สารบัญ
คํานํา
บทที่ ๑ ระบบกําลังสํารองของกองทัพเรือ
๑. ทั่วไป
๒. กําลังสํารอง
๓. ที่มาของกําลังพลสํารอง
๔. องคประกอบของระบบกําลังสํารอง
๔.๑ ระบบการผลิตกําลังพลสํารอง
๔.๒ ระบบการควบคุมกําลังพลสํารอง
๔.๓ ระบบการเรียกพลหรือระดมพล
๔.๔ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารอง
๔.๕ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารอง
บทที่ ๒ แนวทางการใชและการพัฒนาระบบกําลังสํารอง
๑. แนวทางการใชกําลังสํารอง
๒. การพัฒนาระบบกําลังสํารองของ กองทัพเรือ
๓. ความสัมพันธระหวางระบบกําลังสํารองกับบัญชีบรรจุกําลัง
๔. ระบบการฝกกําลังพลสํารองของ กองทัพเรือ
บทที่ ๓ การจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
๑. การจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
๒. การปฏิบัตติ ามบัญชีบรรจุกําลัง
๓. รายละเอียดการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
๔. แบบที่ใชในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ตามระเบียบ กองทัพเรือ
วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๓๙
บทที่ ๔ วิธีการใชโปรแกรมงานกําลังพลสํารอง
๑.ระบบกรรมวิธีขอมูลในงานกําลังพลสํารอง
๒.วิธีการใชโปรแกรมงานกําลังพลสํารอง
๓.แบบที่ใชในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังตามโปรแกรม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

บทที่ ๑
ระบบกําลังสํารองของกองทัพเรือ
๑. ทั่วไป
กองทัพเรือ เปนสถาบันหลักที่สําคัญของประเทศทางดานการทหาร มีหนาที่รับผิดชอบตองาน
ดานความมั่นคงของชาติทางทะเล เพื่อธํารงไวซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ โดยมีภาระหนาที่ทั้งในยามปกติ
และยามสงคราม ภาระหนาที่อันสําคัญซึ่งถือเปนภารกิจหลักคือ การปองกันประเทศที่จะตองใชกําลังทหาร
ขนาดใหญทั้งทางทะเลและทางบกในยามสงคราม ซึ่งในยามปกติการที่จะดํารงกําลังกองทัพขนาดใหญไวยอม
เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณของชาติอยางมาก จึงตองมีการลดขนาดกําลังกองทัพใหเล็กลง โดยใหมีขนาด
กํ า ลั ง ตามความจํ า เป น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในยามปกติ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ รวมทั้ ง ยั ง คงเป น
หลักประกันความพรอมดานความมั่นคงของชาติไดในระดับหนึ่งและขณะเดียวกันจะตองมีกําลังอีกสวนหนึ่งที่
จัดเตรียมไว เพื่อสามารถเรียกระดมสรรพกําลังดังกลาวเขาประจําการไดทันทีในยามสงคราม
๒. กําลังสํารอง
กําลังสํารอง หมายถึง กําลังที่มิใชกําลังพลประจําการ ซึ่งเตรียมไวสําหรับใชในยามสงคราม
ประกาศกฎอัยการศึก ประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือในขณะปฏิบัติการดวยการใชกําลังทหารขนาดใหญ เพือ่ ปกปอง
คุมครองเอกราชและอธิปไตยของชาติ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงภายในประเทศ แบงออกได
๔ ประเภทคือ
๒.๑ กําลังพลสํารอง ไดแก นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตร นอก
ราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง นายทหารประทวนกองหนุน ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ และทหารกองเกินที่จัดเตรียมไว
๒.๒ กําลังกึ่งทหาร หมายถึง กําลังที่บรรจุเขาในหนวยตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ
หรืออัตราเฉพาะกิจที่มีลักษณะคลายคลึงกับหนวยกําลังประจําการ ซึ่งมีขีดความสามารถทําการรบไดใน
ระดับหนึ่ง เชน อส.ทพ., รอย อสจ., ตชด. และ นปพ. เปนตน
๒.๓ กลุมพลังมวลชนจัดตั้ง หมายถึง กลุมกําลังมวลชนที่มี กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
หรือ คําสั่งรองรับ เชน ทสปช. และ กนช. เปนตน
๒.๔ กลุมพลังมวลชนอื่น ๆ หมายถึง กลุมกําลังมวลชนที่จัดตั้งขึ้นมาแตไมมีกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งรองรับ เชน ลูกเสือชาวบาน
๓. ที่มาของกําลังพลสํารอง (สวนหนึ่งของกําลังสํารอง) ไดแก
๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน คือ นายทหารสัญญาบัตรชาย ซึ่งไมมีตําแหนงราชการ
ประจําในกระทรวงกลาโหม เชน นายทหารสัญญาบัตรที่ออกจากราชการหรือ นศท. ที่จบชั้นปที่ ๕ ซึ่ง
ไดรับ การแตงตั้งยศเปนวาที่ ร.ต. ขึ้นทะเบียนกองประจําการ แลวปลดเปนนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
ไมมี เบี้ยหวัด สังกัด กพ.ทร. ซึ่งจะอยูในประเภทกองหนุนไดไมเกินกําหนดอายุ ดังนี้
- ร.ต. – ร.อ. อายุไมเกิน ๔๕ ป

- น.ต. – น.ท. อายุไมเกิน ๕๐ ป
- น.อ. – นายพล อายุไมเกิน ๕๕ ป
๓.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ คือ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่มีอายุครบ
เกณฑที่กําหนด แลวเปลี่ยนประเภทเปนนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ ซึ่งจะอยูในประเภทนอกราชการ
ไดไมเกินกําหนดอายุ ดังนี้
- ร.ต. – ร.อ. อายุไมเกิน ๕๕ ป
- น.ต. – น.ท. อายุไมเกิน ๖๐ ป
- น.อ. – นายพล อายุไมเกิน ๖๕ ป
๓.๓ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง คือ นายทหารสัญญาบัตรที่ยายไปทํางานอยูกระทรวง
หรือหนวยงานอื่น (สามารถเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอม และระดมพลตามขอบังคับ กห. วาดวยการ
เตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕)
๓.๔ นายทหารประทวนกองหนุน คือ นายทหารประทวนที่ออกจากประจําการและยังอยู
ในชั้นกองหนุน สังกัดหนวยกอนออกจากประจําการ รวมทั้ง นศท.ที่จบชั้นปที่ ๓ ซึ่งไดรับการแตงตั้งยศ
เปนจาเอก ขึ้นทะเบียนกองประจําการ แลวปลดเปนนายทหารประทวนกองหนุนไมมีเบี้ยหวัด สังกัด กร.,
นย. และ สอ./รฝ. ซึ่งมีกําหนดอายุไมเกิน ๔๖ป
๓.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ คือ ทหารกองประจําการที่รับราชการในกองประจําการ
ครบกําหนดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร แลวปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๓.๖ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ คือ ทหารกองเกินที่มีอายุครบ ๓๐ ปบริบูรณ หรือทหาร
กองประจําการซึ่งถูกจําคุก หรือจําขังรวมกันแลวไมนอยกวา ๑ ป หรือกระทําความเสื่อมเสียใหแกราชการ
ทหาร แลวถูกปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๓.๗ ทหารกองเกิน คือ ผูที่มีอายุ ๑๘ ปบริบูรณ และอายุยังไมถึง ๓๐ ปบริบูรณ ซึ่งได
ลงบัญชีทหารกองเกินตาม พระราชบัญญัติ รับราชการทหารไวแลว
๔. องคประกอบของระบบกําลังสํารอง
ระบบกําลังสํารอง จําแนกเปนระบบตาง ๆ ได ๕ ระบบ ดังนี้
- ระบบการผลิตกําลังพลสํารอง
- ระบบการควบคุมกําลังพลสํารอง
- ระบบการเรียกพลหรือระดมพล
- ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารอง
- ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารอง
๔.๑ ระบบการผลิตกําลังพลสํารอง
กําลังพลสํารองที่ผลิ ต หรือมีการจัดเตรียม สําหรับการปฏิบัติตามแผนปองกันประเทศจะ
ประกอบดวย
- นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน

- นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
- นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
- นายทหารประทวนกองหนุน
- ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
- ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
- ทหารกองเกินที่จัดเตรียมไว
สํ า หรั บ แหล ง ผลิ ต นายทหารสั ญ ญาบั ต รกองหนุ น และนายทหารประทวนกองหนุ น ของ
กองทัพเรือนั้น คือกรมการรักษาดินแดนซึ่งกองทัพเรือไดเสนอความตองการใหกรมการรักษาดินแดน ผลิต
นักศึกษาวิชาทหารเพื่อเปนกําลังพลสํารองใหแกกองทัพเรือทุกป โดยเปน นศท.ที่สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่
๓ (แตงตั้งยศเปน จาเอก) จํานวน ๑,๐๙๐ นาย/ป นศท.ที่สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕ (แตงตั้งยศเปน วาที่
เรือตรี ) จํานวน ๙๐ นาย/ป สวนของทหารกองหนุนนั้น ไดจากทหารกองประจําการที่ปลด ในแตละป
๔.๒ ระบบการควบคุมกําลังพลสํารอง
ระบบการควบคุมกําลังพลสํารอง เปนระบบที่ตอเนื่องมาจากระบบการผลิต การควบคุมที่ดี
จะตองประกอบดวยหลักฐาน เอกสารที่สมบูรณซึ่งจะสงผลใหการเตรียมพลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใน
สวนของกองทัพเรือนั้น การควบคุมกําลังพลสํารองต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรดําเนินการโดย กองทะเบียนพล กรม
กําลังพลทหารเรือ สวนกําลังพลสํารองประเภทนายทหารสัญญาบัตรดําเนินการโดย กองเสมียนตรา กรมกําลัง
พลทหารเรือ
ทหารกองประจําการเมื่อปลดจากกองประจําการแลวยังมีฐานะเปนพลเมืองคนหนึ่งซึ่งอยูใน
ความปกครองของเจาหนาที่ฝายบานเมือง แตก็มีฐานะเปนทหารกองหนุนซึ่งตองเกี่ยวของกับเจาหนาที่ฝาย
ทหาร ดังนั้นในการควบคุมทหารกองหนุนจึงตองใชทั้งเจาหนาที่ฝายปกครอง และเจาหนาที่ฝายทหาร โดย
เจาหนาที่ฝายปกครองจะแบงการควบคุม ตั้งแต ผูใหญบาน กํานัน เจาหนาที่ทะเบียนราษฎร นายอําเภอ และผูวา
ราชการจังหวัด สวนเจาหนาที่ฝายทหารจะแบงการควบคุมตั้งแต สัสดีกิ่งอําเภอ สัสดีอําเภอ สัสดี-จังหวัด สัสดี
จังหวัดทหารบก สัสดีมณฑลทหารบกซึ่งดําเนินการควบคูกัน
๔.๒.๑ การควบคุมของเจาหนาที่ฝายปกครอง
พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ กําหนดหลักการในการควบคุม และ
ติดตามความเคลื่อนไหวของราษฎรโดยใกลชิดและรัดกุมทั่วราชอาณาจักร โดยใหจัดทําทะเบียนบานทุกบาน
และเจาบานตองเก็บรักษาสําเนาทะเบียนบานนั้นไวประจําบาน เมื่อมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน
บาน เจาบานจะตองนําสําเนาทะเบียนบานไปใหนายทะเบียนแกไขรายการใหตรงกันอยูเสมอ จึงนับไดวาฝาย
ปกครองไดมีมาตรการในการควบคุมทหารกองหนุนซึ่งมีสภาพเปนราษฎรอยูแลววิธีหนึ่ง
๔.๒.๒ การควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหาร
ในการควบคุมทหารกองหนุนนั้น ไดแบงมอบใหมีหนวย และเจาหนาที่ควบคุม ๒
ฝาย คือ เจาหนาที่ทหารที่อยูกับฝายทหาร และเจาหนาที่ทหารที่ฝากการบังคับบัญชาไวกับฝายปกครอง ดังนี้

๔.๒.๒.๑ เจาหนาที่ทหารที่อยูกับฝายทหาร ทหารกองหนุนในสวนของกองทัพเรือนัน้
ขึ้นการควบคุมกับกองทัพบก ซึ่งมีหนวยที่ทําหนาที่ควบคุมไดแก
- ระดับกองทัพบก มีหนวยซึ่งทําหนาที่ควบคุม ไดแก กรมการกําลังสํารอง
ทหารบก ซึ่งควบคุมทหารกองหนุนโดยอยูในการกํากับดูแลของ กรมกําลังพลทหารบก มีหนาที่ประสานงาน
แนะนํา กํากับการและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการดานกําลังสํารองและการสัสดีกับ สวนราชการที่ เกี่ยวของ
- ระดับ มทบ. และ จทบ. มีหนวยซึ่งทําหนาที่ควบคุม คือ มณฑลทหารบก
ดํ า เนิน การควบคุ ม ทหารกองหนุน ในเขตพื้น ที่ม ณฑลทหารบก จัง หวั ด ทหารบกดํ า เนิ น การควบคุ ม ทหาร
กองหนุนในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบก
๔.๒.๒.๒ เจาหนาที่ทหารที่ฝายการบังคับบัญชาไวกับฝายปกครอง
- ระดับจังหวัด มีแผนกสัสดีจังหวัด ดําเนินการควบคุมทหารกองหนุนในเขต
พื้นที่จังหวัด
- ระดับเขตและกิ่งอําเภอ มีห นวยสั สดีเขตและสั สดี กิ่งอําเภอ ดําเนินการ
ควบคุมทหารกองหนุนในพื้นที่เขตและกิ่งอําเภอ
๔.๒.๓ หลักฐานที่ใชในการควบคุม มีดังนี้
- พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- ระเบียบ กห. วาดวยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน พ.ศ.๒๕๑๐
- ขอบังคับ กห. วาดวยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ และขอบังคับ กห.วาดวยการเตรียม
พล (ฉบับที่ ๒,๓ พ.ศ.๒๕๒๓)
- ขอบังคับทหารที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ /๒๔๘๒วาดวยการแบงประเภทนายทหารสัญญา
บัตร
- การพัฒนาระบบกําลังพลสํารอง กสร.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๖/๕๗๗ ลง ๑๕ ก.พ.๓๔
ระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๔
- คําสั่ง กห. ที่ ๑๐๓๘/๒๕๒๖ ลง ๒๖ พ.ย.๒๖ เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนยศใหแก
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ที่เขารับการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม
คําสั่ง กห. ที่ ๒๙๙/๒๕๓๙ ลง ๒๓ เม.ย.๓๙ เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนยศ และการเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนกองหนุนที่เขารับการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอม และการระดม
พล
- ระเบียบ ทร. วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๓๙
- บัญชีนายทหารประทวนกองหนุน ทหารกองหนุน ทหารกองเกิน ซึ่งไดรับการฝก
แลว หรือบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
- บัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอก ราชการ นายทหาร
สัญญาบัตรนอกกอง

- บัญชีบรรจุกําลัง
- รายชื่อของผูที่ถูกเรียกพล
- คําสั่งเรียกพล
- หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทหารและการเบิกจายเงิน
- หนังสือขอความรวมมือ ในการจายเงินเดือนหรือ คาจาง
- ใบประกาศเกียรติคุณ
- ทะเบียนทหารกองประจําการ
- สมุดทะเบียนทหารหนีราชการ
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มเติมใหการควบคุมกําลังพลสํารองมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ "
การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน " ซึ่งเจาหนาที่ฝายทหารเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพทหาร
กองหนุน ภายในเขตพื้นที่ของตน โดยปฏิบัติในหวงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ของทุกป ดังนี้
- มทบ./จทบ. คัดรายละเอียดกําลังพลสํารอง ลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหาร
กองหนุนเฉพาะที่จําเปนตองใชในแผนเตรียมพล แลวสงบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไปยังแผนกสัสดี
จั ง หวั ด หน ว ยสั ส ดี เ ขต และหน ว ยสั ส ดี กิ่ ง อํ า เภอ ตามลํ า ดั บ จนถึ ง กํ า นั น สํ า หรั บ เขตเทศบาลจะส ง ถึ ง
นายกเทศมนตรี สําหรับเขตอําเภอชั้นในซึ่งไมมีกํานัน ผูใหญบาน และนายกเทศมนตรีดําเนินการไมสะดวกก็
มอบใหเจาหนาที่ตํารวจทองที่เปนผูดําเนินการ โดยออกไปตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนดวยตนเอง
- เมื่อดําเนินการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนเรียบรอยแลว ใหสงบัญชีกลับไป
ตามลําดับจนถึง มทบ./จทบ. แลวแกไขรายละเอียดใหถูกตอง
๔.๒.๔ ความสัมพันธของระบบการควบคุมกําลังพลสํารองกับระบบอื่นๆ
๔.๒.๔.๑ ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองกับระบบการผลิตกําลังพลสํารอง
ขั้นตอนการผลิตกําลังพลสํารองทุกประเภทสิ้นสุดที่การนําตัวกําลังพลสํารองขึ้นทะเบียนกองประจําการ และ
ปลดเปนกองหนุนเรียบรอย
ขั้นตอนการควบคุมกําลังพลสํารองจะรับช วงการควบคุ มกําลังพลสํารอง
ตั้งแตกําลังพลที่อยูในขั้นตอนการผลิต ขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนกองหนุนเรียบรอย
จํานวนของกําลังพลที่เขาสูขั้นตอนการผลิตเทาใด (จํานวน นศท. ที่เขารับการ
ฝกภาคสนามและทหารกองประจําการที่รับราชการตามกําหนด) จะตองเปนกําลังพลสํารองของ กองทัพเทานั้น
๔.๒.๔.๒ ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองกับระบบการเรียกพลหรือระดมพล
การเรียกพลหรือระดมพล หนวยที่มีหนาที่ในการเรียกพลหรือระดมพล จะดําเนินการเรียกกําลังพลสํารองเขารับ
ราชการตามรายชื่อที่บรรจุ อยูในบัญชีบรรจุกําลังของหนวย
กําลังพลสํารองที่จะสนับสนุนใหหนวยนําไปจัดทําบัญชีบรรจุกําลังควรจะ
เปนกําลังพลสํารองที่ผานการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน จากหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมกําลังพลสํารอง
วาเปนกําลังพลสํารองที่มีตัวตนอยูจริง สามารถใหการสนับสนุนตอกองทัพในการเขารับ ราชการเมื่อมีการเรียก
พลหรือระดมพลได

