.๒ ให้ นขต.ทร.ปรับแผนการด าเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ ระลอกใหม่
ตามความเหมาะสม 
  ๓.๓ ให้ นขต.ทร.ลดความแออัดในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์ตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน COVID - 19 ทร.ก าหนด 
  ๓.๔ ทร.งดจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ณ จว.ตราด และจะด าเนินการ
จัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ ๓ ในช่วงต้นเดือน ส.ค.๖๔ ณ นย.ต่อไป 
  ๓.๕ ให้ กพ.ทร.จัดท าฐานข้อมูลก าลังพล ทร.ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เรียบร้อยแล้วให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพลที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ด าเนินการลงทะเบียนรับวัคซีน 
ในแอพพลิเคชั่นไลน์ตามที่รัฐบาลก าหนด 
  ๓.๖ ให้ นขต.ทร.น าแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ แต่ละด้าน
มาประยุกต์ใช้ และจัดท าเป็นองค์ความรู้ 
  ๓.๗ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุง ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนการ
เตรียมความพร้อมของ ทร. 
  ๓.๘ เน้นย้ าให้ก าลังพล ทร.งดการแต่งเครื่องแบบไปแสดงออกในกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม 
  ๓.๙ ให้ นขต.ทร.ด าเนินการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยเฉพาะหน่วยก าลังรบ ๓ หน่วย ได้แก่ กร. นย. และ สอ.รฝ. 
  ๓.๑๐ ให้ ยก.ทร.  ขว.ทร. และ กร. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล กรณี  เรือด าน้ าของ ทร.
สาธารณรัฐอินโดนีเซียจมลง ณ ทะเลทางตอนเหนือของเกาะบาหลีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาจัดท าหลักนิยม 
และหลักปฏิบัติของ ทร. ต่อไป 
  ๓.๑๑ ให้ นขต.ทร.เร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
  ๓.๑๒ ให้ นขต.ทร.น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 ประธานฯ  ขอแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมในส่วนที่เก่ียวข้องกับ รร.นร.ดังนี้ 
 ๑. เน้นย้ าให้ นขต.รร.นร.ก าชับก าลังพลให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ  
ของ ทร. และ รร.นร. โดยเฉพาะการปฏิบัติงานให้บริหารก าลังพลออกเป็น ๓ ชุด การเว้นระยะห่างทางสังคม
ทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานและในบริเวณท่ีพัก รวมถึงการงดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ทุกประเภท 
 ๒. ให้ กพ.บก.รร.นร.ด าเนินการประสานกับ มูลนิธิ พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์ (พ.ศ.๒๕๓๔)  
ตามที่มูลนิธิฯ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะมอบกระเป๋าอเนกประสงค์จ านวน ๔๑๕ ใบ ให้กับ นนร. โดยประสาน
ข้อมูลและรายละเอียดการปฏิบัติกับ พล.ต.ณัฐพงศ์  อัศวินวงศ์ โดยตรง 
 ๓. ให้ คป.บก.รร.นร.น าเงินที่ได้รับมอบจากสมาคมภริยาทหารเรือ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
เข้าสมทบกับเงินเดิมที่มี เพ่ือด าเนินการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาส าหรับมอบให้แก่ นนร. ต่อไป 
 ๔. ให้ รอง ผบ.รร.นร.(๑) ประสานการปฏิบัติกับ จร.ทร. เรื่อง ก าหนดการตรวจพิเศษ .รร.นร.  
ที่มีการแจ้งเลื่อนก าหนดการออกไป 
 ๕. การเตรียมการรับตัว นนร.กลับเข้า รร.นร.หลังการเยี่ยมภูมิล าเนานั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลเพ่ือประชุมหารือ และชี้แจงให้ ผบ.รร.นร.ทราบอีกครั้ง 
 ๖. ผบ.ทร./นายกสมาคมสามสมอสมาคม กรุณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
สามสมอสมาคม จ านวน ๒๒ นาย โดยแต่งตั้ง พล.ร.อ.เชษฐา  ใจเปี่ยม เป็นผู้จัดการ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน 
การจดทะเบียนกับนายทะเบียน จว.สมุทรปราการ ซึ่งจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ ผ่านระบบ VTC 
โดยนายกสมาคมฯ เป็นประธานฯ ในวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๔  
 ๗. รร.นร.สหรัฐอเมริกา แจ้งความประสงค์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ รร.นร.ให้มากขึ้น จึงให้ 
รร.นร.แต่งตั้ง จนท.ประสานงาน (POC) เพ่ือการติดต่อประสานงานด้านความร่วมมือระหว่าง รร.นร. กับ รร.นร.
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ฝศษ.รร.นร.ได้มอบหมายให้  น.อ. รศ.ไกรสิทธิ์  มหิวรรณ และ น.อ.ปิยะ  ลิ้มสกุล 
เป็น จนท.ประสานงานเรียบร้อยแล้ว 
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 ๘. ตามที่มีประกาศ พระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น 
สามารถใช้ประกอบกับเครื่องแบบทั้งในรูปแบบแพรแถบจ าลอง และรูปแบบเหรียญตราประกอบเครื่องแบบ  
เต็มยศ ได้ตั้งแต่ วันที่ ๒ พ.ค.๖๔ เป็นต้นไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ 
 ที่ประชุม  ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔  
มีการแก้ไข จ านวน ๒ จุด และรับรองรายงานการประชุมฯ 
 จุดที่มีการแก้ไข จ านวน ๒ จุด ดังนี้ 
 ๑. หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๙ จากท้ายกระดาษ ข้อ ๒ ข้อความเดิม “เอ่ียมอาสา” เป็น “เอ่ียมอาษา” 
 ๒. หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๑๘ จากหัวกระดาษ ข้อ ๑.๓ ข้อความเดิม “กบช.ทม.รอ. ๙๐๔” 
เป็น “กบช.ทม.รอ.” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ติดตามผลการด าเนินการจากการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ 
 หก.กพ.บก.รร.นร.  ในการประชุม นขต.รร.นร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 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 าเนินการตรวจสุขภาพบุคคลพลเรือนที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ของ รร.นร. ณ รพ.รร.นร. ในวันที่ ๕ พ.ค.๖๔ ส่วนการท าสัญญาจะด าเนินการในโอกาสต่อไปเมื่อสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดฯ คลี่คลาย 
