
ระบบบริหารกำลังพลสมทบ กยพ. 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดกำลังพลสมทบที่ได้รับการร้องขอจากเรือที่ออกราชการ เป็นไปอย่างมี
ระบบ และมีประสิทธิภาพ บนฐานข้อมูลด้านกำลังพลท่ีถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

 เหตุผลและที่มา เนื่องจากที่ผ่านมา การจัดกำลังพลสมทบให้กับเรือที่ร้องขอ มีความล่าช้าและมีข้อ
ติดขัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบกำลังพลจากเรือท่ีสามารถส่งไปสมทบได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขต่าง 
ๆ นอกจากนี้ในบางครั้งยอดบัญชพีลของเรือท่ีคุมโดยแผนกกำลังพลของหน่วย มีข้อมูลท่ีไม่ตรงกับบัญชีพลของ
เรือ ด้วยความที่มีกำลังพลไปช่วยราชการ ไปเข้ารับการอบรม และโดยเฉพาะการไปราชการกีฬา ซึ่งการ
จำหน่ายไปราชการดังกล่าวมีผลต่อการคงเหลืออัตราคงเรือให้เพียงพอต่อการเข้าหน้าที่ยามรักษาการณ์ของ
เรือ ซึ่งในบางครั้งหากแผนกกำลังพลหน่วยได้ขอสมทบไปยังเรือดังกล่าวที่มีการจำหน่ายกำลังพลไปราชการแต่
ไม่ได้แจ้งให้แผนกกำลังพลหน่วยทราบ ทำให้เรือท่ีถูกขอสมทบในลักษณะนี้ อาจจะไม่สามารถให้การสนับสนุน
กำลังพลสมทบได้ และทำให้เกิดความล่าช้าต่อการท่ีต้องขอสมทบไปท่ีเรือลำอื่นแทน 
 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในปี งป.๖๔ พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์ ผบ.กยพ. จึงได้มีดำริให้แผนกกำลังพล ลอง
จัดทำระบบบริหารกำลังพลสมทบของหน่วย โดยให้นำเทคโนโลยีไอทีเข้ามาช่วยในการจัดทำเป็นระบบ
ฐานข้อมูลก่อนในเบื้องต้น และในปี งป.๖๕ ผบ.กยพ. ได้มอบงานสำคัญในการพัฒนาระบบดังกล่าวมาใช้
แก้ปัญหาในการจัดกำลังพลสมทบของหน่วยต่อไป 

 การดำเนินงาน ในปี งป.๖๔ กยพ. ได้แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อจัดทำระบบบริหารกำลังพลสมทบข้ึน ซึ่ง
ในปีแรกเป็นการจัดทำระบบ “ฐานข้อมูลกำลังพล” ขึ้นมา โดยได้ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบจาก
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กวป.สพพ.กพ.ทร. เพื่อพัฒนาระบบดังกล่าวจากระบบ HRMISS ของ ทร. โดยระบบ
ฐานข้อมูลนี้ นอกจากจะแสดงการบรรจุกำลังพลตามอัตราของเรือต่าง ๆ แล้ว จะสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมใน
เรื่องของการไปช่วยรายการนอกหน่วย การเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การไปราชการกีฬา การไป
สมทบเรืออื่น พร้อมข้อมูลระยะเวลาท่ีไปราชการได้ และด้วยความท่ีข้อมูลเหล่านี้ได้พัฒนาจากระบบ HRMISS 
ทร. ทำให้ระบบฐานข้อมูลนี้เป็นลักษณะ “ออนไลน์” นั่นหมายความว่าท้ัง จนท.ดูแลระบบของแผนกกำลังพล
หน่วย และจนท.ดูแลระบบของเรือ ท่ีได้รับสิทธิ์ สามารถเข้าถึงและเห็นข้อมูลในลักษณะเดียวกันผ่านโปรแกรม
ดังกล่าว ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์เนทได้ 
 นอกจากนี้ในช่วง งป.๖๔ ทางคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากเรือต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ีดูแลงานด้าน
กำลังพลของหน่วย ได้ร่วมหารือถึง “เงื่อนไข” ในการจัดกำลังพลสมทบ เพื่อให้เป็นข้อตกลงใจในการที่จะให้
ทางแผนกกำลังพลใช้เป็นข้อพิจารณาในการขอสมทบไปที่เรือต่าง ๆ ซึ่งเงื่อนไขนี้เอง ที่จะนำมาใช้ในการ
พัฒนาระบบบริหารกำลังพลสมทบในปีต่อมา 