หนวยที่มีหนาที่ในการเรียกพลหรือระดมพลจะตองประสานงานอยางใกลชิด
กับหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมกําลังพลสํารอง เพื่อใหมีการปรับแกเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช ควบคุมกําลังพล
สํารองใหมีขอมูลที่ทันสมัย โดยเฉพาะภูมิลําเนา สถานที่ประกอบอาชีพ วิธีการติดตอ หรือบุคคลที่จะสามารถ
ติดตอกับกําลังพลสํารอง เพื่อใหการสนับสนุนตอการเรียกพลหรือระดมพลได
๔.๒.๔.๓ ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองกับระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารอง
หนวยที่ทําหนาที่ควบคุมกําลังพลสํารอง จะตองดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับสิทธิของกําลังพลสํารอง เพื่อใหกําลังพลสํารองเขารับการฝกและศึกษาเพิ่มเติมตามระเบียบ หรือหลักสูตรที่
กองทัพเรือกําหนด เชนการเลื่อนยศหรือเลื่อนฐานะใหกําลังพลสํารอง เปนตน
หนวยที่ดําเนินการฝกและศึกษา จะตองปลูกฝงอุดมการณใหกําลังพลสํารองมี
ความรูความเขาใจตอหนาที่ของตนในฐานะกําลังพลสํารองของหนวย และมีความเต็มใจที่ไดเปนกําลังสวนหนึ่ง
ของกองทัพเรือ และพรอมที่จะใหการสนับสนุนทางราชการตลอดเวลา
๔.๒.๔.๔ ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองกับระบบการบรรจุและการใชกําลังพล
สํารอง
กําลังพลสํารอง ที่หนวยจะนํามาบรรจุในบัญชีบรรจุกําลัง จะตองเปนกําลัง
พลสํารองที่ผานการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนวามีตัวตน อยูจริงและสามารถติดตอได
การใชกําลังพลสํารอง ทร. จะตองกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางที่กระจาง
ชัด สามารถชี้แจงทําความเขาใจไดงายเชน กําลังพลสํารองจะตองเขารับราชการเมื่อใด เปนจํานวนกี่วัน และตอง
ดําเนินการ หรือปฏิบัติตนอยางไรในขณะที่เปนสวนหนึ่งในกองทัพและจะหมดพันธะเมื่อใด
๔.๓ ระบบการเรียกพลหรือระดมพล
ระบบการเรียกพลหรือระดมพลนั้น เปนการปฏิบัติตามขอบังคับ กห. วาดวยการเตรียมพล พ.ศ.
๒๕๑๕ ซึ่งแบงประเภทการเตรียมพลไว ๔ ประเภท คือ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ การเรียกพลเพื่อฝกวิชา
ทหาร การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอมและการระดมพล การเรียกพลในแตละประเภทมีความมุงหมาย
และลําดับความสําคัญดังนี้
๔.๓.๑ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ (กระทําในยามปกติใชเวลา ๑ วัน) มีความมุงหมาย เพื่อ
ทดสอบการเรียกพล การตรวจสอบบัญชีเปนรายบุคคลวาจะมีตัวตนหรือมีหลักฐานถูกตองหรือไม ตลอดจน
ขนาดเครื่องแตงกายเพื่อเตรียมจายไดถูกตอง ตรวจรางกายวาผูใดมีรางกายสมบูรณหรือไม อบรม/บรรยาย เรื่อง
ที่กําลังพลสํารองควรทราบและเปนการฝกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีความชํานาญในการเรียกพล
๔.๓.๒ การเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร (กระทําในยามปกติใชเวลาไมนอยกวา ๒๑ วัน) มีความ
มุงหมายเพื่อฝก หรือทบทวนวิชาทหาร เพื่อใหกําลังพลสํารองปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๓ การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอม (กระทําในยามคับขัน) เปนการเรียกกําลังพล
สํารองตามบัญชีบรรจุกําลังเขาประจําหนวยเพื่อทดสอบแผนหรือเตรียมรับสถานการณเพื่อใหสามารถปฏิบัติ
ตามแผนที่กําหนด

๔.๓.๔ การระดมพล (กระทําในยามสงคราม) เปนการเรียกกําลังพลสํารองเขาบรรจุหนวย เมื่อ
ประเทศชาติอยูในสถานการณคับขัน เพื่อเตรียมปองกันหรือเพื่อขยายกําลังตามอัตราสงคราม
การเตรียมพลตาง ๆ นี้ กองทัพเรือไดดําเนินการโดยการเรียกพลมาแลว ๑๒ ครั้ง เปน
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ๓ ครั้ง เรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร ๘ ครั้ง และเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝกวิชาทหาร
๑ ครั้ง (ครั้งสุดทายทําการเรียกพลในป พ.ศ.๒๕๓๕) ในการเรียกพลแตละครั้งตองแจงความตองการนายทหาร
ประทวนกองหนุนและทหารกองหนุนไปยังกองทัพบก เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบสภาพกําลังพลให โดยระบุ
ความประสงคลงไปใหแนชัด เชน นายทหารประทวนกองหนุนและทหารกองหนุนตองการเรียกทหารกองหนุน
รุนปห รือชั้ นปใ ด ในทองที่จังหวัดใด ชวงเวลาใดและทําความตกลงใน รายละเอียดทางธุรการตาง ๆ เช น
งบประมาณค า ใชจาย เป น ต น ส ว นการเรีย กพลที่เ ปนนายทหารสัญ ญาบัตรกองหนุน กองทั พ เรื อสามารถ
ดําเนินการไดเอง เวนแตการเรียกนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชั้นนายพลเรือนั้น ใหสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมเปนผูดําเนินการ
๔.๔ ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารอง
เมื่อมีการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารกําลังพลที่มีรายชื่ออยูในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยใดก็ให
หนวยนั้นทําการฝกกําลังพลสํารอง ตามตําแหนง หนาที่ที่บรรจุอยู และทําการฝกเพิ่มเติมในดานความชํานาญ
การทางทหาร การฝกหนวยทางยุทธวิธี การฝกทบทวน เพื่อใหกําลังพลสํารอง สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔.๕ ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารอง
ในการพิจารณาบรรจุกําลังพลสํารองลงในบัญชีบรรจุกําลังของหนวย ใหพิจารณาบรรจุกําลัง
พลที่ปลดเปนกองหนุนในรุนปใหม ๆ เปนลําดับแรก พิจารณาบรรจุกําลังพลที่มีภูมิลําเนาทหารอยูในพื้นที่หรือ
พื้นที่ใกลเคียงกับหนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลังเปนลําดับถัดมา และบรรจุกําลังพลสํารองที่เคยประจําการใน
หนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลังเปนลําดับสุดทาย สวนการใชกําลังพลสํารองเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามแผนปองกัน
ประเทศนั้น กําหนดจุดมุงหมายใหกําลังพลสํารองสามารถปฏิบัติหนาที่ในหนวยภายใน ๗๒ ชั่วโมง เมื่อมีคําสั่ง
เรียกพลหรือระดมพล

บทที่ ๒
แนวทางการใชและการพัฒนาระบบกําลังสํารอง
๑. แนวทางการใชกําลังสํารอง
การพิจารณาจัดกําลังสํารอง บรรจุลงในตําแหนงตาง ๆ ของกองทัพเรือนั้นจะเนนการบรรจุ
กําลังพลสํารองเปนหลัก โดยมีนโยบายการใชกําลังพลสํารองในการปองกันประเทศ ตามลําดับการใชดังนี้
๑.๑ เสริมกําลังใหแกหนวยประจําการ โดยในยามปกติจะบรรจุกําลังพลประจําการของหนวย
และกําลังพลประจําการเสริมจากหนวยตาง ๆ หากยังไมพอใหบรรจุกําลังพลสํารองรุนใหม ๆ ใหเต็มอัตราเต็ม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติการไดทันที โดยไมตองฝกทบทวน
๑.๒ ทดแทนกําลังที่สูญเสีย โดยเตรียมกําลังพลสํารองไวสําหรับทดแทนการสูญเสีย เปน
บุคคล และเปนหนวยในรูปกองรอยทดแทนของกองพล หรือกองพันทดแทนของกองทัพ ที่จะจัดตั้งขึ้นในยาม
สงคราม
๑.๓ ขยายกําลังจัดตั้งหนวยใหม ในยามสงครามจะตองมีการขยายกําลังจัดตั้งหนวยใหม จึงตอง
เตรียมกําลังพลสํารองไวสําหรับขยายกําลังโดยมีแผนและเตรียมการตั้งแตยามปกติ
๒. การพัฒนาระบบกําลังสํารองของกองทัพเรือ
จุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบกําลังสํารองของกองทัพเรือนั้น จะตองเริ่มสรางระบบกําลัง
สํารอง อันไดแกระบบการผลิตกําลังพลสํารองใหมีจํานวนพอกับความตองการ ระบบการควบคุมจะตอง เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพระบบการฝ ก ศึก ษาจะตองดํา เนินการใหมีประสิทธิภ าพและมีขีดความสามารถตามที่
ตองการอยางแทจริง ระบบการเรียกพลหรือระดมพลจะตองสามารถดําเนินการไดทันเวลา ถูกตองและแนนอน
ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารองจะตองดําเนินการใหกําลังพลสํารองมีหนวยและสังกัดที่แนนอน
ชัดเจนสามารถบรรจุเขาหนวยไดทันทีเมื่อมีการเรียกพลหรือระดมพล เพื่อใหพรอมที่จะปฏิบัติตามแผนการใช
หนวยที่ไดจัดวางไวไดทันทีหรือจะตองพรอมที่จะเขาปฏิบัติการไดภายใน ๗๒ ชั่วโมงเมื่อมีคําสั่งเรียกพลหรือ
ระดมพล ปจจุบันกองทัพเรือจะนําระบบการตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินผลมาชวยในการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติทุกขั้นตอนนําเอาระบบเครือขายขอมูล เครื่องจักรคํานวณมาใชในการควบคุมกําลังพลสํารองอยางทั่วถึง
และเนนในเรื่องการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องเปนสําคัญ อีกทั้งใหมีการพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งทั้งปวงใหมีความเหมาะสมทันสมัย ปรับแกโครงสรางของหนวยที่เกี่ยวของกับงาน
ดา นกํ าลั งพลสํา รอง ใหมีค วามพร อมและสมบู รณ ใ นตั ว เอง โดยมีเ ป าหมายที่จ ะนํา เอาระบบกํ าลั งสํา รอง
อาสาสมัคร มาใชกับกองทัพเรือตามความเหมาะสมตอไป
๓. ความสัมพันธระหวางระบบกําลังสํารองกับบัญชีบรรจุกําลัง
๓.๑ ระบบการผลิตกําลังพลสํารอง เมื่อหนวยตางบรรจุกําลังพลประจําการลงในตําแหนงที่
เหมาะสมในบัญชีบรรจุกําลังแลว อัตรา – ตําแหนงที่วาง ก็จะใชกําลังพลสํารองบรรจุเพิ่มเติมเพื่อใหเต็มตาม
อัตราเต็ม ดังนั้นความตองการกําลังพลสํารองจะมากนอยเพียงใดนั้น สามารถพิจารณาไดจากบัญชีบรรจุกําลัง
และนําไปพัฒนาระบบการผลิตใหกําลังพลสํารองมีปริมาณเพียงพอกับความตองการดังกลาว

๓.๒ ระบบการควบคุมกําลังพลสํารอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประวัติของกําลังพลสํารองเชน
การเปลี่ยน ชื่อ – ชื่อสกุล ยายที่อยูสถานที่ติดตอหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพจะตองมีการแกไขให ถูกตองตาม
ความเปนจริงอยูเสมอ
๓.๓ ระบบการเรียกพลหรือระดมพล ในการเรียกพลหรือระดมพลแตละครั้งจะตองเรียกกําลัง
พลสํารอง ที่มีรายชื่ออยูในบัญชีบรรจุกําลัง เพื่อที่จะทําการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ทําการฝกอบรม
เพิ่มเติมใหมีความรู ความชํานาญ ในตําแหนงหนาที่ของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหกําลังพลสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๔ ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารอง จะตองมีการฝกและศึกษาอบรมใหกําลังพลสํารองที่
ไดรับการบรรจุลงในหนวยตาง ๆ มีความรู ความเขาใจในตําแหนงหนาที่ของตน และตองมีการฝกปฏิบัติให
สามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น ๆ ไดและจะตองใหมีระบบการฝกและศึกษากําลังพลสํารอง ตั้งแตในยาม
ปกติและตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยทั่วไปจะมีการฝกอยู ๓ ประการ คือ
๓.๔.๑ การฝกทางยุทธวิธี เมื่อกําลังพลสํารองถูกคัดเลือกใหเขาบรรจุในบัญชีบรรจุ
กําลังของหนวยตาง ๆ แลว กําลังพลสํารองเหลานี้จะไดรับการฝกทางยุทธวิธีในระดับตาง ๆ ตามที่กองทัพเรือ
กําหนด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการรบ เพิ่มพูนลักษณะทหาร ตลอดจนสรางความสัมพันธระหวาง
กําลังพลประจําการและกําลังพลสํารองใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
๓.๔.๒ การฝกศึกษาตามแนวทางการรับราชการของกําลังพลสํารอง ในอนาคตกําลัง
พลสํารองสามารถที่จะไดรับการเลื่อนยศสูงขึ้นได ดังนั้นจะตองมีการจัดระบบการฝกศึกษาตามแนวทางการรับ
ราชการใหแกกําลังพลสํารองเหลานั้น เพื่อใหมีความรูความสามารถใกลเคียงกับกําลังพลประจําการ
๓.๔.๓ การฝกพิเศษตาง ๆ เปนการพิจารณาและวางแผนใหกําลังพลสํารองที่ไดรับ
การฝกทางยุทธวิธีในระดับหนึ่งแลวไดมีโอกาสรับการฝกพิเศษตาง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เชน การฝก
รวม / ผสม หรือการฝกรวมกับเหลาทัพตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณใหแก ตัวกําลังพล
สํารอง
๓.๕ ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารอง เมื่อมีคําสั่งเรียกพลหรือระดมพล กําลังพล
สํารองจะตองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดภายใน ๗๒ ชั่วโมง ดังนั้นการบรรจุกําลังพลลงในบัญชีบรรจุ กําลั ง
จะตองเปนกําลังพลที่ผานการตรวจสอบในระบบควบคุมมาแลว และจะตองนําไปฝกศึกษาในระบบการฝก
ศึกษากําลังพลสํารองซึ่งจะทําใหระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จะเห็นไดวาการพัฒนาระบบกําลังสํารองของกองทัพเรือนั้นสามารถกระทําได โดยมีการจัดทําบัญชี
บรรจุกําลังของหนวยตาง ๆ ใหเรียบรอยสมบูรณ ถูกตองตามความเปนจริงและทําการฝกอบรมใหกําลังพล
สํารองที่บรรจุอยูในตําแหนงตาง ๆ นั้น มีความรูความชํานาญในหนาที่ของตน และใหสามารถปฏิบัติการรบได
ภายใน ๗๒ ชั่วโมง เมื่อมีคําสั่งเรียกพลหรือระดมพล
๔. ระบบการฝกกําลังพลสํารองของ กองทัพเรือ ไดดัดแปลงมาจากระบบ ๓ : ๓ : ๔ ของ ทบ. โดยปรับ
ระยะเวลาในการฝกของกําลังพลสํารอง โดยใหหนวยมีความพรอมรบถึงระดับกองพันลดลงจากใหเสร็จภายใน
๓ ป เปนภายใน ๑ ป ของการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารในแตละครั้ง แตยังคงวัตถุประสงคเชนเดิม คือ หนวย

กําลังทางบก (นย.และ สอ./รฝ.) จะตองมีความพรอมรบในระดับกองพัน โดยจะตองผานการฝกระดับ หมู –
ตอน – หมวด, กองรอย และกองพัน ตามลําดับ การที่ปรับระยะเวลาใหรวดเร็วขึ้นเพื่อปองกัน มิใหเกิดปญหาใน
เรื่องของการไมมารายงานตัวของกําลังพลสํารองในแตละครั้งที่มีการเรียกพล ซึ่งจะสงผลกระทบใหการฝกนั้น
ไมมีความตอเนื่อง เพราะตองใชเวลาถึง ๓ ป ที่จะทําการฝก หมู – ตอน – หมวด (ปแรก) , กองรอย (ปที่สอง)
และกองพัน (ปที่สาม) นอกจากนี้จะทําใหหนวยมีกําลังพลสํารองพรอมรบได เร็วขึ้นอีกดวย โดยไมตองรอถึง ๓
ป สําหรับหนวยกําลังทางเรือ (กร.) นั้น รูปแบบการฝกคงจะตองแตกตางไปจากกําลังทางบก เนื่องจากความ
แตกตางในเรื่องของภารกิจและการจัดหนวย ไมสามารถฝกในรูปของ หมู – ตอน – หมวด , กองรอยและกองพัน
ได จึงตองทําการฝกในรูปแบบที่หนวยฝกทางเรือเปนผูกําหนด เพื่อใหกําลังพลสํารองของกําลังทางเรือมีความรู
ความสามารถตามสาขาตาง ๆ ของการปฏิบัติการทางเรือได สําหรับระยะเวลาในการฝกอาจตองใชเวลา ไมนอย
กวา ๒๑ วัน (ทั้งกําลังทางบกและกําลังทางเรือ) สําหรับหลักสูตรที่ใชในการฝกนั้น หนวยฝก (กร. , นย. , สอ./
รฝ.) จะเปนผูกําหนดเมื่อมีการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร ซึ่งไมนอยกวา ๒๑ วัน สําหรับการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบจะใชเวลาประมาณ ๑ วัน โดยที่หนวยฝกไมตองกําหนดหลักสูตร

บทที่ ๓
การจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
๑. การจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
บัญชีบรรจุกําลัง (ตพ.๕) เปนบัญชีแสดงรายชื่อและตําแหนงหนาที่ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ
หรืออัตราเฉพาะกิจ ซึ่งจัดเตรียมไวตั้งแตยามปกติ เพื่อใชในยามสงครามตามแผนปองกันประเทศ
๑.๑ ความสําคัญของบัญชีบรรจุกําลังการที่จะนํากําลังสํารองไปใชตามแผนปองกันประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีบัญชีบรรจุกําลังที่มีการแกไขใหถูกตองทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งบัญชีบรรจุกําลังมี
ความสัมพั นธกับระบบกําลังสํารองทั้ง ๕ ระบบ ดังที่ก ลาวมาแลวในบทที่ ๒ ดังนั้น บัญชีบรรจุ กําลังจึงมี
ความสําคัญในการพัฒนาระบบกําลังสํารองเปนอยางมาก
๑.๒ จุดประสงคของการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง เพื่อ
๑.๒.๑ ใหสวนกําลังรบสามารถปฏิบัติหนาที่ตามแผนยุทธการ และแผนปองกันประเทศ ไดทัน
เหตุการณภายในเวลาอันรวดเร็ว
๑.๒.๒ ใชเปนหลักฐานแทนการลงคําสั่งบรรจุโยกยายกําลังพลจํานวนมาก เมื่อจะตองเขา
ปฏิบัติการรบตามแผนปองกันประเทศ
๑.๒.๓ ใหกําลังพลประจําการและกําลังพลสํารองไดทราบถึงตําแหนงหนาที่ของตนในบัญชี
บรรจุกําลัง
๑.๒.๔ ใชเปนหลักฐานในการออกประกาศเรียกพลหรือระดมพล
๑.๓ หนวยที่จะตองจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
หนวยที่ตองจัดทําบัญชีบรรจุกําลังไดแกหนวยในสวนกําลังรบ และหนวยในสวน อื่น ๆ
๑.๓.๑ “ สวนกําลังรบ ” หมายถึง กองเรือยุทธการ , หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน , หนวย
บัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง , ฐานทัพเรือสัตหีบ , ฐานทัพเรือกรุงเทพ , ฐานทัพเรือสงขลา , ฐาน
ทัพเรือพังงา และกรมสารวัตรทหารเรือ โดยจัดทําตั้งแตหนวยระดับ กองเรือ กองบิน กองพัน กองรอยอิสระ
หรือสวนแยก หรือหนวยที่เทียบเทาหนวยดังกลาวขึ้นไป
๑.๓.๒ “ สวนอื่น ๆ ” หมายถึง
๑.๓.๒.๑ สวนบัญชาการ ไดแก สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ , กรมสารบรรณ
ทหารเรือ , กรมกําลังพลทหารเรือ , กรมขาวทหารเรือ , กรมยุทธการทหารเรือ , กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ ,
กรมสื่อสารทหารเรือ , กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ , สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ , สํานักงานตรวจบัญชี
ทหารเรือ และกรมจเรทหารเรือ
๑.๓.๒.๒ สวนยุทธบริการ ไดแก กรมอูทหารเรือ , กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ , กรม
ชางโยธาทหารเรือ , กรมสรรพาวุธทหารเรือ , กรมพลาธิการทหารเรือ , กรมแพทยทหารเรือ กรมการเงิน
ทหารเรือ และ กรมการขนสงทหารเรือ