  ๑.๒ เตรียมการจัดงานวันอาภากร ณ รร.นร. ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔  
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ  กพ.บก.รร.นร.พิจารณาการจัดผู้เข้าร่วมพิธีในงานวันอาภากร ณ รร.นร. ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ 
โดยเรียนเชิญ ผู้บังคับบัญชาชั้นนายพลเรือ  รอง เสธ.รร.นร.  ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.  หน.ฝบก.รร.นร. ส าหรับ 
หน.นขต.รร.นร.ที่ติดราชการ ให้จัดผู้แทนเข้าร่วมฯ 
 รอง หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติที่ส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ ควบคุมการปฏิบัติตามการปรับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ รร.นร. และบ้านพัก รร.นร. ฉบับที่ ๔ 
  ๑.๒ เตรียมการรับ นนร.ชั้นปีที่ ๑ – ๕ จ านวน ๔๑๙ นาย กลับเข้า รร.นร. เพ่ือเข้ารับการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในปัจจุบัน 
  ๑.๓ รวบรวมข้อมูลและเสนอความต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 
เพ่ือเสนอ ทร. ผ่าน คป.บก.รร.นร.ให้ด าเนินการต่อไป 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ  ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร.ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการของ รร.นร. เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการประสานการปฏิบัติจาก ยก.ทร. ในวาระที่ ผบ.ทร.จะครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะมีการจัดพิธี  
ณ รร.นร. ในห้วงเดือน ก.ย.๖๔ 
 หก.กบ.บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. ค่าสาธารณูปโภค 
  ๑.๑ ค่าไฟฟ้า รร.นร. ประจ าเดือน มี.ค.๖๔ จ านวน ๓๒๒,๕๓๗ ยูนิต เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.พ.๖๔ 
จ านวน ๕๗,๖๐๔ ยูนิต และลดลงจากเดือน มี.ค.๖๓ ของปีที่ผ่านมา จ านวน ๒๖,๗๘๕ ยูนิต 
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  ๑.๒ ค่าน้ าประปา รร.นร. ประจ าเดือน มี.ค.๖๔ จ านวน ๑๘,๕๒๕ ยูนิต ลดลงจากเดือน ก.พ.๖๔ 
จ านวน ๑,๑๓๗ ยูนิต และลดลงจากเดอืน มี.ค.๖๓ ของปีที่ผ่านมา จ านวน ๒,๘๒๘ ยูนิต 
 ๒. งานจัดซื้อจัดจ้าง งป.๖๔ กลยุทธ์ด้านส่งก าลังบ ารุง (เพ่ิมเติม) ๘ รายการ วงเงิน ๔,๔๕๙,๙๓๐ บาท 
  ๒.๑ จ้างทาสีก าแพง และรั้ว รร.นร. วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างเสนอขอความเห็นชอบอนุมัต ิ
  ๒.๒ จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารพักข้าราชการ รร.นร. (เรือนแถวไม้) วงเงิน 
๔๘๕,๕๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๒.๓ จ้างซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ า ห้องส้วม  ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ วงเงิน ๒,๕๔๓,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่าง
การเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๒.๔ จ้างซ่อมแซมห้องน้ าอาคารนอน น.๐๓ และ น.๐๔ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่าง
การเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๒.๕ จัดซื้อสกอร์บอร์ด LED วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๒.๖ จัดซื้ออุปกรณ์สันทนาการสโมสร นนร. และห้องเยี่ยมญาติ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่าง
การเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๒.๗. จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น แบบต่อท่อ ๒ ก๊อก พร้อมติดตั้ง วงเงิน ๑๐๐,๔๐๐ บาท  
อยู่ในระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ 
  ๒.๘ จัดซื้อวัสดุในการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ ๑๑,๐๓๐ บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 ๓. 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 
 ๔. การเตรียมการรองรับงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของ สตช. ประจ าปี งป.๖๔ 
จ านวน ๑๐๐ รายการ ได้รับร่างแผนฯ จากส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว จ านวน ๘๐ รายการ  คงเหลือ จ านวน ๒๐ รายการ 
ทั้งนี้ กบ.บก.รร.นร.ได้จัดเตรียมแผนฯ ที่มีความพร้อม เพ่ือทดแทนแผนฯ จ านวน ๒๐ รายการที่ไม่มีความพร้อม 
ตามล าดับความเร่งด่วนต่อไป 
 ๕. แนวความคิดในการใช้อาคารโรงพลศึกษา ๑ และ ๒ เป็นสถานที่พักชั่วคราว หรือ รพ.สนาม  
กบ.บก.รร.นร.  ผอ.รพ.รร.นร. และ หน.แผนกพลาธิการฯ ร่วมส ารวจสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๔ และเห็นสมควร
ให้ใช้อาคารโรงพลศึกษา ๑ ที่มีความพร้อมที่สุดเพ่ือด าเนินการ โดยมีการจัดท าแบบแผนการใช้สถานที่ พร้อมทั้ง 
แผนประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เพ่ือจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกณ์ต่าง ๆ จ านวน ๒ แบบ ดังนี้ 
  ๕.๑ แบบที่ ๑ ประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน ๓๘๑,๘๐๕ บาท (แบบมีมาตรฐาน) 
  ๕.๒ แบบที่ ๒ ประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน ๓๐๒,๕๖๐ บาท (แบบประหยัด) 
  โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ แบบที่ ๑ กับแบบที่ ๒ ต่างกัน จ านวน ๗๙,๕๖๐ บาท 
และมีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๐ วันท าการ ดังนี้ 
  - เสนอขออนุมัติ และรอผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน ๒ วัน  
  - จนท.จัดหา ใช้เวลาในการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน ๓ วัน 
  - ด าเนินการติดตั้งและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดใช้งานจริง ภายใน ๕ วัน 