 ผลที่คาดหวัง กยพ. จะมีระบบบริหารกำลังพลภายในหน่วย ท่ีสามารถให้ จนท.ด้านกำลังพลของเรือ
แต่ละลำเข้าถึง และทำการอัพเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดกำลังพลสมทบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีแผนกกำลังพล ในการพิจารณาจัดสมทบจาก
เรือต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน 



 

ภาพแสดงแผนการดำเนินงาน 

 

 

ภาพแสดงกระบวนการประมวลผลของระบบ 

 

 

 



การใช้งานระบบ (Version 1) 

 การเข้าใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ของหน่วย (USER) ผู้ใช้งานในระดับนี้จะได้รับสิทธิการเข้าถึงในการ
แก้ไขข้อมูลสถานะกำลังพลของหน่วยให้เป็นปัจจุบัน เช่น กำลังพลในสังกัดคนใดคนหนึ่งอยู่ในระหว่างราชการ
อะไร ช่วงเวลาเท่าใด โดยเจ้าหน้าท่ีของหน่วยนี้ จะได้รับการแต่งต้ังจาก กยพ. และมีการตรวจสอบปรับเปล่ียน
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยทุก ๆ ปี เนื่องจากอาจอยู่ในวาระโยกย้ายหรือเปล่ียนคนได้ 

 การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของหน่วยทำได้ ดังนี้ 

 ๑. เข้าสู่ระบบ HRMISS ของ ทร. 

  

  
 ๒. ท่ีแถบด้านซ้าย เลือก “การจัดการ” --> “การจัดกำลังพลสมทบหน่วยเรือ(กยพ.กร.)” --> 
“การกำหนดกำลังพลสมทบ” --> “กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ” และเลือกไปยังเรือของตนเอง 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 ๓. เมื่อเลือกไปยังเรือของตนเองแล้ว ระบบจะแสดงสถานะของกำลังพลในสังกัด ประกอบด้วยส่วน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 ๓.๑ ตำแหน่งตามอัตรา 
 ๓.๒ รายช่ือกำลังพลท่ีได้รับการบรรจุตามอัตรา 
 ๓.๓ สถานะของกำลังพลในสังกัด โดยด้านข้างช่องว่างจะมีปุ่มสำหรับกำหนดสถานะของกำลังพลคน
นั้น ๆ ได้แก่  
 ๓.๓.๑ ช่วยราชการใน กยพ. 
 ๓.๓.๒ ช่วยราชการนอก กยพ. 
 ๓.๓.๓ ช่วยราชการกีฬา 
 ๓.๓.๔ ศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน (ท่ีไม่ขาดสังกัด) 
 ๓.๓.๕ สมทบราชการท่ีเรือลำอื่นใน กยพ. (ระบุเรือ) 
 ๓.๔ หมายเหตุ ไว้สำหรับใส่รายละเอียดเพิ่มเติม จากข้อ ๓.๓ 
 ๓.๕ ช่วงระยะเวลา ไว้สำหรับกำหนดช่วงระยะเวลาท่ีไปราชการ จากข้อ ๓.๓ 
 ๓.๖ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลท่ีได้เพิ่มเติมไว้ หรือลบข้อมูลปัจจุบันออก 
 ๓.๗ รายช่ือกำลังพลท่ีมาสมทบจากเรือลำอื่นใน กยพ. 
 
 
 
 
 

๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๓.๖ 

๓.๗ 



แบบการกรอกข้อมูลในช่อง ๓.๓ - ๓.๕ ให้มีความสัมพันธ์กัน 
สถานะ หมายเหตุ ช่วงระยะเวลา 

ช่วยราชการใน กยพ. ลงว่าช่วยราชการท่ีไหนใน กยพ. ระบุว่าช่วยราชการใน กยพ. 
ต้ังแต่วันไหนถึงวันไหน 

ช่วยราชการนอก กยพ. ลงว่าไปช่วยราชการท่ีหน่วยไหน ระบุว่าไปช่วยราชการนอกหน่วย
ต้ังแต่วันไหนถึงวันไหน 

ช่วยราชการกีฬา ลงว่าช่วยราชการกีฬาอะไร ระบุว่าช่วยราชการกีฬาต้ังแต่วัน
ไหนถึงวนัไหน 

ศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน ลงว่าศึกษาหลักสูตรอะไร ระบุว่าศึกษาหลักสูตรต้ังแต่วัน
ไหนถึงวนัไหน 

สมทบราชการเรือลำอื่นใน กยพ. 
(ระบุเรือ) 