๑.๓.๒.๓ ส ว นการศึ ก ษา ได แ ก กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารเรื อ ,โรงเรี ย นนายเรื อ และ
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๑.๓.๒.๔ สวนกิจการพิเศษ ไดแก กรมอุทกศาสตร , กรมสวัสดิการ ทหารเรือ , กรม
วิทยาศาสตรทหารเรือ และ สํานักงานวิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพเรือ
๑.๔ การจัดทําและเก็บรักษาหนวยที่รับผิดชอบจัดทําบัญชีบรรจุกําลังใหจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ๓
ประเภท คือ บัญชีบรรจุกําลังอัตรานายทหารสัญญาบัตร บัญชีบรรจุกําลังอัตรานายทหารประทวน และบัญชี
บรรจุกําลังอัตราพลทหาร โดยจัดทําจํานวน ๒ ชุด เก็บรักษาไวที่หนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ๑ ชุด และสงให
หนวยตนสังกัดตามลําดับชั้น เพื่อรวบรวมจัดทําเสนอ ทร. ๑ ชุด
๑.๕ กําลังพลที่บรรจุในบัญชีบรรจุกําลัง
กําลังพลที่บรรจุในบัญชีบรรจุกําลัง ประกอบดวยกําลังพล ๒ ประเภท คือ
๑.๕.๑ กําลังพลประจําการของหนวยในสังกัด และกําลังพลประจําการเสริม
๑.๕.๒ กําลังพลสํารอง
๑.๖ หลักการบรรจุกําลังพลในบัญชีบรรจุกําลัง
๑.๖.๑ บรรจุกําลังพลใหเต็มอัตราเต็มและตรงตามคุณวุฒิและพรรค เหลาที่กําหนดไวในบัญชี
บรรจุกําลังตามแบบใน ผนวก ๑ โดยพิจารณาตามลําดับดังนี้
๑.๖.๑.๑ กําลังพลประจําการของหนวยในสังกัด
๑.๖.๑.๒ กําลังพลประจําการเสริม
๑.๖.๑.๓ กําลังพลสํารอง
๑.๖.๒ บรรจุกําลังพลประจําการของหนวยในสังกัดใหมากที่สุด สําหรับตําแหนงที่ไมมีกําลัง
พลประจําการบรรจุ ใหเสนอบัญชีตําแหนงที่ขาดบรรจุตามแบบใน ผนวก ๒ ถึงกรมกําลังพลทหารเรือ แลว
บรรจุกําลังพลประจําการเสริม หรือกําลังพลสํารองที่ไดรับจาก กรมกําลังพลทหารเรือ จนเต็มอัตราเต็ม
๑.๖.๓ หากหนวยใดไมสามารถบรรจุกําลังพลเต็มอัตราเต็มได ใหปฏิบัติ ดังนี้
๑.๖.๓.๑ สวนกําลังรบปฏิบัติตามขอ ๑.๖.๒
๑.๖.๓.๒ สวนอื่น ๆ บรรจุกําลังพลประจําการเทาที่สามารถปฏิบัติงานได ในยาม
สงครามและสามารถดํารงสภาพของหนวยอยูได แลวรวบรวมรายชื่อกําลังพลที่เหลือจากการบรรจุในบัญชี
บรรจุกําลังของหนวยจัดทําเปนบัญชีกําลังพลประจําการเสริมตามแบบใน ผนวก ๓ เสนอ กรมกําลังพลทหารเรือ
เพื่อเตรียมไวใหแกหนวยที่ขอรับการสนับสนุน
๑.๖.๔ เมื่อสวนกําลังรบยังไมสามารถบรรจุกําลังพลใหเต็มอัตราเต็มตามขอ ๑.๖.๓ไดใหบรรจุ
กําลังพลตามนโยบายที่กองทัพเรือกําหนด
๑.๖.๕ บรรจุกํ า ลังพลสํา รองที่ออกจากประจํา การหรื อ ปลดจากกองประจํา การที่เ ห็ น วา มี
สมรรถภาพสูงกอน สําหรับการบรรจุกําลังพลสํารองแตละประเภท ใหปฏิบัติดังนี้
๑.๖.๕.๑ กําลังพลสํารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร ใหบรรจุจนกวา จะเปลี่ยน
ประเภทเปนนายทหารพนราชการ

๑.๖.๕.๒ กําลังพลสํารองประเภทนายทหารประทวน ใหบรรจุจนกวาจะปลดเปนพน
ราชการทหาร
๑.๖.๕.๓ กําลังพลสํารองประเภททหารกองประจําการ ใหพิจารณาบรรจุคือ
- กําลังพลสํารองที่ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ในรุนปใหม
ๆ
- กําลังพลสํารองที่มีภูมิลําเนาทหารอยูในพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียงกับหนวย
จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
- กําลังพลสํารองที่เคยประจําการในหนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลังมากอน
๑.๖.๖ กรณีที่ตองใชกําลังสํารองประเภทนักเรียนทหารในสถานศึกษาตาง ๆ ของกองทัพเรือ
ใหกรมกําลังพลทหารเรือพิจารณาบรรจุนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๔ และ ชั้นปที่ ๕ ในตําแหนงอัตรานายทหาร
สัญญาบัตรและบรรจุนักเรียนจาชั้นปที่ ๒ ในตําแหนงอัตรานายทหารประทวน ไดตามความเหมาะสม
๑.๗ หนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจสอบและแกไขบัญชีบรรจุกําลัง
๑.๗.๑ กรมกําลังพลทหารเรือ
๑.๗.๑.๑ รวบรวมรายชื่ อ กํ าลั ง พลประจํ า การเสริ ม และกํ า ลัง พลสํ า รองพรอ มด ว ย
คุณวุฒิและ พรรค – เหลา โดยประสานกับหนวยควบคุมสายวิทยาการตาง ๆ ของกําลังพลประจําการเสริมและ
ตรวจสอบสถานภาพกําลังพลสํารองทุกประเภทอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมใหแกหนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลังที่
ขอรับการสนับสนุน
๑.๗.๑.๒ รวบรวม ตรวจสอบ แกไข และเก็บรักษาบัญชีบรรจุกําลังของหนวยจัดทํา
บัญชีบรรจุกําลัง
๑.๗.๑.๓ เตรียมการใหกําลังพลประจําการของกองทัพเรือที่ไปชวยปฏิบัติ ราชการ
นอกหนวยกลับเขาปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ
๑.๗.๑.๔ จัดเจาหนาที่ไปตรวจสอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยจัดทําบัญชี
บรรจุกําลัง ในหวงเดือน มีนาคม ถึง เดือน กันยายน ของทุกป แลวรายงานใหกองทัพเรือทราบ
๑.๗.๑.๕ กําหนดรายละเอียดจัดทําคําอธิบาย คําชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
บรรจุกําลังใหหนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลังทราบ
๑.๗.๒ หนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ๑.๗.๒.๑ แกไข ปรับปรุง การบรรจุกําลังพลในบัญชีบรรจุ
กําลังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับอัตราการจัด การบรรจุ การยายตําแหนง การจําหนายกําลังพล ซึ่งขาดการ
บังคับบัญชาไปจากหนวย การเปลี่ยนประเภทกองหนุนพรอมทั้งรายงานในสวนที่แกไขใหหนวยที่เกี่ยวของ
ทราบ
๑.๗.๒.๒ ดําเนินการใหกําลังพลที่มีชื่ออยูในบัญชีบรรจุกําลังทราบถึงหนวยที่สังกัด
และตําแหนงหนาที่ที่ตองปฏิบัติในบัญชีบรรจุกําลัง สวนกําลังพลประจําการเสริมใหแจงใหผูบังคับบัญชาและ
หนวยที่ควบคุมสายวิทยาการ ของผูนั้นทราบดวย

๑.๗.๒.๓ ประชาสัมพันธ เพื่อใหกําลังพลสํารองไดมีการติดตอกับหนวยที่สังกัดอยาง
ตอเนื่อง
๑.๗.๒.๔ จัดเตรียมเอกสารไว เพื่อรับการตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลังคือ
(๑) บัญชีสถานภาพกําลังพลของหนวย (แบบ ๓ ก.)
(๒) บัญชีบรรจุกําลัง ตามแบบในผนวก ๑
(๓) บัญชีตําแหนงที่ขาดบรรจุ ตามแบบใน ผนวก ๒
(๔) บัญชีสรุปยอดกําลังพล ตามแบบในผนวก ๕
(๕) รายงานผลการตรวจสอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยตามแบบ
ในผนวก ๖
๑.๗.๓ หนวยที่ยังมิไดจัดตั้งหนวยที่ยังมิไดจัดตั้ง แตมีแผนไวใหจัดตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตาม
แผนยุทธการหรือแผนปองกันประเทศ เมื่อในแผนกําหนดไวใหสังกัดหนวยใด ใหหนวยนั้นจัดทําบัญชีบรรจุ
กําลังไวใหสมบูรณดวย
๑.๘ การกําหนดชั้นความลับเอกสารเกี่ยวกับบัญชีบรรจุกําลังนี้ ใหจัดทําเปนเอกสารลับ และดําเนินการ
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
๒. การปฏิบัติตามบัญชีบรรจุกําลัง
เมื่อกองทัพเรือสั่งการใหปฏิบัติตามบัญชีบรรจุกําลัง ให
๒.๑ กําลังพลประจําการและกําลังพลประจําการเสริม ที่มีรายชื่ออยูในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยตาง ๆ
ไปรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตามที่บรรจุไว
๒.๒ กรมกําลังพลทหารเรือ แจงใหกําลังพลสํารองที่มีรายชื่ออยูในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยตาง ๆ
ไปรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตามที่บรรจุไว
๓. สรุปรายละเอียดการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
ลําดับ
๑.

๒.

รายการ
การจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
หนวยที่ตองจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง แบงออกเปน ๒ สวน คือ
๑.๑ หนวยในสวนกําลังรบ ตั้งแตระดับกองเรือ กองบิน กองพัน หรือเทียบเทา และกองรอย
อิสระหรือสวนแยกขึ้นไป
๑.๒ สวนอื่น ๆ (ระดับ นขต.ทร.)
หนวยรับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
แตละหนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง โดยแยกออกเปน ๓ ประเภท
๒.๑ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร
๒.๒ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารประทวน
๒.๓ บัญชีบรรจุกําลังจาตรีกองประจําการและทหารกองประจําการ

หมายเหตุ

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

การแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
๓.๑ บัญชีบรรจุกําลังของหนวยเปนเอกสารลับ ตองมีเจาหนาทีรับผิดชอบการจัดทํา และการ
เก็บรักษา
๓.๒ ใหหนวยที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ
๓.๓เจาหนาที่รับผิดชอบของหนวยจะตองตรวจตามคําสั่ง ใหมีความถูกตองและทันสมัยอยู
เสมอ
๓.๔ หนวยตองรายงานการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังให กพ.ทร.
ทราบ
ความรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง คือ นายทหารธุรการกําลังพลของหนวย
หรือตามที่หนวยเหนือกําหนด
การบรรจุกําลังพลประจําการ
๕.๑ หนวยระดับกองเรือ กองบิน กองพัน กองรอยอิสระ หรือสวนแยกหรือหนวยที่เทียบเทา
หนวยดังกลาวขึ้นไป รับผิดชอบบรรจุกําลังพลประจําการใหครบตาม อจย./อฉก./บัญชี ๓ ก.
หากไมพอใหรองขอกําลังพลประจําการเสริมและกําลังพลสํารองาก กพ.ทร.เพื่อบรรจุใหเต็ม
อัตรา
๕.๒ สวนอื่น ๆ บรรจุกําลังพลประจําการใหพอที่จะดํารงสภาพอยูไดในยามสงคราม ตําแหนง
ที่เหลือใหกําหนดเปนตําแหนงที่เปนกําลังพลประจําการเสริมสงให กพ.ทร.
การบรรจุกําลังพลประจําการเสริม
๖.๑ หนวยรับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง(สวนกําลังรบ)เมื่อไดรับกําลังพลประจําการ
เสริมจะตองบันทึกตําแหนง/สังกัดเดิมของกําลังพลประจําการเสริมในชองตําแหนงเดิมดวย
๖.๒ หนวยตนสังกัด(สวนกําลังรบและสวนอื่น ๆ) ตองแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงให กพ.ทร.
ทราบดวยทุกครั้ง เพื่อใหบัญชี ฯ ทันสมัยอยูเสมอ
๖.๓ หนวยรับการบรรจุกําลังพลประจําการเสริม(สวนกําลังรบ)ตองแกไขเปลี่ยนแปลงในสวน
ของกําลังพลประจําการเสริมในบัญชีบรรจุกําลังดวย พรอมทั้งแจงใหผูบังคับบัญชาและหนวย
ควบคุมสายวิทยาการทราบ ทั้งนี้เพื่อใหบัญชีบรรจุกําลังทันสมัยอยูเสมอ
การบรรจุกําลังสํารอง
๗.๑ หนวยระดับกองเรือ กองบิน กองพัน กองรอยอิสระหรือสวนแยกหรือหนวยที่เทียบเทา
หน ว ยดั ง กล า วขึ้ น ไปดํ า เนิ น การบรรจุ กํ า ลั ง พลให ค รบ(ด ว ยเอกสาร)โดยร อ งขอรั บ การ
สนับสนุนกําลังพลประจําการเสริมและกําลังพลสํารอง จาก กพ.ทร.มาบรรจุในบัญชีบรรจุ
กําลังใหเต็มอัตราเต็ม
๗.๒ กําลังพลสํารองประเภทนายทหารสัญญาบัตรใหบรรจุไวในบัญชีบรรจุกําลังไมเกิน ๑๐ ป

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๗.๓ กําลังพลสํารองประเภทนายทหารประทวน ใหบรรจุในรุนปใหม ๆและบรรจุอยุในบัญชี
บรรจุกําลังไมเกิน ๑๐ ป
๗.๔ กําลังสํารองที่บรรจุไวในบัญชีบรรจุกําลังเกิน ๑๐ ปใหนํารายชื่อสงคืน กพ.ทร.พรอมกับ
ใหขอรับการสนับสนุนกําลังพลชุดใหมมาทดแทนทันที(วงรอบ ๓-๕ ป ตามที่ กพ.ทร.จะ
ประสานและกําหนด)
การบรรจุกําลังพลสํารองประเภทจาตรีกองประจําการและทหารกองประจําการกองหนุน
๘.๑ หนวยตองขอรับการสนับสนุนกําลังพลสํารองที่ปลดเปนกองหนุนในรุนปใหม ๆ มา
บรรจุในบัญชีบรรจุกําลัง
๘.๒ ใหบรรจุไวในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยรับการบรรจุไดไมเกิน ๑๐ ป
๘.๓ เมื่อบรรจุไวในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยรับการบรรจุครบกําหนดตามวาระ ๑๐ ป แลว
ใหสงรายชื่อคืน กพ.ทร.แลวขอรับกําลังพลสํารองชุดใหมมาบรรจุทดแทนโดยทันที
กําลังพลสํารองเกี่ยวของกับหนวยรับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง คือ
๙.๑ หนว ยรั บผิดชอบการจัด ทําบัญชีบรรจุกํ าลั ง ดําเนินการขอรั บการสนับสนุ น กํ าลั งพล
สํารองตามสายการบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นจนถึง กพ.ทร
๙.๒ เมื่อหนวยไดรับกําลังพลสํารองมาแลว หนวยจะตองบันทึกสังกัดเดิมของกําลังพลสํารอง
ในบัญชีบรรจุกําลังดวย
๙.๓ หนวยจะตองทําเครื่องหมายวงกลมที่ลําดับของกําลังพลสํารองเพื่อใหเห็นเดนชัดดวยหมึก
สีแดง
หนวยรับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ควรปฏิบัติใหเปนไปตาม อจย./อฉก.กําหนดดังนี้
๑๐.๑ ใหหนวยจัดลําดับหมายเลขใหครบตามอัตราเต็ม ตาม อจย./อฉก.ของหนวย(กรณีสวน
อื่ น ๆ ที่ ยั ง บรรจุ ไ ม ค รบเต็ ม ตามอั ต ราความเร ง ด ว นต อ งกํ า หนดตํ า แหน ง ที่ เ ป น กํ า ลั ง พล
ประจําการเสริมใหสวนกําลังรบกอนหมายเลขลําดับใหมีเพียงคงสภาพอยูไดเทานั้น
ความทันสมัยของบัญชีบรรจุกําลัง
หนวยรับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ตองตรวจสอบแกไขรายชื่อ และรายการอื่น ๆใน
บัญชีบรรจุกําลังของหนวยใหถูกตองครบถวนและทันสมัยอยูเสมอ
การรายงานแกไขเปลี่ยนแปลงบัญชีบรรจุกําลัง
๑๒.๑ หนวยตองรายงานการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนประจํา
โดยแจงใหหนวยที่เกี่ยวของทราบ เพื่อใหบัญชีบรรจุกําลังทันสมัยอยูเสมอเมื่อมีการปรับ ยาย
ประจําป
๑๒.๒ หนวยตองรายงานแกไข เปลี่ยนแปลงหรือไมมีการแกไขดวยความเปนจริง
๑๒.๓ แบบรายการขอแกไขบัญชีบรรจุกําลัง ตามผนวก ๔
การออกคําสั่งและการตรวจสอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยตามสายการบังคับบัญชา

และการรายงานผลการตรวจสอบ
๑๓.๑ หนวยเหนือจะตองทําการตรวจหนวยรอง ตามสายการบังคับบัญชา และตามหวง
ระยะเวลาเห็นสมควร โดย กพ.ทร.จะแจงลวงหนา
๑๓.๒ หนวยจะตองรายงานผลการตรวจสอบ ตามสายการบังคับบัญชา จนถึง กพ.ทร.
๑๓.๓ กพ.ทร.จะดําเนินการตรวจสอบหนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ในหวงเดือน มี.ค.-ก.ย.
ของทุกป
๑๔. หลักฐานประกอบการตรวจสอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
๑๔.๑ บัญชีบรรจุกําลัง (สวนกําลังรบและสวนอื่น ๆ )
๑๔.๒ บัญชีสรุปยอดกําลังพล ตามแบบบัญชี ผนวก ๕ จัดทําจํานวน ๓ ชุด (สวนกําลังรบ)
๑๔.๓ บัญชีตําแหนงที่ขาดบรรจุ ตามแบบบัญชี ผนวก ๒ จัดทําจํานวน ๓ ชุด (สวนกําลังรบ)
๑๔.๔ บัญชีพลประจําปของหนวย/บัญชี ๓ ก.(สวนกําลังรบ และสวนอื่น ๆ)
๑๔.๕ รายงานผลการตรวจสอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยตามแบบบัญชี ผนวก ๖
ประกอบระเบียบ ทร.ฯ พ.ศ.๒๕๓๙ (สวนกําลังรบและสวนอื่น ๆ)
๑๕. หลักฐานประกอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
หนวยจะตองนําหลักฐานประกอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังเขารับการตรวจไดแก
๑๕.๑ อจย./อฉก ของหนวย
๑๕.๒ ระเบียบทร.วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๓๙
๑๕.๓ สําเนาคูฉบับการรายงานแกไขเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับยาย
๑๕.๔ สําเนาคูฉบับของกําลังพลประจําการเสริม(สวนอื่น ๆ)
๑๕.๕ สําเนาคูฉบับบัญชีตําแหนงที่ขาด(สวนกําลังรบ)
๑๕.๖ คําสั่งหนวยแตงตั้งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
๑๕.๗ คําสั่งตรวจหนวยรองตามสายการบังคับบัญชา(ถามี)
๑๕.๘ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
๑๕.๙ เอกสารที่ตามขอ ๑๔.
๔. แบบที่ใชในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังตามระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๓๙
๔.๑ แบบบัญชีบรรจุกําลัง (ผนวก ๑)
๔.๒ แบบบัญชีตําแหนงที่ขาดบรรจุ (ผนวก ๒)
๔.๓ แบบบัญชีกําลังพลประจําการเสริม (ผนวก ๓)
๔.๔ แบบรายการขอแกไขบัญชีบรรจุกําลัง (ผนวก ๔)
๔.๕ แบบบัญชีสรุปยอดกําลังพล (ผนวก ๕)
๔.๖ แบบรายงานผลการตรวจสอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง (ผนวก ๖)