 ๖. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 หก.กพร.บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ การจัดท าวีดีทัศน์แนะน า รร.นร.ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
  ๑.๒ ให้การสนับสนุนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันต้นไมแ้ห่งชาติ ๒๖ พ.ค.๖๔” ในวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๔ 
  ๑.๔ ร่วมโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19 ในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
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 ประธานฯ  -ขอมอบหมายงานเพิ่มเติมดังนี ้
 ๑. ให้  รอง ผบ.รร.นร.(๑) พิจารณาการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ   
๒๖ พ.ค.๖๔ ตามก าหนดการที่ กพร.ทร.แจ้ง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ๒. ให้ เสธ.รร.นร. ก ากับ กพ.บก.รร.นร. ในการขออนุมัติหลักการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 
ก่อนส าเร็จการศึกษา และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ในวันกองทัพเรือ 
และวันคล้ายวันสถาปนา รร.นร. ณ รร.นร. 
 หก.คป.บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี งป.๖๔ ของ รร.นร. 
  ๑.๑ สถานะการเบิกจ่ายสรุป ๓๐ เม.ย.๖๔ เป้าหมายร้อยละ ๔๙ โดย รร.นร.เบิกจ่ายแล้ว  
ร้อยละ ๕๙.๑๗ 
  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. ทร. โดย สปช.ทร.แจ้งแนวทางการด าเนินการด้านงบประมาณในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
ดังนี้ 
  ๒.๑ ให้ พร. และ วศ.ทร. สนับสนุนแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ  
และอุปกรณ์ในการป้องกันฯ เป็นการส่วนรวมตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยต่าง ๆ โดยให้ พร. และ วศ.ทร. 
รวบรวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาเสนอผ่าน กบ.ทร. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
  ๒.๒ ในกรณีการด าเนินการของหน่วยที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่สามารถรอการจัดหา
จาก พร. และ วศ.ทร.ได้ ให้ตรวจสอบรายการงบประมาณตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี และ 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๒.๑ ส่งคืนงบประมาณ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีคงเหลือ 
(เว้นงบประมาณการฝึก ศึกษา อบรม และแผนงานบุคลากร) 
    ๒.๒.๒ ท าแผนจัดหาพร้อมรายละเอียด ในกรอบวงเงินที่ส่งคืน เสนอ สปช.ทร.  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ รายการที่เสนอต้องสามารถจัดหาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ พ.ค.๖๔ 
และเป็นวัสดุ มิใช่ครุภัณฑ์ 
    ๒.๒.๓ ด า เนินการจัดหาแอลกอฮอล์  หน้ ากากอนามัย  อุปกรณ์วั ด อุณหภูมิ   
และเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ส าหรับส่วนรวมเท่านั้น และห้ามมิให้น ามาเป็นเหตุผล
ความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุน งป. เพิ่มเติม ภายหลังการส่งคืนงบประมาณแล้ว 
 ๓. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๓.๑ ส่งคืนงบประมาณ กลยุทธ์ด้าน กพร. ของ รร.นร. จ านวน ๓ รายการ ได้แก่ กิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมค่ายเยาวชน รร.นร. และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เป็นเงินจ านวน ๑,๑๘๙,๔๒๐ บาท  
  ๓.๒ ประสานศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รร.นร. (ยก.ขว.บก.รร.นร.) ให้เสนอ 
ความต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป ภายใน ๗ พ.ค.๖๔ 
  ๓.๓ เข้าร่วมการสอบทานการควบคุมภายใน ประจ าปี งป.๖๓ ณ จร.ทร. ในวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๔ 
  ๓.๔ ให้หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ คงเสนอรายงานความคืบหน้า 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการให้ คป.บก.รร.นร. ทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 ๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 หน.นกง.แผนกการเงิน บก.รร.นร.  ไม่มีเรื่องส าคัญชี้แจง 
 หน.แผนกธุรการ บก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ ปัจจุบันระบบอีเมล ทร.ขัดข้อง ส่งผลให้ ธก.บก.รร.นร.ไม่สามารถส่งหนังสือในรูปแบบ 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ท าให้การรับ-ส่งส าเนาหนังสือที่ผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว รวมทั้งการประสานงาน 
ด้านธุรการระหว่าง ฝอ.บก.รร.นร.กับ นขต.รร.นร.เกิดความล่าช้า ตั้งแต่วันที่ ๗ เม.ย.๖๔-ปัจจุบัน เบื้องต้น  
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ธก.บก.รร.นร.ได้ประสานศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร. เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และมีข้อสรุปว่า กรณี ระบบอีเมล ทร.
ที่ขัดข้องนั้นอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขจาก สสท.ทร. 
  ๑.๒ ในวาระ เม.ย.๖๔ ที่ผ่านมา มีการเลื่อนยศ และปรับย้ายต าแหน่งของผู้บังคับบัญชา 
รวมถึงข้าราชการ ของ รร.นร.บางส่วน จึงต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขค าสั่งต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน  
และเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจพิเศษจาก จร.ทร. ซึ่ง ธก.บก.รร.นร.จะประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ จัดการประชุมเตรียมการรับ นนร.ชั้นปีที่ ๑-๕ กลับเข้า รร.นร. 