ลงว่าไปสมทบออกราชการอะไร ลงว่าไปสมทบราชการต้ังแต่วัน
ไหนถึงวนัไหน 

 
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของหน่วย  
 ต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบในระบบอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่
ตลอดเวลา หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้ประสานและตรวจสอบร่วมกับแผนกกำลังพล กยพ. และดำเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง 
 
การประเมินของระดับผู้ใช้งาน 
 ๑. การเข้าถึงตัวระบบฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเข้าระบบผ่าน HRMISS ทร. 
 ๒. ความง่ายในการอัพเดตฐานข้อมูล สามารถใช้งานฟังก์ช่ันต่าง ๆ การใส่ข้อมูลในช่องต่าง ๆ ได้ง่าย 
 ๓. การแสดงให้เห็นภาพของสถานะกำลังพลปัจจุบัน สามารถทำให้เห็นภาพของสถานะกำลังพลของตน 
 ๔. การนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำข้อมูลท่ีแสดงไปใช้ในการพิจารณาส่งคนไปสมทบราชการ และ
ให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาถึงสถานะกำลังพลของหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การเข้าใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ของแผนกกำลังพล (ADMIN) ผู้ใช้งานระดับนี้จะได้รับสิทธิในการ
เข้าถึงการบริหารจัดการกำลังพลภายในหน่วย ได้แก่ การเข้าตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลของเรือแต่ละลำ 
การเรียกแสดงผลการขอสมทบจากการประมวลผลตามเงื่อนไขท่ีกำหนด การจัดกำลังพลสมทบไปยังเรือต่าง ๆ 
จึงมีฟังก์ช่ันท่ีผู้ใช้งานระดับนี้สามารถเข้าถึงได้เพิ่มเติมจากผู้ใช้งานระดับหน่วย ดังนี้ 

  
 

 

 

  

 ๑. กำลังพลสมทบตามเง่ือนไข ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลกำลังพลจากเรือต่าง ๆ ท่ีไม่ติดราชการ ซึ่ง
สามารถให้การสมทบได้ โดยเมื่อเลือกเมนูดังกล่าว จะมีการแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 

 ซึ่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีแผนกกำลังพล จะใส่ข้อมูลตำแหน่งอัตราท่ีต้องการสมทบ เพื่อให้ระบบ
ประมวลผล เมื่อระบบประมวลผลจากฐานข้อมูลท่ีมีและตามเงื่อนไขท่ีกำหนดจะแสดงผล ดังนี้ 

 

 

๑. 
๒. 



 เมื่อระบบแสดงผลดังกล่าว จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าควรจะขอสมทบไปท่ีเรือลำใด 
หรือในกรณีเร่งด่วนอาจใช้การเลือกกำลังพลท่ีไม่ติดราชการท่ีมีความเหมาะสมเลยก็ได้ 

 

 ซึ่งหากในกรณีท่ีเลือกกำลังพลคนใดไปสมทบแล้ว ระบบก็จะไปอัพเดตในฐานข้อมูลของเรือท่ีส่งสมทบ 
และเรือท่ีขอรับการสมทบ 

 

 ๒. การแก้ไข,ตรวจสอบ ใช้สำหรับเข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง และแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

 

 
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของเจ้าหน้าที่แผนกกำลังพล  
 ๑. ต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบในระบบอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่
ตลอดเวลา หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้ประสานกับทางเรือและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 ๒. ใช้เป็นระบบหลักในการตรวจสอบสถานะกำลังพล เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดกำลังพล
สมทบ 
 

ข้อมูลของผู้ท่ีหมดราชการไปแล้ว ตัวเลือกสำหรับ 

ทำการแก้ไข 

ช่องใส่ข้อมูลสำหรับค้นหา 



การประเมินของระดับเจ้าหน้าที่ของแผนกกำลังพล (ADMIN)  
 ๑. การเข้าถึงตัวระบบฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเข้าระบบผ่าน HRMISS ทร. 
 ๒. ความง่ายในการอัพเดตฐานข้อมูล สามารถใช้งานฟังก์ช่ันต่าง ๆ การใส่ข้อมูลในช่องต่าง ๆ ได้ง่าย 
 ๓. การแสดงให้เห็นภาพของสถานะกำลังพลปัจจุบัน สามารถทำให้เห็นภาพของสถานะกำลังพลของ
เรือแต่ละลำ 
 ๔. การนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำข้อมูลท่ีแสดงไปใช้ในการพิจารณาจัดกำลังพลจากเรือต่าง ๆ ไป
สมทบราชการตามท่ีมีเรือร้องขอมา และให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาถึงสถานะกำลังพลของหน่วย 
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