ตําแหนง
(๗)

อัตรา
(๘)

ผนวก ๑
แบบบัญชีบรรจุกําลัง
--------------------------------บัญชีบรรจุกําลัง..........................(๑)........................
หนวย...........................(๒)........อัตรา........(๓).......
จํานวนอัตราทัง้ หมด................(๔).................อัตรา
บรรจุกําลังพลประจําการ.........(๕).................อัตรา
บรรจุกําลังพลสํารอง................(๖).................อัตรา
พรรค-เหลา ลําดับ ยศ-ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเลขประจําตัว ตําแหนงเดิม
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)

สถานภาพ
(๑๔)

ตรวจถูกตองแลว
(ลงชื่อ)................(๑๕)................
ตําแหนง..............(๑๖)................
(๑๗)............./............../..............
คําอธิบายวิธีกรอกขอความในบัญชีบรรจุกําลัง
๑. ใชคําวา “ อัตรานายทหารสัญญาบัตร ” หรือ “ อัตรานายทหารประทวน ” หรือ “ อัตราพลทหาร ”
แลวแตกรณี
๒. ชื่อหนวยที่จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง เชน พัน. ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย., ร.ล.มกุฎราชกุมาร, กรมกําลังพล
ทหารเรือ
๓. อัตราของหนวยที่ใชในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง เชน อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๑๓๐๐
๔. ยอดนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน หรือ พลทหาร ทั้งหมดอัตราเต็ม
๕. ยอดนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือ พลทหารที่ไดรับการบรรจุประจําการ
รวมทั้งนายทหารประทวนที่บรรจุในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร (ถามี)
๖. ยอดนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน หรือนายทหารประทวนกองหนุน หรือทหารกองหนุน ที่บรรจุ
ลงในบัญชีบรรจุกําลังของหนวย * หมายเลข (๑) – (๖) ใชเฉพาะหนาแรก
๗. ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนหรือพลทหาร ทุกตําแหนงของหนวย จัดทํา
บัญชีบรรจุกําลัง
๘. อัตราของตําแหนงนั้น ๆ

๙. คํายอ พรรค - เหลา ของตําแหนงนั้น ๆ เชน นว.ก., นว.ก.เสธ. , นย.ก./ร., นย.ข./ป. ฯลฯ
๑๐. เลขลําดับในบัญชีบรรจุกําลังโดยเริ่มตั้งแตหมายเลข ๑.
๑๑. ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล ของผูที่บรรจุในตําแหนงนั้น
๑๒. หมายเลขประจําตัว
๑๓. ตําแหนงปจจุบันของกําลังพลประจําการหรือตําแหนงครั้งสุดทายของกําลังพลสํารอง ตอทายดวย
ชื่อหนวยตนสังกัด เชน ผบ.พัน.ร.๑ กรม.ร.๑ พล.นย., ผบ.ร.ล.มกุฎราชกุมาร
๑๔. ใชคําวา “ ประจําการ ” หรือ “ กองหนุน ” หรือ “ นอกราชการ ” สําหรับทหารกองหนุนใหตอดวย
คํายอจังหวัดทหารบก ที่ผูนั้นสังกัดอยู เชน กองหนุน ก.ท.
๑๕. ลงลายมือชื่อหัวหนาหนวยที่จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
๑๖. ตําแหนงของผูลงลายมือชื่อ
๑๗. วัน เดือน ป ที่ลงลายมือชื่อ* หมายเลข (๑๕) – (๑๗) ใชเฉพาะหนาสุดทาย
หมายเหตุ หนวยในสวนกําลังรบตองจัดทําบัญชีบรรจุกําลังเปนวงรอบ ๓ หรือ ๕ ป (ตอหนึ่งบัญชี)
ขึ้นอยูกับวาการเรียกพลตามหนวยตาง ๆ ของสวนกําลังรบที่มีความสําคัญจะครบทุกหนวยเมื่อใด ซึ่ง กพ.ทร.จะ
เปนผูประสานหนวยที่เกี่ยวของแลวแจงใหทราบ (เนื่องจากมีการบรรจุกําลังพลสํารองเสริมเขาไปใหเต็มอัตรา
เต็ม เมื่อมีการเรียกพลเพื่อฝกกําลังพลสํารองใหเปนกําลังพลพรอมรบในระดับกองพัน เสร็จแลวก็จะเก็บรายชื่อ
กําลังพลเหลานี้ไวชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงตองมีการผลิตกําลังสํารองชุดใหมขึ้นมาแทนเพื่อใหเปนกําลังพลพรอม
รบตอไป) สําหรับบัญชีบรรจุกําลังที่เริ่มทํา ใหกําหนดเปนบัญชีบรรจุกําลัง หมายเลข ๑ ตําแหนงและ เลขลําดับ
ใหลงใหครบทุกตําแหนงตาม อจย./อฉก./บัญชี ๓ ก.
- สวนอื่น ๆ ใหจัดทําบัญชีบรรจุกําลังตามผนวก ๑ แตไมตองจัดทําเปนวงรอบเหมือนสวน
กําลังรบ เนื่องจากยังไมมีการบรรจุกําลังพลสํารองเสริมเขาใหเต็มอัตราเต็ม จึงไมตองทําบัญชีบรรจุกําลังใหม
ตามวงรอบ เพียงแตจัดทําใหสมบูรณแลวคอยปรับแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้งคอยประสานรายละเอียดกับ
กพ.ทร.อยางใกลชิด สําหรับการจัดทําจะมีขอแตกตางกับสวนกําลังรบ เพราะมีกําลังพลประจําการเสริม การ
จัดทําในผนวก ๑ จึงใหลงรายการตําแหนงเฉพาะกําลังพลประจําการที่หนวยจะดํารงสภาพอยูไดในยามสงคราม
เทานั้น โดยลงตําแหนงและลําดับตั้งแต ๑, ๒,…. จนถึงตําแหนงสุดทาย
- ตําแหนงที่วางการบรรจุในผนวก ๑ และ ผนวก ๓ ใหลงรายละเอียดชี้แจงไวดวยวาวางรอการ
บรรจุ
- ประจํากรมซึ่งไมมีตําแหนง ใหนําไปลงตอจากกําลังพลประจําการเสริมตําแหนงสุดทาย (ใน
ผนวก ๓)และไมตองลงหมายเลขในชองลําดับหรือใหหนวยพิจารณาตามความเหมาะสม
- เมื่อมีการปรับยายกําลังพล ซึ่งมีรายชื่ออยูในผนวก ๑ หนวยตองแกไขใหทันสมัยตลอดเวลา
โดยใชแบบรายการขอแกไขบัญชีบรรจุกําลังตามผนวก ๔

ลําดับ
(๓)

ผนวก ๒
แบบบัญชีตําแหนงที่ขาดบรรจุ
--------------------------------------บัญชีตําแหนงที่ขาดบรรจุของ ................(๑).................
หนวย...............(๒).................
ตําแหนงที่ขาด พรรค-เหลา อัตรา
จํานวน
หมายเหตุ
บรรจุ
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๔)

รวม(๙)
ตรวจถูกตองแลว
(ลงชื่อ)................(๑๑)................
ตําแหนง..............(๑๒)................
(๑๓)............./............../..............
คําอธิบายวิธีกรอกขอความในบัญชีที่ขาดบรรจุ
๑. ใชคําวา “ อัตรานายทหารสัญญาบัตร ” หรือ “ อัตรานายทหารประทวน ” หรือ “ อัตราพล-ทหาร ”
แลวแตกรณี
๒. ชื่อหนวยจัดทําบัญชีตําแหนงที่ขาดบรรจุ
* หมายเลข (๑) – (๒) ใชเฉพาะหนาแรกเทานั้น
๓. เลขลําดับ โดยเริ่มตั้งแต หมายเลข ๑.
๔. ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือพลทหารที่ขาดบรรจุ แลวแตกรณี
๕. คํายอ พรรค - เหลา ของตําแหนงนั้น ๆ
๖. อัตราของตําแหนงนั้น ๆ
๗. จํานวนที่ขาดบรรจุของตําแหนงนั้น ๆ
๘. ขอความที่เห็นสมควร เพื่อปองกันการเขาใจผิด เพื่อเพิ่มเติมใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น
๙. จํานวนรวมทั้งหมด
๑๐. ลงลายมือชื่อหัวหนาหนวยที่ทําบัญชีตําแหนงที่ขาดบรรจุ

๑๑. ตําแหนงของผูลงลายมือชื่อ
๑๒. วัน เดือน ป ที่ลงลายมือชื่อ
* หมายเลข (๙) – (๑๒) ใชเฉพาะหนาสุดทาย
หมายเหตุ สวนกําลังรบจะเปนผูดําเนินการจัดทํา เนื่องจากบรรจุกําลังพลไมเต็มอัตราเต็ม จึงตองใช
กําลังพลประจําการเสริม และกําลังพลสํารอง บรรจุทดแทนใหเต็มอัตราเต็ม (ในความเปนจริงแลวทั้งสวนกําลัง
รบ และสวนอื่น ๆ จะตองบรรจุใหเต็มเชนกัน แตเนื่องจากการขาดแคลนกําลังพลทั้งสองสวน จึงใหความสําคัญ
กับสวนกําลังรบกอน เมื่อมีความสมบูรณแลวสวนอื่น ๆ จึงจะบรรจุใหเต็มอัตราเต็มได)

ลําดับ
(๔)

ผนวก ๓
แบบบัญชีกําลังพลประจําการเสริม
--------------------------------------บัญชีกําลังพลประจําการเสริม
ประเภท...........(๑)..................
หนวย..............(๒).................
จํานวน............(๓)...................
ยศ-ชื่อ ชื่อสกุล
พรรค-เหลา ตําแหนง
(๕)
(๖)
(๗)

หมายเหตุ
(๘)

ตรวจถูกตองแลว
(ลงชื่อ)................(๙)................
ตําแหนง..............(๑๐)................
(๑๑)............./............../..............
คําอธิบายวิธีกรอกขอความในแบบบัญชีกําลังพลประจําการเสริม
๑. ใชคําวา “ อัตรานายทหารสัญญาบัตร ” หรือ “ อัตรานายทหารประทวน ” หรือ “ อัตราพล-ทหาร ”
แลวแตกรณี
๒. ชื่อหนวยจัดทําบัญชีกําลังพลประจําการเสริม
๓. จํานวนกําลังพลประจําการเสริม
* หมายเลข (๑) – (๓) ใชเฉพาะหนาแรก
๔. เลขลําดับโดยเริ่มตั้งแตหมายเลข ๑.
๕. ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล และหมายเลขประจําตัว
๖. คํายอ พรรค - เหลา ของกําลังพลประจําการเสริม
๗. ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือ พลทหาร ที่บรรจุอยูในหนวย
๘. ขอความที่เห็นสมควร เพื่อปองกันการเขาใจผิด เพื่อเพิ่มเติมใหเขาใจยิ่งขึ้น
๙. ลงลายมือชื่อหัวหนาหนวยที่จัดทําบัญชีกําลังพลประจําการเสริม
๑๐. ตําแหนงของผูลงลายมือชื่อ
๑๑. วัน เดือน ป ที่ลงลายมือชื่อ

* หมายเลข (๙) – (๑๑) ใชเฉพาะหนาสุดทาย
หมายเหตุ
๑. สวนกําลังรบไมตองจัดทํา เนื่องจากไมมีกําลังพลที่เหลือจากการบรรจุ มีแตกําลังพลที่ขาด
บรรจุ
๒. สวนอื่น ๆ จะเปนผูดําเนินการจัดทําบัญชีกําลังพลประจําการเสริม (ผนวก ๓) และสงให
กพ.ทร. เพื่อนําไปเปนกําลังพลประจําการเสริมของสวนกําลังรบ โดยที่สวนกําลังรบจะเปนผูดําเนินการบรรจุลง
ในตําแหนงที่ขาดใหเต็มตามอัตราเต็ม
๓. กําลังพลประจําการเสริมถูกกําหนดโดยใชตําแหนงเปนหลัก ไมวาตําแหนงนั้นจะมีการ
บรรจุหรือไมก็ตาม เมื่อพิจารณาแลวจะตองมีความเหมาะสม
๔. ตําแหนงกําลังพลประจําการเสริมที่หนวยกําหนดใหนํามาลงในผนวก ๓ ใหครบทุก
ตําแหนง โดยเรียงลําดับกันไปตาม อฉก./ บัญชี ๓ ก. ตําแหนงใดวางการบรรจุก็ใหลงไวและใหหมายเหตุ ไววา
วางการบรรจุเพื่อรองรับในปตอ ๆ ไปเมื่อมีการบรรจุทหารหญิงลงในตําแหนงใดก็ใหลงรายละเอียดไวดวย
๕. บัญชีกําลังพลประจําการเสริม (ผนวก ๓) จัดทําโดยสมบูรณแลว เมื่อมีการปรับยาย กําลัง
พลหนวยตองแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ โดยใชแบบรายการขอแกไขบัญชีบรรจุกําลัง ตามผนวก ๔

ตําแหนง ลําดับ
(๒)
(๓)

ผนวก ๔
แบบรายงานขอแกไขบัญชีบรรจุกําลัง
--------------------------------------------รายการขอแกไขบัญชีบรรจุกําลัง
หนวย....................(๑)....................
หมายเลข
ตําแหนง สถานภา
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
เหตุผลที่แกไข
ประจําตัว
เดิม
พ
(๙)
(๔)บรรจุไวเดิม (๕)แกไขเปน (๖)
(๗)
(๘)

ตรวจถูกตองแลว
(ลงชื่อ)................(๑๐)................
ตําแหนง..............(๑๑)................
(๑๒)............./............../..............
คําอธิบายวิธีกรอกขอความในแบบรายการขอแกไขบัญชีบรรจุกําลัง
๑. หนวยที่ขอแกไข
* หมายเลข (๑) ใชเฉพาะหนาแรก
๒. ตําแหนงที่ขอแกไขใหตรงกับตําแหนงที่ปรากฏในบัญชีบรรจุกําลัง
๓. เลขลําดับของตําแหนงที่ขอแกไขใหตรงกับเลขลําดับในบัญชีบรรจุกําลัง
๔. ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล ของผูที่บรรจุอยูเดิมในตําแหนงดังกลาว
๕. ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล ของผูที่บรรจุใหม
๖. หมายเลขประจําตัวของผูที่บรรจุใหม
๗. ตําแหนงของผูบรรจุใหม
๘. ใชคําวา “ ประจําการ ” หรือ “ กองหนุน ” หรือ “ นอกราชการ ” แลวแตกรณี
๙. เหตุผลที่ตองแกไข เชน โอน ยาย ตาย ปลด พรอมอางหลักฐาน เชน คําสั่ง หรือ ประกาศ
๑๐. ลงลายมือชื่อหัวหนาหนวยที่ขอแกไข
๑๑. ตําแหนงของผูลงลายมือชื่อ
๑๒. วัน เดือน ป ที่ลงลายมือชื่อ
* หมายเลข (๑๐) – (๑๒) ใชเฉพาะหนาสุดทาย

หมายเหตุ ทั้งสวนกําลังรบและสวนอื่น ๆ จะตองดําเนินการแกไขทุกครั้งที่มีการปรับยายกําลังพล
ยกเวน กําลังพลประเภททหารกองประจําการ ซึ่งมีการบรรจุทุก ๓ เดือน (การเกณฑทหารของ ทร. มีปละ ๔
ผลัด ผลัดละ ๓ เดือน ) กพ.ทร.จะพิจารณาวาตองแกไขทุกผลัดหรือไม ในเบื้องตนใหดําเนินการทุก ๖ เดือน
กอน (เฉพาะสวนกําลังรบ) สําหรับสวนอื่น ๆ เนื่องจากทหารกองประจําการมีจํานวนนอย จึงใหดําเนินการ
จัดทําตามปกติ โดยใชแบบรายการขอแกไขบัญชีบรรจุกําลังตามผนวก ๔ แจงให กพ.ทร.ทราบ

ผนวก ๕
แบบบัญชีสรุปยอดกําลังพล
---------------------------------บัญชีสรุปยอด..................(๑)..................
หนวยในความรับผิดชอบของ..............(๒).....................
หนวย อัตราเต็ม บรรจุจริง บรรจุกําลังพล
ประจําการเสริม

(๓)

(๔)

(๕)

จากหนวย จํานวน
(๖)
(๗)

ตองใชกําลัง บรรจุกําลังพล
พล
สํารอง
จาก
สํารอง
หนวย จํานวน
(๘)
(๙) (๑๐)

ยอดกําลังพล หมายเหตุ
ที่ขาดบรรจุ

(๑๑)

(๑๒)

รวม
(๑๓)
ตรวจถูกตองแลว
(ลงชื่อ)..................(๙)...................
ตําแหนง.................(๑๐)................
(๑๑)............./............../..............
คําอธิบายวิธีกรอกขอความในบัญชีสรุปยอดกําลังพล
๑. ใชคําวา “ อัตรานายทหารสัญญาบัตร ” หรือ “ อัตรานายทหารประทวน ” หรือ “ อัตราพล-ทหาร ”
แลวแตกรณี
๒. คํายอชื่อหนวยทําบัญชีสรุปยอดกําลังพลในระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ เชน กร., นย.
* หมายเลข (๑) – (๒) ใชเฉพาะหนาแรก
๓. ชื่อหนวยทุกหนวยในความรับผิดชอบที่จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
๔. ยอดอัตราเต็มของนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือพลทหาร แลวแตกรณีของแต
ละหนวยในความรับผิดชอบ
๕. ยอดกําลังพลที่บรรจุจริงของนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือพลทหาร แลวแต
กรณีของแตละหนวยในความรับผิดชอบ

๖. คํายอชื่อหนวยตนสังกัดของกําลังพลประจําการเสริมจากหนวยอื่น (ถามี) และถามีกําลังพล
ประจําการเสริมจากหลายหนวย ใหกรอกชื่อหนวยตาง ๆ จนครบ
๗. ยอดกําลังพลประจําการเสริม จากหนวยตาง ๆ
๘. ยอดกําลังพลที่ยังขาดบรรจุ เมื่อบรรจุกําลังพลประจําการเสริมแลว
๙. หนวยตนสังกัดของกําลังพลสํารองประเภทนั้น ๆ เชน กพ.ทร., กร., นย. หรือ จทบ.ก.ท. ถาบรรจุ
เสริมจากหลายหนวยใหกรอกชื่อหนวยตาง ๆ จนครบ
๑๐. ยอดกําลังพลสํารองที่ไดรับจากหนวยตาง ๆ
๑๑. ยอดกําลังพลที่ขาดบรรจุ เมื่อบรรจุกําลังพลสํารองแลว
๑๒. ขอความที่เห็นสมควร เพื่อปองกันการเขาใจผิดหรือเพื่อเพิ่มเติมใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น
๑๓. จํานวนรวมทั้งหมด
๑๔. ลงลายมือชื่อหัวหนาหนวยที่ทําบัญชีสรุปยอด
๑๕. ตําแหนงของผูลงลายมือชื่อ
๑๖. วัน เดือน ป ที่ลงลายมือชื่อ
* หมายเลข (๑๓) – (๑๖) ใชเฉพาะหนาสุดทาย