  ๑.๒ เตรียมการจัด นนร. ร่วมคุมสอบภาควิชาการ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทร. (รอสั่งการ) 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 ประธานฯ  ให้ กรม นนร.รอ.รร.นร.ด าเนินการแก้ไขค าสั่งไปราชการของนายทหารชั้นสัญญาบัตร  
สังกัด กรม นนร.รอ.รร.นร.จ านวน ๑๖ นาย ที่ต้องกลับจากการฝึกอบรมหลักสูตรของ รร.ทม.รอ. 
 หน.ฝศษ.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ จัดซื้อโปรแกรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 
จ านวน ๒๒ Licenses เป็นเงิน จ านวน ๔๖,๙๘๕.๘๔ บาท 
  ๑.๒ จัด จนท.ของ ฝศษ.รร.นร. เป็นผู้ประสานงานกับ รร.นร.สหรัฐอเมริกา 
  ๑.๓ ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานแก้ไขระเบียบโรงเรียนนายเรือ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 รอง หน.ฝบก.รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติทีส่ าคัญของเดือน พ.ค.๖๔ 
  ๑.๑ ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที ่ และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๔ 
  ๑.๒ เตรียมการให้การสนับสนุนศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รร.นร. เมื่อได้รับการร้องขอ 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 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 าล ังพลของ รพ.รร .นร เข ้าร ับการฉีดว ัคซ ีน ป้องกัน โรคต ิด เชื ้อฯ  เข ็มที ่ ๒  
ณ รพ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เม.ย.๖๔ 
  ๑.๒ ติดตามผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนฯ จากสถาบันบ าราศนราดูร ของ นนร. 
ที่ได้รับทุนการศึกษา ณ รร.นร.สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๗ นาย (ปัจจุบันยังไม่พบผลข้างเคียง) 
  ๑.๓ ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายชื่อ รพ.ในพ้ืนที่ จว.สมุทรปราการ ที่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนฯ  
ตามที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไลน์ออฟฟิเชียล “หมอพร้อม” ดังนี้ รพ.สมุทรปราการ  รพ.บางบ่อ  รพ.บางพลี  
รพ.พระสมุทรเจดีย์  รพ.บางจาก และ รพ.บางเสาธง นอกจากนี้สามารถแจ้งความประสงค์รับวัคซีนฯ  
ไดท้ี่ รพ.ที่เข้ารับการรักษาโรคประจ าตัวเป็นประจ า นอกพ้ืนที่ จว.สมุทรปราการ 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ปัจจุบัน รพ.รร.นร.มีค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ 
เพ่ือประสานติดต่อ สอบสวนโรคจ านวนมาก ซึ่ง รพ.รร.นร.จะด าเนินการเพ่ือหาแนวทางขอรับการสนับสนุน งป.
ส่วนนี้จาก รร.นร.ต่อไป 
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 ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป 
  ๑.๑ จัด จนท.ท าหน้าที่ รปภ.ห้องเก็บข้อสอบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้าเป็น นตท. 
ในส่วนของ ทร. 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 เลขาฯ คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) รร.นร.  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป ด าเนินการจัดท ารายงานการจัดการความรู้ รร.นร. และ
รวบรวมผลงานจากก าลังพลเพ่ือเสนอ ทร. ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 เลขาฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รร.นร. (PMQA)  มีเรื่องชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๗ มิ.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
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามท่ีร้องขอ 
  ๑.๒ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ รร.นร. ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
  ๑.๓ ติดตั้ง Anti Virus ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยงานใน รร.นร. 
  ๑.๔ เตรียมความพร้อมห้อง Smart Classroom เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของ ฝศษ.รร.นร. 
  ๑.๕ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎเหล็ก ๑๘ ข้อ โดย ผบ.ทร. เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดฯ ระลอกใหม่ 
  ๑.๖ ประสานและหารือกับ Microsoft เพื่อพิจารณาการใช้โปรแกรม Microsoft Team  
ในการจัดการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 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 ประสานงานและด าเนินการทางธุรการให้กับโครงการวิจัย และนักวิจัย 
 ๒. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 รอง เสธ.รร.นร.  ไม่มีเรื่องส าคัญชี้แจง 
 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝศษ.รร.นร.  ปัจจุบันพบว่าหน้าที่และภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง  
หก.ฝ่ายอ านวยการ บก.รร.นร. และ ผอ.กองวิชาต่าง ๆ ของ ฝศษ.รร.นร.ไม่เป็นไปตามหลักการ ในอัตราต าแหน่ง
เดียวกันมีภาระงานแตกต่างกันอย่างชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน เป็นผลจากการปรับโครงสร้างและ
อัตราของ รร.นร. เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา รวมทั้งการใช้ทรัพยากรบุคคลจากหน่วยอ่ืนหมุนเวียน 
มาท าหน้าที่ในอัตราของ ฝศษ.รร.นร.นั้น เห็นควรให้ปรับแก้ไขเป็นอัตรานายทหารสัญญาบัตรที่ส าเร็จการศึกษา
จาก รร.นร. ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมในการท าหน้าที่ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้นายทหารสัญญาบัตรจากหน่วยอ่ืน
เช่นในอดีต ทั้งนี้  รร.นร.เป็นหน่วยด้านการศึกษา การปรับแก้โครงสร้างและอัตราในภาพรวมจึงควร 
ท าการตรวจสอบอัตราของ ฝศษ.รร.นร. ด าเนินการประชุมหารือและรวบรวมข้อมูล เพ่ือเสนอขออนุมัติการปรับโครงสร้าง
และอัตราของ รร.นร.ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
 หน.ฝศษ.รร.นร.  ไม่มีเรื่องส าคัญชี้แจง 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

 รอง ผบ.รร.นร.(๒)  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. ขอขอบคุณ จนท.รปภ.รร.นร. และส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดฯ ของ ทร. และ รร.นร.โดยเคร่งครัด รวมถึงการตรวจตราบ้านพัก รร.นร.โดยละเอียด 
 ๒. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทั้งในพ้ืนที่ กทม. และพ้ืนที่ข้างเคียง รร.นร.ในปัจจุบัน  
ให้ นขต.รร.นร.ก ากับ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของก าลังพลโดยเคร่งครัด และสม่ าเสมอ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาที่ทันท่วงที กรณี หากเกิดการแพร่ระบาดฯ ในส่วนของก าลังพลในสังกัด 
 ๓. ให้ นขต.รร.นร.ก ากับ ดูแลการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
และหมั่นตรวจตราปิดการใช้งานในส่วนที่ไม่จ าเป็น ตามที่ ทร.ได้เน้นย้ าให้ นขต.ทร.ปฏิบัติตามมาตรการ 
การประหยัดพลังงาน 
 รอง ผบ.รร.นร.(๑)  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. จากการตรวจเยี่ยมหน่วย และคณะกรรมการต่าง ๆ ในสายงานที่ รอง ผบ.รร.นร.(๑)  
รับผิดชอบ ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ได้รับทราบข้อเสนอแนะ อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่คือ 
ด้านก าลังพล และการส่งก าลังบ ารุง มากน้อยตามลักษณะของหน่วย ซึ่งจะได้น าข้อเสนอแนะ อุปสรรค 
ข้อขัดข้องต่าง ๆ นี้ เสนอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป และจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดฯ ในปัจจุบัน เห็นควรให้ทุกหน่วยปรับมาใช้งานผ่านระบบออนไลน์เพ่ือการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
 ๒. จร.ทร.แจ้งเลื่อนก าหนดการตรวจพิเศษ รร.นร.ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ  
โดยจะจัดการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และแจ้งให้ รร.นร.ทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร. 
ด ารงการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  - ไม่มี 