ผนวก ๖
แบบรายงานผลการตรวจสอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
-----------------------------------------รายงานผลการตรวจสอบการจัดทําบีญชีบรรจุกําลังของหนวย...........
๑. เจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวย.................
๒. หนวยรับผิดชอบจัดทําบัญชีบรรจุกําลังมีดังนี้
๒.๑ ....................................................................................
๒.๒ ....................................................................................
๒.๓ ....................................................................................
๒.๔ ....................................................................................
๒.๕ ....................................................................................
๓. กําลังพลประจําการ
๓.๑ ยอดอัตรากําลังพลตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ/อัตราเฉพาะกิจ
น...................นาย ป. .......................นาย พ. ................นาย รวม................นาย
๓.๒ ยอดกําลังพลประจําการของหนวย
น...................นาย ป. .......................นาย พ. ................นาย รวม................นาย
๓.๓ ยอดกําลังพลประจําการที่ขาดบรรจุตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ/อัตราเฉพาะกิจ
น...................นาย ป. .......................นาย พ. ................นาย รวม................นาย
๓.๔ ยอดกําลังพลประจําการเสริม
น...................นาย ป. .......................นาย พ. ................นาย รวม................นาย
๓.๕ ยอดกําลังพลที่ขาดบรรจุ
น...................นาย ป. .......................นาย พ. ................นาย รวม................นาย
๔. กําลังพลสํารอง ขอรับการสนับสนุนจากหนวย/จังหวัดทหารบก
น. ...............นาย ป. .................นาย
พ. ...............นาย รวม...............นาย
๕. ยอดกําลังพลทีไ่ ดรับการบรรจุแลวรวมทั้งหมด
น...................นาย ป. .......................นาย พ. ................นาย รวม................นาย
๖. ยอดกําลังพลประจําการที่ขาดบรรจุตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ/อัตราเฉพาะกิจ
น...................นาย ป. .......................นาย พ. ................นาย รวม................นาย
๗. ตําแหนงอัตราสําคัญที่ขอรับการสนับสนุนแลวยังไมไดรบั การบรรจุ
๗.๑ ตําแหนง......................พรรค...............เหลา.................อัตรา............จํานวน..........อัตรา

๗.๒ ตําแหนง......................พรรค...............เหลา.................อัตรา............จํานวน..........อัตรา
๗.๓ ตําแหนง......................พรรค...............เหลา.................อัตรา............จํานวน..........อัตรา
๗.๔ ตําแหนง......................พรรค...............เหลา.................อัตรา............จํานวน..........อัตรา
๗.๕ ตําแหนง......................พรรค...............เหลา.................อัตรา............จํานวน..........อัตรา
๗.๖ ตําแหนง......................พรรค...............เหลา.................อัตรา............จํานวน..........อัตรา
๗.๗ ตําแหนง......................พรรค...............เหลา.................อัตรา............จํานวน..........อัตรา
๗.๘ ตําแหนง......................พรรค...............เหลา.................อัตรา............จํานวน..........อัตรา
๘. สรุปผลการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
อุปสรรคขอขัดของ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ตรวจถูกตองแลว
(ลงชื่อ)..................(๙)...................
ตําแหนง.................(๑๐)................
(๑๑)............./............../..............
หมายเหตุ
๑. ผูเขารับการตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลังคือ ผูบังคับบัญชาหนวยทหารที่จัดทําบัญชีบรรจุกําลังหรือ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
๒. ผูลงลายมือชื่อรายงานผลการตรวจ คือ ผูเขารับการตรวจ
๓. น.หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร ป.หมายถึง นายทหารประทวน พ.หมายถึง พลทหาร

บทที่ ๔
วิธีการใชโปรแกรมงานกําลังพลสํารอง
๑. ระบบกรรมวิธีขอมูลในงานกําลังพลสํารอง
๑. ๑ ขอมูลในงานกําลังพลสํารอง
งานกําลังพลสํารอง เปนระบบงานหนึ่งที่เกี่ยวของกับขอมูลกําลังพลในหลาย ๆ ดาน และ
ขอมูลดังกลาวจะมีการเคลื่อนไหวตามวงรอบอยูตลอดเวลาการดําเนินกรรมวิธีโดยนําคอมพิวเตอรมาชวยในการ
ปฏิบัติงาน จึงเปนขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาระบบใหเปนรูปธรรม เนื่องจากสามารถนําฐานขอมูลขาราชการ
ประจําการที่มีการแกไขใหถูกตองอยูตลอดเวลามาใชรวมกับขอมูลกําลังพลสํารอง ทําใหการตรวจสอบภาพ
กําลังพลสํารองกระทําไดอยางรวดเร็ว และมีการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ที่สามารถนํามาใชไดจริงในยามสงคราม
ระบบกรรมวิธีขอมูลในงานกําลังพลสํารอง ประกอบดวยโปรแกรมการทํางานที่เกี่ยวของ กับฐานขอมูลกําลังพล
ที่สําคัญคือ
๑.๑.๑ ขอมูลสรุปยอดจํานวนกําลังพลสํารองแตละประเภท
แสดงยอดจํานวนกําลังพลสํารองประเภทตางๆ ไดแกจํานวนนายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง นายทหารประทวนกองหนุน เปน
ตน
๑.๑.๒ ขอมูลกําลังพลสํารอง ประเภทขาราชการที่ลาออก หรือโอนจากกองทัพเรือ
ขอมูลกําลังพลสํารองประเภทนี้ จะมีขอมูลพื้นฐานเชนเดียวกับขาราชการประจําการ
โดยเพิ่ม ขอมูลตําแหนงในบัญชีบรรจุกําลัง และที่อยูปจจุบัน เพื่อใหการเรียกใชกําลังพลสํารองในยามสงคราม
กระทําไดอยางรวดเร็ว
๑.๑.๓ ขอมูลกําลังพลสํารองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร
กําลังพลสํารองประเภทนี้ เปนกําลังพลสํารองที่กองทัพเรือผลิตเอง มีรายละเอียด
ขอมูลเฉพาะที่จําเปนตองใชในการจัดการควบคุม และการเรียกพลระดมพล ไดแก ยศ-ชื่อ- ชื่อสกุล, พรรค-เหลา
, หนวยลงคําสั่งบรรจุ , ภูมิลําเนาทหาร , ภูมิลําเนาปจจุบัน และตําแหนงในบัญชีบรรจุกําลัง
๑.๑.๔ ขอมูลกําลังพลประจําการเสริม
กําลังพลประจําการเสริม เปนขอมูลขาราชการประจําการที่เหลือการบรรจุจากบัญชีพล
ของหนวย และ กพ.ทร. เปนผูรวบรวมใหหนวยกําลังรบนําไปใชในบัญชีบรรจุกําลัง โดยหนวยอื่น ๆ จะตอง
กําหนดจากทําเนียบกําลังพลในระบบงานกําลังพลวาตําแหนงใดบางที่จะพิจารณาสงเปนกําลังพลประจําการ
เสริม
๑.๒ โปรแกรมในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
การจัดทําบัญชีบรรจุกําลังโดยระบบกรรมวิธีขอมูล เปนการนําฐานขอมูลในระบบงานกําลังพล
ซึ่ง กพ.ทร. ใชประกอบการบริหารงานจริงในปจจุบัน มีการปรับปรุงและแกไขขอมูลตามวงรอบใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลามาใชงานเปนหลัก แลวพัฒนาโปรแกรมการทํางานในฟงกชั่นตาง ๆ ใหสามารถนําขอมูลกําลังพล

ประจําการเสริม และขอมูลกําลังพลสํารอง มาใสในบัญชีบรรจุกําลังโดยอัตโนมัติ ชวยใหการจัดทําบัญชีบรรจุ
กําลังมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง ดังนั้นจึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาระบบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง เปน
บัญชีพลที่จัดทําสําหรับใชในยามสงครามนั้น มีฐานขอมูลจากบัญชีพล ๓ ก. ( ทําเนียบกําลังพลในระบบงาน
กําลังพล ) ซึ่งเปนรายละเอียดการจัดหนวยตามอัตราเฉพาะกิจหรืออัตราการจัดยุทโธปกรณ และลงการบรรจุ
กําลังพลประจําการ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจในยามปกติ (โดย กพ.ทร. ไดควบคุม แกไขใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา สําหรับตําแหนงที่ตองการบรรจุกําลังพลในยามสงคราม จะมีโปรแกรมเชื่อมโยง ขอมูลกําลังพล
ประจําการเสริมหรือกําลังพลสํารอง ที่จะนํามาบรรจุเพิ่มเติมเพื่อใหมีการบรรจุกําลังพลเต็มตามอัตรา และแสดง
ขอมูลของตําแหนงเดิมในอัตรายามปกติของกําลังพลประจําการเสริมนั้น ๆ ระบบกรรมวิธีขอมูลในการจัดทํา
บัญชีบรรจุกําลัง จึงประกอบดวยโปรแกรมการทํางานตาง ๆ คือ
๑.๒.๑ โปรแกรมการบรรจุกําลัง เปนโปรแกรมใชบรรจุและยกเลิกกําลังพลที่นํามาบรรจุใน
บัญชีบรรจุกําลัง โดยการเลือกตําแหนงของหนวยที่ตองการบรรจุกําลังพลลงในตําแหนงที่วาง จากนั้นจอภาพจะ
ใหกําหนดประเภทของกําลังพลสํารองที่ตองการบรรจุไดแก
๑ = กําลังพลประจําการเสริม
๒ = กองหนุนประเภทที่ลาออกจาก ทร.
๓ = กองหนุนประเภทนักศึกษาวิชาทหาร
หากเลือกประเภทกําลังสํารอง = ๑ ( กําลังพลประจําการเสริม ) ระบบจะรอรับรหัส
หนวยและรหัสตําแหนงเดิมของกําลังพลประจําการเสริม หรือเมื่อเลือกประเภทกําลังพลสํารองเปน ๒ หรือ ๓
ระบบจะรอรับชื่อหรือหมายเลขประจําตัว ของกําลังพลสํารองที่ตองการบรรจุ
เมื่อบันทึกขอมูลตามที่ระบบกําหนดเรียบรอยแลว จอภาพจะกลับมายังทําเนียบกําลัง
พลเดิม พรอมกับแสดงขอมูลกําลังพลสํารองที่ไดบรรจุในตําแหนงที่วางนั้นเรียบรอย
๑.๒.๒ โปรแกรมการพิมพบัญชีบรรจุกําลัง เปนโปรแกรมพิมพบัญชีบรรจุกําลังของหนวยที่
ตองการออกทาง PRINTER หรือ ทางจอภาพ ซึ่งสามารถดําเนินการไดทันที เมื่อการบรรจุกําลังพลลงใน
ตําแหนงที่วางเสร็จเรียบรอยแลว
๑.๒.๓ โปรแกรมการตรวจสอบตําแหนงที่วางและยังไมบรรจุกําลังพลสํารอง เปนโปรแกรม
ชวยในการตรวจสอบขอมูลในบัญชีบรรจุกําลังที่ยังไมสมบูรณ ชวยใหการตรวจสอบกระทําไดดวยความรวดเร็ว
๑.๒.๔ การตรวจสอบตําแหนงที่บรรจุขาราชการประจําการและบรรจุกําลังพลสํารอง เปน
โปรแกรมชวยตรวจสอบตําแหนงที่อาจไมถูกตอง เนื่องจากยายขาราชการประจําการไปลงในตําแหนงที่เคย
บรรจุกําลังสํารอง หรือกําลังพลประจําการเสริมไว
๒.วิธีการใชโปรแกรมงานกําลังพลสํารอง
๒.๑ ขั้นตอนการทํางานของหนวยตางๆ
สวนกําลังรบ

ขั้นตอนที่ ๑ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๔.๔ พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยกําลัง
รบ เพื่อพิมพรหัสหนวย ,รหัสตําแหนง ไวสําหรับจัดทําโปรแกรมบัญชีบรรจุกําลังหนวยกําลังรบ
ขั้นตอนที่ ๒ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๒.๒ กําหนดอัตราประจําการเสริม เพื่อ
กําหนดวาตําแหนงใดบางที่จะพิจารณาสงเปนกําลังพลประจําการเสริม
ขั้นตอนที่ ๓ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๔.๑ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญา
บัตร,๒.๓.๔.๒ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารประทวน ,๒.๓.๔.๓ บัญชีบรรจุกําลังพลทหาร เพื่อสําหรับตําแหนงที่
ตองการบรรจุกําลังพลในยามสงคราม โดยสามารถนําขอมูลกําลังพลประจําการเสริม และขอมูลกําลังพลสํารอง
มาใส ใ นบั ญชี บรรจุ กํ าลั งโดยอั ต โนมั ติ ซึ่งจํา เปน ต องใชรหัสหนว ย และรหัสตําแหน ง ในขั้ นตอนที่ ๑ มา
ดําเนินการ
ขั้นตอนที่ ๔ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๔.๔ พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยกําลัง
รบสําหรับสง กพ.ทร. โดย ใชกระดาษแบบพิมพตอเนื่อง สําหรับคอมพิวเตอร ขนาด ๑๕ x ๑๑
ขั้นตอนที่ ๕ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๔.๖ ตําแหนงวางไมบรรจุกําลังพล
สํารอง
ขั้นตอนที่ ๖ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๒.๘ บัญชีพลประจําการเสริม เพื่อ
จัดพิมพเก็บไวที่หนวย แตไมตองสงประจําการเสริมให กพ.ทร.
ขั้นตอนที่ ๗ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๒ กําลังพลประจําการเสริม (ขอยอยที่
๒.๓.๒.๗ Copy ขอมูลประจําการเสริมลง A: ) และ ใชโปรแกรมในหัวขอที่ ๒.๓.๔ บัญชีบรรจุกําลัง(ขอยอยที่
๒.๓.๔.๘ Copy ขอมูลบัญชีบรรจุกําลังลง A: ) เพื่อสงแผน Diskette ให กพ.ทร.
สวนอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ ๑ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๒.๒ กําหนดอัตราประจําการเสริม เพื่อ
กําหนดวาตําแหนงใดบางที่จะพิจารณาสงเปนกําลังพลประจําการเสริม
ขั้นตอนที่ ๒ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๒.๘ บัญชีพลประจําการเสริม เพื่อ
จัดพิมพบัญชีพลประจําการเสริมสง กพ.ทร.
ขั้นตอนที่ ๓ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๔.๕ พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวย
สนับสนุนสําหรับสง กพ.ทร. โดย ใชกระดาษแบบพิมพตอเนื่อง สําหรับคอมพิวเตอร ขนาด ๑๕ x ๑๑
ขั้นตอนที่ ๔ ใชโปรแกรมกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๒ กําลังพลประจําการเสริม (ขอยอยที่
๒.๓.๒.๗ Copy ขอมูลประจําการเสริมลง A: ) และ ใชโปรแกรมในหัวขอที่ ๒.๓.๔ บัญชีบรรจุกําลัง(ขอยอยที่
๒.๓.๔.๘ Copy ขอมูลบัญชีบรรจุกําลังลง A: ) เพื่อสงแผน Diskette ให กพ.ทร.
๒.๒ วิธีการเขางานกําลังพลสํารอง
ระบบกําลังพลสํารอง เปนระบบงานหนึ่งที่ใชงานจากระบบงานกําลังพล ทุกครั้งที่เรียกใชตอง
ให Cursor อยูที่ Drive ที่เก็บระบบงานกําลังพลเสมอ
๒.๒.๑. เรียกใชจากโปรแกรมกําลังพล ดังนี้
- ที่ Drive C : พิมพคําวา “PERSONAL” แลวกด Enter ดังตอไปนี้

C:\> PERSONAL
- เมื่อเขาสูโปรแกรมกําลังพลจะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
นามผูใช
1. สัญญาบัตร
2. ประทวน
3. พลทหาร
4. ลูกจาง
5. ระบบงานกําลังสํารอง
6. ระเบียบขอบังคับ
7. สิทธิกําลังพล
- จากจอภาพดานบนจะใหผูใชใสรหัสผาน คือ 123 ในชองนามผูใช และกด Enter
ดังตอไปนี้
นามผูใช 123
1. สัญญาบัตร
2. ประทวน
3. พลทหาร
4. ลูกจาง
5. ระบบงานกําลังสํารอง
6. ระเบียบขอบังคับ
7. สิทธิกําลังพล
- เมื่อใสรหัสผานเรียบรอยแลวจอภาพจะปรากฏแถบสวางใหผูใชเลือกการทํางานเมือ่
ตองการทํารายการใดใหเลือกกดปุมลูกศรเลื่อน ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนแถบสวางลงมาที่รายการที่ตองการ แลวกดปุม
Enter และ ถาไมตองการทํางานแลว หรือ ตองการยกเลิกการทํางาน ใหกดปุม Esc โปรแกรมจะกลับสูเมนูหลัก
ใหเลือกรายการอื่น ๆ ไดตอไป
เชน เมื่อตองการเขางานกําลังพลสํารอง ใหผูใชเลือกปุมลูกศร ขึ้น-ลง มาหัวขอที่ ๕.ระบบงานกําลังสํารอง และ
กด Enter จากนั้นจะเขาสูโปรแกรมระบบงานกําลังพลสํารอง ดังตอไปนี้
นามผูใช
***
1. สัญญาบัตร
2. ประทวน
3. พลทหาร
4. ลูกจาง
5. ระบบงานกําลังสํารอง

6. ระเบียบขอบังคับ
7. สิทธิกําลังพล
- จากจอภาพเมื่อใสรหัสผานและเลือกรายการที่ ๕ ระบบงานกําลังพลสํารอง
เรียบรอยแลวก็จะเขาสูโปรแกรมระบบงานกําลังพลสํารอง กองทัพเรือ ดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง
1. สรุปยอดกําลังพลสํารอง
2.กําลังพลประจําการเสริม
2. สรุปยอดกําลังพลกองหนุน
3. นักศึกษาวิชาทหาร
3. คํานวณยอดกําลังพลใหม
4. บัญชีบรรจุกําลัง
กด < ESC > จบงาน
๒.๓ ประเภทของงานในงานกําลังพลสํารอง
ในระบบงานกําลังพลสํารอง จะแบงงานออกเปน ๔ งาน หลัก ๆ คือ
๒.๓.๑ กําลังพลสํารอง
๒.๓.๒ กําลังพลประจําการเสริม
๒.๓.๓ นักศึกษาวิชาทหาร
๒.๓.๔ บัญชีบรรจุกําลัง
- เมื่อเขาสูระบบงานกําลังพลสํารอง จอภาพจะแสดงเมนูหลักของระบบงานโดยจะ
แบงจอภาพออกเปน ๒ สวน คือดานซายแสดงหัวของานหลักจํานวน ๔ รายการ และ ดานขวาจะแสดงงาน
ยอย ภายใตหัวงานหลัก ที่แถบสวางไปอยู เชน เมื่อแถบสวางอยูที่หัวขอ “ ๑ กําลังพลสํารอง ” ดานขวา จะ
แสดงงานยอยประกอบดวย สรุปยอดกําลังพลสํารอง สรุปยอดกําลังพลกองหนุน และ คํานวณยอดกําลังพล
ใหมตามตัวอยาง
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง
2.กําลังพลประจําการเสริม
1. สรุปยอดกําลังพลสํารอง
3. นักศึกษาวิชาทหาร
2. สรุปยอดกําลังพลกองหนุน
4. บัญชีบรรจุกําลัง
3. คํานวณยอดกําลังพลใหม
กด < ESC > จบงาน
จากจอภาพ จะปรากฏฟงกชนั่ ในการทํางานไดดังนี้
- กดปุม Esc เมื่อตองการจบงาน หรือ ออกจากระบบงานกําลังพลสํารอง เพื่อกลับไป
เมนูระบบงานกําลังพล
- กดปุม ลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนแถบสวางมาหัวขอที่ตอ งการและ กดปุม Enter
๒.๓.๑ กําลังพลสํารอง