สรุปมติที่ประชุม   
 เรื่องสั่งการ 
 ๑. ให้หน่วยต่างๆและก าลังพลปฏิบัติตามเรื่องที่ ผบ.ทร.สั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับ  รร.นร.โดย
ให้ หน.นขต.รร.นร.ก ากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. ให้ กพ.บก.รร.นร.ด าเนินการประสานกับ มูลนิธิ พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์ (พ.ศ.๒๕๓๔)  
ตามที่มูลนิธิฯ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะมอบกระเป๋าอเนกประสงค์จ านวน ๔๑๕ ใบ ให้กับ นนร. โดยประสาน
ข้อมูลและรายละเอียดการปฏิบัติกับ พล.ต.ณัฐพงศ์  อัศวินวงศ์ โดยตรง 

 ๓. ให้ คป.บก.รร.นร.น าเงินที่ได้รับมอบจากสมาคมภริยาทหารเรือ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
เข้าสมทบกับเงินเดิมที่มี เพ่ือด าเนินการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาส าหรับมอบให้แก่ นนร. 

 ๔. ให้ รอง ผบ.รร.นร.(๑) ประสานการปฏิบัติกับ จร.ทร. เรื่อง ก าหนดการตรวจพิเศษ .รร.นร.  
ที่มีการแจ้งเลื่อนก าหนดการออกไป 