เปนหัวขอการทํางานที่ใชสรุปยอดจํานวนกําลังพลสํารองแตละประเภท แยกตามชั้น
ยศ รวมถึงสามารถแสดงรายชื่อกําลังพลสํารองในแตละประเภท และ ขอมูลประวัติที่สําคัญของกําลังพลสํารอง
แตละคนดวย มีหัวขอยอยในการทํางาน ๓ ขอคือ
๒.๓.๑.๑ สรุปยอดกําลังพลสํารอง
- ใชสรุปยอดกําลังพลสํารองแยกประเภทตามตัวอยาง ดังตอไปนี้
สรุปยอดกําลังพลสํารอง กองทัพเรือ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2542
ประเภท
จํานวน
1.นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
1,008
2. นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
594
3. นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
137
4. นายทหารประทวนกองหนุน
9,554
5. พลทหารกองหนุนประเภทที่ 1
6. พลทหารกองหนุนประเภทที่ 2
7. พลทหารกองเกิน
รวม
20,585
- จากจอภาพ จะแสดงจํานวนกําลังพลสํารองแตละประเภทที่มีในแฟมขอมูล
หากตองการดูรายละเอียดของกําลังสํารองประเภทใด ใหเลือกแถบสวางไปยังกําลังพลสํารองประเภท แลวกด
Enter
- จากตัวอยางขางตน สรุปยอดจํานวนของนายทหารสัญญาบัตรประเภท
กองหนุน แยกตามชั้นยศสามารถดูรายละเอียดตามแตละชั้นยศ ไดดังตอไปนี้
สรุปยอดกําลังพลสํารอง กองทัพเรือ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2542
ประเภท
จํานวน
ชั้นยศ
1. นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
1,008
นายพล
2. นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
594
น.อ.(พ)
137
น.อ.
3. นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
4. นายทหารประทวนกองหนุน
9,554
น.ท.
5. พลทหารกองหนุนประเภทที่ 1
น.ต.
6. พลทหารกองหนุนประเภทที่ 2
ร.อ.
7. พลทหารกองเกิน
ร.ท.
ร.ต.

ร.ต.(นศท.)
รวม

20,585
- จากจอภาพ เมื่อปรากฏชั้นยศใหเลือกวาตองการดูขอมูลในชั้นยศใด ให
เลื่อนลูกศร ขึ้น–ลง เพื่อเลื่อนแถบสวางไปชั้นยศที่ตองการและกด Enter หรือ กดปุม Esc เมื่อตองการออกไป
เลือกประเภทกําลังพลสํารองโดย
- การสรุปยอดจํานวนของนายทหารสัญญาบัตรแตละประเภท แยกตามชั้น
ยศไดดังนี้
1. ชั้นยศนายทหารสัญญาบัตร (น.อ.พ. ,น.อ.,น.ท.,น.ต.,ร.อ.,ร.ท.,
ร.ต.,ร.ต.(นศท.))
2. ชั้นยศนายทหารประทวน (พ.จ.อ.(พ),พันจา,จา,จา(นศท.))
เมื่อปรากฏรายชื่อตามชั้นยศที่เลือก และสามารถดูรายละเอียดของแตละคน ไดดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ตัวอยาง เลือกดูขอมูลของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ชั้นยศ น.ต. จะปรากฏจอภาพดังนี้
สรุปยอดกําลังพลสํารองกองทัพเรือ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2542
ยศ-ชื่อ-ชื่อสกุล
พรรค-เหลา
สังกัดสุดทาย
1. น.ต.สมโภช แสงสายัณห
กล./23
กร.
2. น.ต.กิติเวทย แดงมัน่ คง
นว./24
กพ.ทร.
3. น.ต.ณรงคศกั ดิ์ กาญจนธานินทร
กล./24
กร.
4. น.ต.สินสมุทร สาครจันทร .
พธ./24
กร.
5. น.ต.ธนะสาร ธารสุวรรณวงศ
นว./24
สก.ทร
6. น.ต.ธเนศวร วงศธัญญกรณ
ยย./ป.
ชย.ทร.
7. น.ต.บัณฑิตย โตถาวร
นว./24
ยก.ทร.
8. น.ต.สืบตระกูล พุมเสนาะ
ยย./ป.
อร.
9. น.ต.พรชัย มุงธัญญา
พธ./ป.
พธ.ทร.
10. น.ต.สมชาย สุระกันต
นว./24
กพ.ทร.
11. น.ต.ชัชพล สาริกาพันธ
นย./25
จร.ทร.
12. น.ต.ชาตรี ไตรสิงห
นว./26
กพ.ทร.
13. น.ต.วุฒิชยั วรคุปต
กล./26
กร.
14. น.ต.พีระยุทธ บุญจํารัส
นย./26
กร.
15. น.ต.ทินวัฒน คัมภีระพันธุ
นว./26
ยก.ทร.
----------- PgUp ---------- PgDn --------- Enter = ดูรายละเอียด -------

จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานไดดังนี้
- กดปุม PgDn เมื่อตองการไปหนาถัดไป
- กดปุม PgUp เมื่อตองการไปหนาทีแ่ ลว
- กดปุม Enter เมื่อตองการดูรายละเอียดของแตละบุคคล
- กดปุม ESC เมื่อตองการยกเลิกการดูขอมูล หรือ กลับไปเมนูหลัก
จอภาพดานบนนี้จะแสดง ลําดับ,รายชื่อ ,พรรค-เหลา และ สังกัดสุดทาย ซึ่งเปนรายละเอียด
ของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน แยกตามชั้นยศที่เลือก ใหปรากฏบนจอภาพ โดย ๑ จอภาพ จะแสดงได ๑๕
คน
ตัวอยาง เลือกดูขอมูลของลําดับที่ ๗ น.ต.บัณฑิตย โตถาวร โดยกดปุมลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนแถบสวาง
ลงมาที่ลําดับที่ ๗ น.ต.บัณฑิตย โตถาวร และ กดปุม Enter จะปรากฏจอภาพแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
น.ต.บัณฑิตย โตถาวร ลาออก
หมายเลขประจําตัว 2193300223 เหลา นว./24
กําเนิด นร.
ปเกษียณ 68
วดป.เกิด
วดป.รับยศ
วดป.รับราชการ
วดป.รับยศ ร.ต. วดป.ขึ้นทะเบียน
16 ม.ค.00
01 ม.ค.33
27 ม.ค.24
27 ม.ค. 24
16 ก.พ.19
เงินเดือน
เบิกลด
น.2 / 3 /12400 000
ตําแหนงสุดทาย หน.ยก.ทร.

คุณวุฒิ

ตําแหนงในบัญชีบรรจุกําลัง...…
ไมมีตําแหนงในบัญชีบรรจุกําลัง…
……….ที่อยูปจ จุบัน………..
บานเลขที่ 9/68 หมูที่ 2 เพชรเกษม 79 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
จากจอภาพ จะปรากฏขอมูลแบงเปน ๓ สวน ไดดังตอไปนี้
สวนบน จะแสดงประวัตยิ อ ประกอบดวย
- ยศ-ชื่อ-ชื่อสกุล
- หมายเลขประจําตัว , พรรค-เหลา ,กําเนิด , ปเกษียณ
- วันเดือนปเกิด , วันเดือนปรับยศ , วันเดือนปรับราชการ , วันเดือนปรบั ยศ
ร.ต. , วันขึ้นทะเบียนทหาร
- เงินเดือน , คุณวุฒิ ,
- ตําแหนงสุดทายกอนลาออก
สวนกลาง จะแสดงตําแหนงในบัญชีบรรจุกําลังหากมีการบรรจุในบัญชีบรรจุกําลัง
ระบบจะแสดงตําแหนงในบัญชีบรรจุกําลัง

สวนลางสุด จะแสดงที่อยูปจ จุบัน
๒.๓.๒ กําลังพลประจําการเสริม
เปนหัวขอการทํางานที่ใชในการจัดทําเกี่ยวกับกําลังพลประจําการเสริม การกําหนด
อัตราประจําการเสริม สามารถแสดงรายชื่อที่เปนกําลังพลประจําการเสริม และสรุปยอดกําลังพลประจําการ
เสริม พรอมทั้งการพิมพบัญชีพลประจําการเสริมรวมถึงการสรางแฟมประจําการเสริมจากอัตราที่ไดกําหนด
เปนประจําการเสริมไวแลวพรอมทั้งสามารถลบแฟมขอมูลประจําการเสริมออกจากอัตราที่กําหนดไวเปน
ประจําการเสริมนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มขอมูล ประจําการเสริม จาก แผน Disktte ที่ Drive A: และการ Copy
ขอมูลประจําการเสริมจากระบบใสแผน Diskette ที่ Drive A: ดวย ซึ่งในหัวขอ ๒.๓.๒ กําลังพลประจําการเสริม
และทางดานขวาจะมีหวั ขอยอยในการทํางานปรากฏขึ้น ๘ ขอยอย คือ
๒.๓.๒.๑ สรุปยอดกําลังพลประจําการเสริม
๒.๓.๒.๒ กําหนดอัตราประจําการเสริม
๒.๓.๒.๓ รายชื่อกําลังพลประจําการเสริม
๒.๓.๒.๔ ลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
๒.๓.๒.๕ สรางแฟมประจําการเสริมจากอัตรา
๒.๓.๒.๖ เพิ่มขอมูลประจําการเสริม จาก A
๒.๓.๒.๗ Copy ขอมูลประจําการเสริมลง A:
๒.๓.๒.๘ บัญชีพลประจําการเสริม
ในหัวขอ ๒.๓.๒ กําลังพลประจําการเสริม แสดงจอภาพดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. สรุปยอดกําลังพลประจําการเสริม
1. กําลังพลสํารอง
2. กําหนดอัตราประจําการเสริม
2. กําหนดอัตราประจําการเสริม
3. รายชื่อกําลังพลประจําเสริม
3. นักศึกษาวิชาทหาร
4. ลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
4. บัญชีบรรจุกําลัง
5. สรางแฟมประจําการเสริมจากอัตรา
6. เพิ่มขอมูลประจําการเสริมจาก A:
7. Copy ขอมูลประจําการเสริมลง A:
8. บัญชีพลประจําการเสริม
กด < ESC > จบงาน
๒.๓.๒.๑ สรุปยอดกําลังพลประจําการเสริม
- เปนการทํางานที่ใชสรุปยอดกําลังพลประจําการเสริมในแตละหนวย ทั้ง
สัญญาบัตร และ ประทวน วามีจํานวนเทาใด

- หากเลือกการทํางานในขอนี้ จอภาพจะแสดงจํานวนกําลังพลประจําการ
เสริม แยกตามหนวยตามตัวอยาง
หนวย
1. กพ.ทร.
รวม

สัญญาบัตร
22
22

ประทวน
0
กดปุมใด ๆ

รวม
22
22

- จากจอภาพ จะแสดงจํานวนกําลังพลประจําการเสริมของหนวย ซึ่งแยกได
เปน สัญญาบัตร – ประทวน ดังนี้
- จํานวนกําลังพลประจําการเสริม
- หนวย กพ.ทร. มีจํานวนนายทหารสัญญาบัตร ๒๒ ,ประทวน - ,ยอดรวม
๒๒
- ยอดรวม ทั้งหมด มีจํานวนนายทหารสัญญาบัตร ๒๒ ,ประทวน - ,ยอดรวม
๒๒
๒.๓.๒.๒ กําหนดอัตราประจําการเสริม
เปนการกําหนดวาตําแหนง และ อัตราใดบาง จะเปนอัตราประจําการเสริม ทั้ง
สัญญาบัตร และ ประทวน ซึ่งมีวิธีการกําหนดอัตราประจําการเสริม โดยเมื่อเขาสูระบบงานกําลังสํารอง และ
เลือกการทํางานในหัวขอ กําหนดอัตราประจําการเสริม ระบบจะใหเลือกวาจะทํางานกับแฟมขอมูล สัญญาบัตร
หรือ ประทวน ตามตัวอยาง

1. กําลังพลสํารอง
2. กําลังพลประจําการเสริม
3 1. สัญญาบัตร
2. ประทวน
4.

ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. สรุปยอดกําลังพลประจําการเสริม
2. กําหนดอัตราประจําการเสริม
3. รายชื่อกําลังพลประจําเสริม
4. ลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
5. สรางแฟมประจําการเสริมจากอัตรา
6. เพิ่มขอมูลประจําการเสริมจาก A:
7. Copy ขอมูลประจําการเสริมลง A:
8. บัญชีพลประจําการเสริม
กด < ESC > จบงาน

- จากจอภาพจะปรากฏใหเลือกวาจะกําหนดอัตราประจําการเสริม ระหวาง สัญญาบัตร กับ ประทวน
โดยการกดปุมลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ตองการและกดปุม Enter
ตัวอยาง เลือกกําหนดอัตราของ สัญญาบัตร
เมื่อเลือกวาจะกําหนดอัตราของ สัญญาบัตร แลวจอภาพจะใหเลือกหนวยที่ตองการจัดทําอัตรา
ประจําการเสริม โดยแยกเปน ๕ สวน คือ ๑. สวนบัญชาการ ๒.สวนกําลังรบ ๓.สวนยุทธบริการ ๔.สวนกิจการ
พิเศษ ๕. สวนการศึกษา โดยมีหนวยในสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้
ทําเนียบกําลังพล (สัญญาบัตร)
สวนกําลังรบ
สวนยุทธบริการ
สวนกิจการพิเศษ
กร.
อร.
อศ.
กปฝ.
ชย.ทร.
สก.ทร.
นย.
อล.ทร.
วศ.ทร.
สอ./รฝ.
สพ.ทร.
สวพ.ทร.
ฐท.สส.
พธ.ทร.
ฐท.กท.
พร.
ฐท.สข.
กง.ทร.
ฐท.พง.
ขส.ทร.
กรม.สห.ทร.

สวนบัญชาการ
บก.ทร.
สลก.ทร.
สบ.ทร.
กพ.ทร.
ขว.ทร.
ยก.ทร.
กบ.ทร.
สส.ทร.
กพร.ทร.
สปช.ทร.
สตช.ทร.
จร.ทร.
เลื่อนลูกศร เลือกหนวย แลวกด < Enter >

สวนการศึกษา
สรส.
ยศ.ทร.
รร.นร.

: ESC = จบงาน

จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานดังนี้
- กดปุม ลูกศร ขึ้น - ลง เพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังหนวยที่ตองการ
- กดปุม Enter เมื่อตองการเลือกหนวยที่ตอ งการกําหนดอัตราประจําการเสริม
- กดปุม Esc เมื่อตองการจบงาน หรือ ยกเลิก
ตัวอยาง ตองการกําหนดอัตราประจําการเสริมในตําแหนง
ประจําแผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กรมกําลังพลทหารเรือ อัตรา น.ต. นว.ก.
เสธ.โดยให เลือก กพ.ทร.,กองนโยบายและแผน,แผนกนโยบายและแผน ตามลําดับ จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้

กพ.ทร.
สวนบัญชาการ
ประจําหนวย
สํารองประจําการ
แผนกธุรการ
กองนโยบายและแผน
กองการกําลังพล

แผนกนโยบายและแผน
แผนกควบคุม
แผนกกําลังพลสํารอง
แผนกกรรมวิธีขอมูล

กองการปกครอง
กองการศึกษา
กองเสมียนตรา
กองทะเบียนพล
เลือกการทํางานโดยกด ลูกศร หรือ กด < Enter : END = เมนูหลัก : PGUP = เมนูกอนหนา
จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ การทํางานใหเลือกดังนี้
- กดปุมลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ตองการ และกด Enter
- กดปุม END เมื่อตองการกลับสูเมนูหลัก
- กดปุม PgUp เ มื่อตองการกลับไปเมนูกอ นหนา
- กดปุม Esc เมื่อตองการจบงาน หรือ ยกเลิก
เมื่อเลือกแผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กพ.ทร. แลว จอภาพจะแสดงรายละเอียด
ตําแหนงตางๆ ของแผนกตามตัวอยาง

หัวหนาแผนก
ประจําแผนก

กพ.ทร
แผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กพ.ทร
น.ท.
นว.ก.เสธ
น.ต.สนั่น โพธิ์ศรี
น.ต.
นว.ก.เสธ
ร.อ.วิทยา จงกาวหนา
น.ต.
นว.ก.
ร.อ.
สบ.
ร.ท.หญิงสมหมาย ตราชู
PgUp PgDn Enter = กําหนดอัตรา [ X = ประจําการเสริม ]

จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ การทํางานใหเลือกดังนี้
- กดปุมลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ตองการ และกด Enter
- กดปุม Enter เลือกตําแหนงที่ตองการกําหนดอัตราประจําการเสริม

- กดปุม PgUp เ มื่อตองการไปจอภาพกอนหนา
- กดปุม PgDn เ มื่อตองการไปจอภาพถัดไป
- กด “ X ” (ตัวอักษร X) หนาตําแหนงทีต่ องการกําหนดอัตราใหเปน ประจําการเสริม
ใหกดปุม Enter และเลื่อน แถบสวางมาที่ตําแหนง ประจําแผนก นโยบายและแผน กองนโยบายและ
แผน กรมกําลังพลทหารเรือ อัตรา น.ต. นว.ก.เสธ ดังตอไปนี้

หัวหนาแผนก
ประจําแผนก

กพ.ทร
แผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กพ.ทร
น.ท.
นว.ก.เสธ
น.ต.สนั่น โพธิ์ศรี
น.ต.
นว.ก.เสธ
ร.อ.วิทยา จงกาวหนา
น.ต.
นว.ก.
ร.อ.
สบ.
ร.ท.หญิงสมหมาย ตราชู
PgUp PgDn Enter = กําหนดอัตรา [ X = ประจําการเสริม ]

จากนั้นใหใสตัวอักษร “ X ” หนาตําแหนงดังกลาว เพื่อเปนการกําหนดใหเปนอัตราประจําการเสริม
กพ.ทร
แผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กพ.ทร
หัวหนาแผนก
น.ท.
นว.ก.เสธ
น.ต.สนั่น โพธิ์ศรี
น.ต.
นว.ก.เสธ
ร.อ.วิทยา จงกาวหนา
X ประจําแผนก
น.ต.
นว.ก.
ร.อ.
สบ.
ร.ท.หญิงสมหมาย ตราชู
PgUp PgDn Enter = กําหนดอัตรา [ X = ประจําการเสริม ]
- จากจอภาพ แสดงวาในตําแหนง ประจําแผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและ
แผน กรมกําลังพลทหารเรือ ตําแหนงนี้ไดกําหนดใหเปนประจําการเสริม เรียบรอย
- หากตําแหนงใดที่ถูกกําหนดใหเปนตําแหนงประจําการเสริมแลว แตตองการยกเลิก
ใหไปที่ตําแหนงนั้น และ ลบอักษร “ X ” ออก
๒.๓.๒.๓ รายชื่อกําลังพลประจําการเสริม
เปนการดูรายชื่อผูที่บรรจุในตําแหนงที่ถูกกําหนดอัตราใหเปนประจําการเสริมแลว พรอมทั้งสามารถดูขอมูล
รายละเอียดตางๆ ของผูที่ไดเปนประจําการเสริม เมื่อเลือกการทํางานในหัวขอ รายชือ่ กําลังพลประจําการเสริม
จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้

ยศ
ชื่อ
ชื่อสกุล
เหลา
1.น.อ.หญิง
ศิริกัญญา
พุมเสนาะ
สบ./ป.
2.น.ต.
พลเทพ
อินาวัง
สบ.
3.ร.ท.
สมประสงค
คงทอง
สบ./ป.
4.ร.อ.
วิชัย
มัณยานนท
สบ.
5.ร.ท.
เกียรติกอง
พันธุอน
นว./39
6.น.อ.
เจริญศักดิ์
มารัตนะ
นว./29
7.ร.อ.
วิทยา
จงกาวหนา
นว./35
เลือกหมายเลข หรือเลื่อนลูกศร แลวกด < Enter > : PgUp = หนากอนนี้ : PgDn = หนาถัดไป
จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานไดดังนี้
- กดปุมลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังรายชื่อที่ตอ งการและกด Enter
- กดปุม Enter เลือกดูประวัตยิ อของคนที่บรรจุในอัตราประจําการเสริม
- กดปุม PgUp เ มื่อตองการไปจอภาพกอนหนา
- กดปุม PgDn เ มื่อตองการไปจอภาพถัดไป
เมื่อจอภาพแสดงรายชื่อ และขอมูลโดยยอของ ผูที่อยูในอัตราที่ไดกําหนดเปนประจําการเสริม ซึ่งจะ
ปรากฏรายชื่อขึ้นมาใหทั้งหมด หนึ่งจอภาพจะแสดงรายชื่อได ๑๘ คน ใหกดปุม PgDn เพื่อดูรายชื่อในหนา
ถัดไป
ตัวอยาง รายละเอียดประวัตขิ อง ร.อ.วิทยา จงกาวหนา ในลําดับที่ ๗
กด < ESC > จบงาน ร.อ.วิทยา จงกาวหนา
หมายเลขประจําตัว 2303300896 เหลา นว./35
วดป.เกิด
วดป.รับยศ
วดป.รับราชการ
01 มิ.ย.11
01 ก.ย.38
03 พ.ค.30
เงินเดือน
น.2/ 3.5/12720
อัตรา
ตําแหนง
สังกัด

เบิกลด
000

กําเนิด นนร.
วดป.รับยศ ร.ต.
01 ม.ค.35
คุณวุฒิ

น.ต.
เหลา
นว.ก.เสธ.
ประจําแผนก
แผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กพ.ทร

ปเกษียณ 71
วดป.ขึ้นทะเบียน
03 พ.ค.30

คําสั่งรับตําแหนง
ทร. 157/41
อาวุโส 0840

วดป.รับตําแหนง
01 ต.ค. 41
โทร. 4665

วดป.บรรจุในหนวย

สมุดประวัติ
18454
[ เลข 8 หลัก - 53000640 ]

๒.๓.๒.๔ ลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
เป น การลบแฟ มข อมู ลรายชื่ อ ประจํ า การเสริ ม ในระบบกํ าลั ง พลสํ า รอง ที่ ไ ด จ าก
ตําแหนงที่กําหนดใหเปนตําแหนงประจําการเสริม เมื่อเลือกการทํางานใหหัวขอ ลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
จะปรากฏจอภาพแทรกขึ้นมากลางจอภาพใหเลือกการทํางานดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง
1. สรุปยอดกําลังพลประจําการเสริม
2. กําหนดอัตราประจําการเสริม
2. กําหนดอัตราประจําการเสริม
3.รายชื่อกําลังพลประจําการเสริม
3. ยืนยันการลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
4. NO YES
4.ลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
5. สรางแฟมประจําการเสริมจากอัตรา
เลือก [NO] หรือ กด < ESC > => ยกเลิก
ขอมูลประจําการเสริมจาก A:
ขอมูลประจําการเสริมลง A:
พลประจําการเสริม
กด < ESC > จบงาน
จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานไดดังนี้
- กดปุม ลูกศร ซาย-ขวา เพือ่ เลื่อนแถบสวางไปที่ NO หรือ YES
- กดปุม Enter เพื่อเลือกการทํางานที่ตองการ
NO = ไมตองการลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
YES = เมื่อตองการลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
- กดปุม Esc เมื่อตองการจบงาน หรือ ยกเลิกการลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
๒.๓.๒.๕ สรางแฟมขอมูลประจําการเสริม
เมื่อหนวยตองการสรางแฟมขอมูลรายชื่อประจําการเสริมในคราวตอไป หลังจากที่ได
มีการกําหนดอัตราใหเปนประจําการเสริม ( ที่ใส X หนาตําแหนงที่ตองการใหเปนประจําการเสริม ในหัวขอ
๒.๓.๒.๒ กําหนดอัตราประจําการเสริม ) ไวแลวนั้น ในกรณีที่มีการยายบรรจุในแตละครั้ง หากตองการได
รายชื่อประจําการเสริมใหม ใหเลือกทํางานในหัวขอนี้ โดยจอภาพจะใหยืนยันการทํางานกอนตามตัวอยาง

ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง
2. กําหนดอัตราประจําการ
เสริม

1. สรุปยอดกําลังพลประจําการเสริม
2. กําหนดอัตราประจําการเสริม
3.รายชื่อกําลังพลประจําการเสริม
4.ลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
5. สรางแฟมประจําการเสริมจากอัตรา

ยืนยันการลบแฟมขอมูลประจําการ
เสริม
NO YES
เลือก [NO] หรือ กด < ESC > =>
ยกเลิก

6. เพิ่มขอมูลลประจําการเสริมจาก A:
7. Copyขอมูลประจําการเสริมลง A:
8. บัญชีพลประจําการเสริม
กด < ESC > จบงาน

จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานไดดังนี้
- กดปุม ลูกศร ซาย-ขวา เพือ่ เลื่อนแถบสวางไปที่ NO หรือ YES
- กดปุม Enter เพื่อเลือกการทํางานที่ตองการ
NO = ไมตองการสรางแฟมขอมูลประจําการเสริม
YES = เมื่อตองการสรางแฟมขอมูลประจําการเสริม
- กดปุม Esc เมื่อตองการจบงาน หรือ ยกเลิกการสรางแฟมขอมูลประจําการเสริมจาก
อัตรา
๒.๓.๒.๖ เพิ่มขอมูลประจําการเสริมจาก A:
เปนการเพิ่มขอมูลประจําการเสริมจากแผน Diskette ที่ Drive A: ใสประจําการเสริมลงในเครื่องในระบบงาน
กําลังสํารองที่เก็บไว ใน Drive C: โดยอัตโนมัติ
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง

1. สรุปยอดกําลังพลประจําการเสริม
2. กําหนดอัตราประจําการเสริม

2. กําหนดอัตราประจําการเสริม

3.รายชื่อกําลังพลประจําการเสริม
4.ลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
5. สรางแฟมประจําการเสริมจากอัตรา

ยืนยันการลบแฟมขอมูลประจําการเสริม

6.เพิ่มขอมูลประจําการเสริมจาก A:

NO YES
เลือก [NO] หรือ กด < ESC > => ยกเลิก

7. Copyขอมูลประจําการเสริมลง A:
8. บัญชีพลประจําการเสริม
กด < ESC > จบงาน

จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานไดดังนี้
- กดปุม ลูกศร ซาย-ขวา เพือ่ เลื่อนแถบสวางไปที่ NO หรือ YES
- กดปุม Enter เพื่อเลือกการทํางานที่ตองการ
NO = ไมตองการเพิ่มแฟมขอมูลประจําการเสริม จากแผน Diskette ที่ Drive
A:
YES = เมื่อตองการเพิ่มแฟมขอมูลประจําการเสริมจากแผน Diskette ที่ Drive
A:
- กดปุม Esc เมื่อตองการจบงาน หรือ ยกเลิกการเพิ่มแฟมขอมูลประจําการเสริมจาก
A:
๒.๓.๒.๗ Copy ขอมูลประจําการเสริมลง A:
เปนการ Copy ขอมูลประจําการเสริมใสแผน Diskette สง กพ.ทร. โดยที่ไดจัดทําทุก
ขั้นตอนตามที่ไดอธิบายไวในขางตนวาหนวยไหนทําสวนใดของระบบงานกําลังสํารองบาง หลังจากที่ได
กําหนดอัตราประจําการเสริมไดเรียบรอยแลว
เมื่อเลือกหัวขอนี้ Copy ขอมูลประจําการเสริมลง A: จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง

1. สรุปยอดกําลังพลประจําการเสริม
2. กําหนดอัตราประจําการเสริม

2. กําหนดอัตราประจําการเสริม

3.รายชื่อกําลังพลประจําการเสริม

ยืนยันการ COPY ขอมูล
NO

YES

4.ลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
5. สรางแฟมประจําการเสริมจากอัตรา
6.เพิ่มขอมูลประจําการเสริมจาก A:
7. Copyขอมูลประจําการเสริมลง A:

เลือก [NO] หรือ กด < ESC > => ยกเลิก
8. บัญชีพลประจําการเสริม
กด < ESC > จบงาน

จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานไดดังนี้
- กดปุมลูกศร ซาย-ขวา เพื่อเลือกการยืนยันการ Copy ขอมูล วาตองการ Copy หรือไม
NO = ไมตองการ Copy ขอมูล
YES = ตองการ Copy ขอมูล ลงแผนใน Drive A: โดยที่ใสแผน Disketteใน
Drive A: เรียบรอยแลว
- กดปุม Enter เลือกการทํางานที่ตองการ
- กดปุม Esc เมื่อตองการจบงาน หรือ ยกเลิกการ Copy ขอมูล ใสแผน Diskette ที่
Drive A:
๒.๓.๒.๘. บัญชีพลประจําการเสริม
เปนการเลือกพิมพบัญชีพลประจําการเสริมของหนวยทีไ่ ดจัดทําตามขั้นตอนเรียบรอย
แลวซึ่งจะตองพิมพสง กพ.ทร. พรอมแผน Diskette
เมื่อเลือกหัวขอนี้ บัญชีพลประจําการเสริม จะปรากฏจอภาพแทรกขึ้นมากลางจอภาพ
วา ตองการพิมพบัญชีพลประจําการเสริมของ สัญญาบัตร หรือ ประทวน จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง

ยืนยันการลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
NO
YES

1. สรุปยอดกําลังพลประจําการเสริ
2. กําหนดอัตราประจําการเสริม
3.รายชื่อกําลังพลประจําการเสริม
4.ลบแฟมขอมูลประจําการเสริม
5.สรางแฟมประจําการเสริมจากอัตรา
6.เพิ่มขอมูลประจําการเสริมจาก A:
7. Copyขอมูลประจําการเสริมลง A:

เลือก [NO] หรือ กด < ESC > => ยกเลิก

8. บัญชีพลประจําการเสริม

2. กําหนดอัตราประจําการเสริม

กด < ESC > จบงาน
จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานดังนีก้ ดปุม ลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนแถบสวาง
ไปหัวขอที่ตองการ และกด Enter
- กดปุม Enter เพื่อเลือกการทํางานที่ตองการ
เลือก 1. สัญญาบัตร เมื่อตองการพิมพบัญชีพลของ สัญญาบัตร
เลือก 2. ประทวน เมื่อตองการพิมพบัญชีพลของ ประทวน
- กดปุม Esc เมื่อตองการจบงาน หรือยกเลิกการทํางาน

เมื่อ เลือกวาจะพิมพบัญชีพลของ สัญญาบัตร หรือ ประทวนแลว จะใหเลือกตอวาจะพิมพของ
หนวยใดก็ใหเลือกหนวยที่ตองการจะพิมพบัญชีพลประจําการเสริม โดยการกดปุม Enter เลือกหนวยที่ตองการ
ตัวอยาง ตองการพิมพบัญชีพลประจําการเสริมของ กรมกําลังพลทหารเรือ ทั้งหมด
กพ.ทร.
รวมทั้งหมด
ประจําหนวย
สํารองราชการ
แผนกธุรการ
กองนโยบายและแผน
กองการกําลังพล
กองการปกครอง
กองการศึกษา
กองเสมียนตรา
กองทะเบียนพล

ลง Text File
ออก Printer
เลือกการทํางานโดยกด ลูกศร หรือ กด < Enter : END = เมนูหลัก : PGUP = เมนูกอนหนา

จากจอภาพซึ่งแสดงการจัดของหนวยขึ้นตรง กพ.ทร. ใหเลื่อนแถบสวางไปยัง “ รวมทั้งหมด ”
แลวกด Enter ระบบจะเลือกรูปแบบของการพิมพดังนี้
- ลง Text File เมื่อตองการพิมพบัญชีพลประจําการเสริมลง Text File เก็บไว
- ออก Printer เมื่อตองการพิมพบัญชีพลประจําการเสริมออก Printer เมื่อทําการติดตั้ง
เครื่องพิมพ พรองทั้งใสกระดาษตอเนื่องเรียบรอยแลว
วิธีการสั่งพิมพลง Text File และ ออก Printer
ลง Text File = เปนการสั่งพิมพใสใน Text File สามารถเรียกมาดู และ แกไขไดใน Word
ทั่วไป โดยที่ผูใชสามารถระบุที่เก็บขอมูลได เชน color="#000000"> A:\PETXT
- ตองการเก็บขอมูลในแผน ที่ Drive A : , สมมติชื่อแฟมคือ PTEXT (โดยที่มีนามสกุล .txt )
ออก Printer = เปนการสั่งพิมพบัญชีพลประจําการเสริมออกเครื่องพิมพไดเลยโดยทีต่ องติดตั้งเครือ่ งพิมพให
เรียบรอย พรอมที่จะพิมพได
หมายเหตุ กระดาษที่ใชพิมพเปนกระดาษแบบพิมพตอเนือ่ ง สําหรับคอมพิวเตอร ขนาด ๑๕*๑๑
เลือก พิมพลง Text File
- ใหใส Drive ที่ตองการจัดเก็บขอมูล และใสชื่อแฟม

ตัวอยาง จัดเก็บขอมูลที่ “ Drive C: ” และใหชื่อแฟมขอมูลวา “ PTEXT ” โดยการพิมพ “ C:\ PTEXT ”
จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
กพ.ทร.
รวมทั้งหมด
ประจําหนวย
สํารองราชการ
แผนกธุรการ
กองนโยบายและแผน
กองการกําลังพล
กองการปกครอง
กองการศึกษา
กองเสมียนตรา
กองทะเบียนพล
ชื่อแฟมขอมูล: C:\PTEXT
เลือก พิมพออก Printer
- สั่งพิมพบัญชีพลประจําการเสริมออกเครื่องพิมพไดเลย โดยที่ตองติดตั้งเครื่องพิมพ พรอมทั้ง
ใสกระดาษตอเนื่องใหเรียบรอย ( กระดาษที่ใชพิมพเปนกระดาษแบบพิมพตอเนื่อง สําหรับคอมพิวเตอร ขนาด
๑๕*๑๑ )
ตัวอยาง การสั่งพิมพบัญชีพลประจําการเสริมของ กรมกําลังพลทหารเรือ ออก Printer แตไมไดติดตั้ง
เครื่องพิมพ โปรแกรมจะทําการแสดงผลทางจอภาพแทนดังตอไปนี้
แบบบัญชีพลประจําการเสริม
ประเภท อัตรานายทหารสัญญาบัตร
หนวย กพ.ทร
จํานวน 31 อัตรา
ตําแหนง
อัตรา
พรรค-เหลา
รหัส
กําลังพลประจําการ
สวนบัญชาการ
1300000000
กรมกําลังพลทหารเรือ
รองเจากรมกําลังพลทหารเรือ
น.อ.พ. นว.ก./เสธ./
ส-400
น.อ.สุรศักดิ์ แกวแกมทอง
กล.ก./เสธ./
นย.ก./เสธ.
นายทหารฝายเสนาธิการ
น.อ.พ. นว.ก.เสธ.
ส-500
น.อ.ไตรขวัญ ไกรฤกษ
ประจํากรม
น.ท.
พธ.ก.เสธ
ส-800
น.ท.กวี ประยงคแยม
แผนกธุรการ กพ.ทร
1310000000

ประจําแผนก
น.ต.
สบ.
ส-200
วาที่ น.ต.สงวน เกิดพอ
หมายเหตุ
แบบบัญชีพลประจําการเสริม สามารถดูตัวอยางและคําอธิบาย ไดในหัวขอยอยที่ ๓.๓ แบบ
บัญชีกําลังพลประจําการเสริม ซึ่งอยูในขอ ๓. แบบที่ใชในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังตามโปรแกรม
๒.๓.๓ นักศึกษาวิชาทหาร
เปนหัวขอการทํางานเกี่ยวของกับนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมด สามารถใสบันทึกรายละเอียดของ
นศท.ใหม พรอมทั้งการแกไขและการลบ รายการ นศท. ที่ไมถูกตอง รวมถึงสามารถดูสถานภาพ นศท. และ การ
พิมพบัญชีพล นศท. ซึ่งมีหัวขอยอยในการทํางาน ๕ ขอ คือ
๒.๓.๓.๑ บันทึกรายการใหม
๒.๓.๓.๒ แกไขรายการ
๒.๓.๓.๓ ยกเลิกรายการ
๒.๓.๓.๔ สถานภาพ นศท.
๒.๓.๓.๕ บัญชีพล นศท.
เมื่อเขาสูระบบงานกําลังสํารองในหัวขอที่ ๒.๓.๓ นักศึกษาวิชาทหาร จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง
1.บันทึกรายการใหม
2.กําลังพลประจําการเสริม
2.แกไขรายการ
3.ยกเลิกรายการ
3.นักศึกษาวิชาทหาร
4.บัญชีบรรจุกําลัง
4.สถานภาพ นศท.
5.บัญชีพล นศท.
กด < ESC >จบงาน
๒.๓.๓.๑ บันทึกรายการใหม
เปนการบันทึกขอมูลของ นักศึกษาวิชาทหารใหม เขางานกําลังพลสํารอง ซึ่ง
ตองใสรายละเอียดตางๆ ตามที่ปรากฏในจอภาพตอไปนี้
บันทึกขอมูลใหม ของนักศึกษา
1. เลขประจําตัว
ชื่อ
ยศ[ป 3]
ยศ[ป 5]
พรรคเหลา

:
:
:
:
:

ชื่อสกุล
คําสั่ง ทร.
คําสั่ง กห.
หนวย

:
:
:
:

วดป.เกิด
:
คุณวุฒิ
:
สถาบัน
:
2. ภูมิลําเนาทหาร เลขที่
ตําบล/แขวง
จังหวัด
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ภูมิลําเนาปจจุบัน เลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่ 1
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่ 2
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่ 3
พนราชการทหาร

วดป.ขึ้นทะเบียน
สาขา

:
:

หมูที่
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
นามสกุล
นามสกุล
หมูที่