 ๕. ให้ ยก.ขว.บก.รร.นร.ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการของ รร.นร. เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
การประสานการปฏิบัติจาก ยก.ทร. ในวาระที่ ผบ.ทร.จะครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะมีการจัดพิธี ณ รร.นร.  
ในห้วงเดือน ก.ย.๖๔ 

 ๖. ให้ รอง ผบ.รร.นร.(๑) พิจารณาการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  
๒๖ พ.ค.๖๔ ตามก าหนดการที่ กพร.ทร.แจ้ง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 ๗. ให้ เสธ.รร.นร. ก ากับ กพ.บก.รร.นร. ในการขออนุมัติหลักการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 
ก่อนส าเร็จการศึกษา และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ในวันกองทัพเรือ 
และวันคล้ายวันสถาปนา รร.นร. ณ รร.นร. 

 ๘. ให้ กรม นนร.รอ.รร.นร.ด าเนินการแก้ไขค าสั่งไปราชการของนายทหารชั้นสัญญาบัตร  
สังกัด กรม นนร.รอ.รร.นร.จ านวน ๑๖ นาย ที่ต้องกลับจากการฝึกอบรมหลักสูตรของ รร.ทม.รอ. 



- ๑๐ - 
 

 ๙. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน 
ให้ หน.นขต.รร.นร.ก าชับก าลังพลให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ โดยเคร่งครัด  
และด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของก าลังพลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือแยกกลุ่มก าลังพลที่มีความเสี่ยง
ออกจากส่วนรวมและให้จัดชุดปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลในรูปแบบ “Work Form Home” ให้มีความเหมาะสม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑๓๐ 
 
    จ.ท.   
    (กิตติคุณ  ทองดอกบวบ) 
   ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
เรียน  ผบ.รร.นร. 
 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ส าเนาแจกจ่ายหน่วยและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 น.อ.   
  หก.กพ.บก.รร.นร. 
  เลขานุการฯ 
         พ.ค.๖๔ 
 
 
 
- อนุมัติ/แจกจ่ายได ้
 
 พล.ร.ท.   
  ผบ.รร.นร. 
      พ.ค.๖๔ 
 