รหัสไปรษณีย

F1 = HELP ESC = EXIT
จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานดังนี้
- กดปุม Enter เมื่อใสขอมูลเรียบรอย
- กดปุม ESC เมื่อตองการกลับสูเมนูหลัก
- กดปุม F1 เมื่อตองการดูตัวชวยเหลือ
การใสขอมูลของนักศึกษาวิชาทหาร ใหใสขอมูลเรียงตามลําดับ ซึ่งจะปรากฏแถบ สวางใหใสขอมูลได
ทีละชองเมื่อใสเรียบรอยใหกดปุม Enter แลวแถบสวางจะเลื่อนไปอยูในชองถัดไปเพื่อรอรับการใสขอมูล
ตามลําดับ ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของขอมูลตามจอภาพดานบนนี้
หมายเหตุ การใสขอมูลที่รายการ “ หนวย ” ใหผูใชงานใสรหัสหนวยดังนี้
31 หมายถึง กร.
33 หมายถึง นย.
34 หมายถึง สอ./รฝ.
๒.๓.๓.๒ แกไขรายการ
เปนการแกไขขอมูลของนักศึกษาวิชาทหารที่ไดใสไวในระบบงานใหถูกตอง โดยการที่จะตอง
ใสชื่อ หรือ นามสกุล หรือ ใสทั้งชื่อและนามสกุล ของคนที่ตองการแกไข ในชองดังตอไปนี้

ระบบงาน นศท.
กรุณาใส ชื่อ - ชื่อสกุล / เลขประจําตัว
เลขประจําตัว /
ชื่อ
ชื่อสกุล
กด < ESC > จบงาน
จากจอภาพจะปรากฏแถบสวางเพื่อรอใหใส หมายเลขประจําตัว , ชื่อ , นามสกุล , ชื่อ และ
นามสกุล ของผูที่ตองการแกไขขอมูล
ตัวอยาง ตองการแกไขรายการของ นศท. ชื่อ นาวี นามสกุล บุญสิน มีหมายเลขประจําตัว
๒๓๙๐๘๐๐๘๑๑ ซึ่งมีวิธีการใสขอมูลเพื่อคนหา ไดดังนี้
๑. ใส เลขประจําตัว เชน พิมพคําวา “2390800811”
๒. ใส ชื่อ เชน พิมพคําวา “นาวี”
๓. ใส ชื่อสกุล เชน พิมพคําวา “บุญสิน”
๔. ใส ชื่อ และ ชื่อสกุล เชน พิมพคําวา “นาวี” ในชองชื่อ
พิมพคําวา“บุญสิน”ในชองชื่อสกุล
เมื่อพิมพคําวา “นาวี” ในชอง หมายเลขประจําตัว / ชื่อ และกด Enter จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
1. จ.อ.นาวี
บุญสิน
2. จ.อ.นาวี
นาวีเจริญ
3. จ.อ.นาวี
ทองดี
4. จ.อ.นาวี
สิทธิวงศ
5. จ.อ.นาวี
ศรีจันทึก
6. จ.อ.นาวี
โชคสมุทร
7. จ.อ.นาวี
จันทรกระจาง
8. จ.อ.นาวี
ศิริเอก
9. จ.อ.นาวี
ญาณโน
10. จ.อ.นาวี เชาวินยั
11. จ.อ.นาวี ศิริรูป
ใสหมายเลขทีต่ องการดูขอมูล
< Enter > เลือกชื่อใหม < Pgdn > ดูหนาตอไป < Pgup > หนากอนนี้
F1 – HELP ESC - EXIT

จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานไดดังนี้
- กดปุม Enter เมื่อตองการเลือกใหม
- กดปุม PgDn เมื่อตองการดูหนาตอไป
- กดปุม PgUp เมื่อตองการดูหนาทีแ่ ลว
ใสหมายเลขทีต่ องการดูขอมูล และ กด Enter
เมื่อใสชื่อผูที่ตองการแลวจอภาพจะปรากฏรายชื่อ ที่ชื่อ นาวี ทั้งหมด ซึ่งมีผูที่ชื่อ นาวี ทั้งหมด มีจํานวน
๑๑ คน ให เลือกวาจะแกไข หมายเลขใด ก็ใหใสหมายเลขนั้นลงไปในชองที่แถบสวางปรากฏอยู
ตัวอยาง ตองการแกไขขอมูลของ จ.อ.นาวี บุญสิน โดยการใสหมายเลข “ 1 ” ลงไป และ กด Enter ก็จะ
ปรากฏรายละเอียด ของ จ.อ.นาวี บุญสิน และทําการแกไขรายการที่ตองการแกไขใหถูกตอง และกด Enter เมื่อ
แกไขเรียบรอยแลว ซึ่งจะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
แกไขขอมูล นศท.
1.เลขประจําตัว
ชื่อ
ยศ [ป 3]
ยศ [ป 5]
พรรคเหลา
วดป.เกิด
คุณวุฒิ
สถาบัน
2.ภูมิลําเนาทหาร
ตําบล/แขวง
จังหวัด
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
3.ภูมิลําเนาปจจุบัน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่ 1
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่ 2
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่ 3

.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
เลขที่

2390800811 .
.:
นาวี
ชื่อสกุล
.:
จ.อ.
คําสั่ง ทร. .:
.
คําสั่ง กห. .:
นว.
หนวย
.:
31/0820
วดป.ขึ้น
.:
.
ทะเบียน
.:
รร.สิงหสมุทร สาขา
21/50
หมูที่
สัตหีบ
อําเภอ/เขต
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย
จ.อ.สมปอง นามสกุล
จําปา
นามสกุล
เลขที่ 21/50
หมูที่
สัตหีบ
.
สัตหีบ
.
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย
31 ต.ค.39
31 ต.ค.46
31 ต.ค.56

.
บุญสิน
156/40
.
31 กร.
31/10/39

2
สัตหีบ
20180
บุญสิน
บุญสิน
2
.
.
20180

พนราชการ

31 ต.ค.62
F1 = HELP ESC = EXIT

๒.๓.๓.๓ ยกเลิกรายการ
เปนการยกเลิกขอมูลของนักศึกษาวิชาทหารที่ไดบันทึกใสไวในระบบงานแลว ออก
จากระบบงานทั้งหมดโดยการที่จะตองใส ชื่อ-ชื่อสกุล ของผูที่ตองการยกเลิก
ตัวอยาง เมื่อตองการยกเลิกขอมูลของ จ.อ.นาวี บุญสิน ใหใส ชื่อ – ชื่อสกุล ดังจอภาพตอไปนี้
ระบบงาน นศท.
กรุณาใส ชื่อ - ชื่อสกุล / เลขประจําตัว
เลขประจําตัว / ชื่อ นาวี
ชื่อสกุล บุญสิน
กด < ESC > จบงาน
เมื่อใสชื่อผูที่ตองการยกเลิกขอมูลแลว โดยใสชื่อ นาวี นามสกุล บุญสิน จะปรากฏรายชื่อ ผูที่
ชื่อ นาวี และนามสกุล บุญสิน ออกมากทางจอภาพทั้งหมดที่มีอยูในระบบงานดังตอไปนี้

1.จ.อ.

นาวี

บุญสิน

ใสหมายเลขทีต่ องการดูขอมูล
< Enter > เลือกชื่อใหม < Pgdn > ดูหนาตอไป < Pgup > หนากอนนี้
F1 – HELP ESC - EXIT
เมื่อปรากฏชื่อใหใสหมายเลขที่ตองการดูขอมูล และ กดปุม Enter จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
เมื่อตองการยกเลิกขอมูลของ จ.อ.นาวี บุญสิน จะปรากฏเมนูแทรกขึน้ มากลางจอภาพ เพื่อใหยืนยันการยกเลิก
ขอมูล วาตองการยกเลิกขอมูลหรือไม ดังนี้

1.เลขประจําตัว
ชื่อ
ยศ [ป 3]
ยศ [ป 5]
พรรคเหลา
วดป.เกิด
คุณวุฒิ
สถาบัน
2.ภูมิลําเนาทหาร
ตําบล/แขวง
จังหวัด
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
3.ภูมิลําเนาปจจุบัน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่
1
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่
2
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่
3
พนราชการ

แกไขขอมูล นศท.
.: 2390800811
.
.:
.: นาวี
ชื่อสกุล
.:
.: จ.อ.
คําสั่ง ทร.
.:
.: .
คําสั่ง กห.
.:
.: นว.
หนวย
.:
.: 31/08/20
วดป.ขึ้น
.:
.: .
ทะเบียน
.:
.: รร.สิงหสมุทร
สาขา
เลขที่ 21/50
หมูที่
สัตหีบ
อําเภอ/เขต
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย
จ.อ.สมปอง
นามสกุล
จําปา
นามสกุล
เลขที่ 21/50
หมูที่
ยืนยันการลบขอมูล

NO
YES
เลือก [NO] หรือ กด < ESC > => ยกเลิก

F1 = HELP ESC = EXIT
จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานดังนี้
- กดปุม ลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ตองการ
- กดปุม Enter เพื่อเลือกการทํางานที่ตองการเมื่อแถบสวางเลื่อนไปอยูท ี่ NO หรือ YES
NO = ไมตองการลบขอมูล
YES = ตองการลบขอมูล
- กดปุม ESC เมื่อตองการยกเลิก

.
บุญสิน
156/40
.
31 กร.
31/10/39

2
สัตหีบ
20180
บุญสิน
บุญสิน
2

๒.๓.๓.๔ สถานภาพ นศท.
เปนการดูสถานภาพ นศท. โดยโปรแกรมจะทําการคํานวณสถานภาพให วาแตละหนวยมี
สถานภาพ นศท. จํานวนเทาไร และยังสามารถจะดูขอมูลของ นศท.ไดดวย ซึ่งในระหวางทํางานอยูจอภาพจะ
ปรากฏ ขอความวา " …รอสักครู… " ในสวนดานลางของจอภาพดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง
2.กําลังพลประจําการเสริม
3.นักศึกษาวิชาทหาร
4.บัญชีบรรจุกําลัง

1.บันทึกรายการใหม
2.แกไขรายการ
3.ยกเลิกรายการ
4.สถานภาพ นศท.
5.บัญชีพล นศท.
...รอสักครู...
กด < ESC >จบงาน

เมื่อโปรแกรมคํานวณเรียบรอยจะปรากฏจอภาพดังนี้
หนวย

ป 5

ป3

กร.
209
2933
นย.
245
3110
สอ./รฝ.
97
2679
จากจอภาพดานบน จะปรากฏขอมูลสถานภาพของ นศท. มีรายละเอียดดังนี้
- หนวย กร. มี นศท. ป ๕ จํานวน ๕๐๙ ป ๓ จํานวน ๒๙๓๓
- หนวย นย. มี นศท. ป ๕ จํานวน ๒๔๕ ป ๓ จํานวน ๒๙๒๐
- หนวย สอ./รฝ. มี นศท. ป ๕ จํานวน ๙๗ ป ๓ จํานวน ๒๖๗๙
สามารถดูรายละเอียด ของ นศท. ในหนวยตางๆได โดยการเลื่อนแถบสวาง ไปที่ หนวยที่ตองการและ
กด Enter จากนั้นเลื่อนแถบสวางไปยังจํานวนนั้น
ตัวอยาง ตองการดูสถานภาพ นศท. หนวย กร. ป ๕ โดยการกด Enter และ เลื่อนแถบสวางจะปรากฏ
จอภาพดังตอไปนี้
หนวย

ป 5

ป3

กร.
นย.
สอ./รฝ.

209
245
97

2933
3110
2679

เมื่อเลือกดูสถานภาพ นศท. หนวย กร. ป ๕ จะปรากฏขอมูล ของ นศท. ใน หนวย นั้น ดังตอไปนี้
หนวย
ยศ
วาที่ ร.ต.
วาที่ ร.ต.
วาที่ ร.ต.
วาที่ ร.ต.
วาที่ ร.ต.

ป 5
ชื่อ
อัครเรศ
มนชนก
สัมพันธ
อภิชาติ
ปรเมศร

ป 3
นามสกุล
หอมหวล
ตั้งมั่น
ใจหวน
ทองกอน
แดนจรัส

จากจอภาพปรากฏรายชื่อของ นศท. แลว สามารถใชปุมลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังชื่อที่
ตองการดูขอมูลและ กดปุม Enter ก็จะปรากฏขอมูลของ นศท. ที่ตองการดูขอมูลใหเห็นทางจอภาพ
ตัวอยาง จากสถานภาพ นศท. สามารถดูขอมูลประวัติยอ ของ วาที่ ร.ต. อัครเรศ หอมหวล จะปรากฏ
ดังตอไปนี้
ยกเลิกขอมูล นศท.
1.เลขประจําตัว
ชื่อ
ยศ [ป 3]
ยศ [ป 5]
พรรคเหลา
วดป.เกิด
คุณวุฒิ
สถาบัน
2.ภูมิลําเนาทหาร
ตําบล/แขวง
จังหวัด
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
3.ภูมิลําเนาปจจุบัน

.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
เลขที่

เลขที่

1385800222
อัครเรศนาวี
.
วาที่ ร.ต..
นว.
//
.
รร.สิงหสมุทร
23/5205
ปากน้ํา
สมุทรปราการ
จ.อ.สมปอง
จําปา
23/205

.
ชื่อสกุล
คําสั่ง ทร.
คําสั่ง กห.
หนวย
วดป.ขึ้นทะเบียน
สาขา
หมูที่
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
นามสกุล
นามสกุล
หมูที่

.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:

.
หอมหวล
/
.
31 กร.
//

2
เมือง
10270
.
.
2

ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่
1
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่
2
ปลดเปนกองหนุนชัน้ ที่
3
พนราชการ

ปากน้ํา
เมือง
สมุทรปราการ

.
.
รหัสไปรษณีย

.
.
10270

ตําแหนงในบัญชีบรรจุกําลัง
...............ไมพบตําแหนงในบัญชีบรรจุกําลัง.............
๒.๓.๓.๕ บัญชีพล นศท.
เมื่อตองการพิมพบัญชีพล นศท. ในหนวย กร. , นย. , สอ./รฝ. จะปรากฏจอภาพใหเลือกหนวย
ที่ตองการพิมพบัญชีพล นศท. ดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง
1.บันทึกรายการใหม
2.กําลังพลประจําการเสริม
2.แกไขรายการ
3.นักศึกษาวิชาทหาร
3.ยกเลิกรายการ
4.บัญชีบรรจุกําลัง
4. สถานภาพ นศท.
5. บัญชีพล นศท.

กร.
นย.
สอ./รฝ.

กด < ESC >จบงาน
จากจอภาพจะปรากฏ หนวย กร. , นย. , สอ./รฝ. ใหเลือกวาจะตองการพิมพบัญชีพล นศท. ของ หนวย
ใดโดยการกดปุมลูกศร ขึ้น - ลง เพื่อเลื่อนแถบสวาง ไปยังหนวยที่ตองการ และกดปุม Enter
ตัวอยาง เลือกพิมพบัญชีพล นศท. ของ หนวย กร. จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง

1.บันทึกรายการใหม

2.กําลังพลประจําการเสริม

2.แกไขรายการ

3.นักศึกษาวิชาทหาร

3.ยกเลิกรายการ

4.บัญชีบรรจุกําลัง

ลง Text File
ออก Printer
กด < ESC >จบงาน

กร.
นย.
สอ./รฝ.

จากจอภาพ จะปรากฏเมนูยอยใหเลือกวาตองการพิมพลง Text File หรือ พิมพออก Printer
๑. พิมพลง Text File
เปนการเลือกสั่งใหโปรแกรมพิมพไวเปน Text File ซึ่งสามารถเรียกดูและแกไขไดจากโปรแกรม
WORD ตางๆ เชน สหวิริยาเวิรด ซึ่งแฟมขอมูลที่ไดจะมีนามสกุล .TXT โดยที่สามารถระบุวาตองการเก็บ
แฟมขอมูลไวที่ใด มีชื่ออะไร
ตัวอยาง ใหเก็บขอมูลเปน Text File ที่ Drive C: ชื่อ แฟม Print_1 .txt ใหพิมพคําวา " C:\ Print_1 " และ
กดปุม Enter จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง

1.บันทึกรายการใหม

2.กําลังพลประจําการเสริม

2.แกไขรายการ

3.นักศึกษาวิชาทหาร
4.บัญชีบรรจุกําลัง

3.ยกเลิกรายการ
4. สถานภาพ นศท.
5. บัญชีพล นศท .

ชื่อแฟมขอมูล :

กร.
นย.
สอ./รฝ.

C: \ print_1

๒. พิมพออก Printer
เปนการสั่งพิมพออกเครื่องพิมพไดเลยโดยที่ตองทําการติดตั้งเครื่องพิมพ และใสกระดาษพิมพให
เรียบรอย ถาไมไดติดตั้งเครื่องพิมพโปรแกรมจะแสดงผลทางจอภาพแทนดังจอภาพตอไปนี้
กรมกําลังพลทหารเรือ

ยศ-ชื่อ-ชื่อสกุล

วันที่ 1 ธันวาคม 2542
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารสังกัด กร
ตําแหนงในบัญชีบรรจุกําลัง

1. วาที่ ร.ต.
2. วาที่ ร.ต.
3. วาที่ ร.ต.
4. วาที่ ร.ต.
5. วาที่ ร.ต.

อัครเรศ
มนชนก
สัมพันธ
อภิชาต
ปรเมศร

หอมหวน
ตั้งมั่น
ใจหาว
ทองกอน
แดนจรัส

๒.๓.๔ บัญชีบรรจุกําลัง
เปนหัวขอการทํางานที่ใชในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวย ซึ่งสามารถจัดประจําการ
เสริม หรือกําลังพลสํารองลงในตําแหนงที่วางการบรรจุได พรอมทั้งสามารถพิมพบัญชีบรรจุกําลังของหนวย
พิมพตําแหนงที่ไดบรรจุประจําการ และกําลังพลสํารองพิมพตําแหนงวางไมบรรจุกําลังพลสํารอง รวมถึงการ
Copy ขอมูลบัญชีบรรจุกําลังใสแผน Diskette ซึ่งมีหัวขอยอยในการทํางาน ๘ ขอ ดังนี้
๒.๓.๔.๑ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร
๒.๓.๔.๒ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารประทวน
๒.๓.๔.๓ บัญชีบรรจุกําลังพลทหาร
๒.๓.๔.๔ พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยกําลังรบ
๒.๓.๔.๕ พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยสนับสนุน
๒.๓.๔.๖ ตําแหนงวาง ไมบรรจุกําลังพลสํารอง
๒.๓.๔.๗ ตําแหนงบรรจุประจําการ และกําลังพลสํารอง
๒.๓.๔.๘ Copy ขอมูลบัญชีบรรจุกําลังลง A:
เมื่อเลือกหัวขอบัญชีบรรจุกําลัง จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง
2.กําลังพลประจําการเสริม
3.นักศึกษาวิชาทหาร
4.บัญชีบรรจุกําลัง

1.บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร
2.บัญชีบรรจุกําลังนายทหารประทวน
3.บัญชีบรรจุกําลังพลทหาร
4.พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยกําลังรบ
5.พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยสนับสนุน
6.ตําแหนงวาง ไมบรรจุกําลังพลสํารอง
7.ตําแหนงบรรจุประจําการและกําลังพลสํารอง
8.Copy ขอมูลบัญชีบรรจุกําลังลง A:
กด < ESC >จบงาน

วิธีการทําบัญชีบรรจุกําลัง
- ทําหัวขอที่ ๒.๓.๔.๑ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร เมื่อทําบัญชีบรรจุกําลังของนายทหาร
สัญญาบัตร
- ทําหัวขอที่ ๒.๓.๔.๒ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารประทวน เมื่อทําบัญชีบรรจุกําลังของนายทหาร
ประทวน
- ทําหัวขอที่ ๒.๓.๔.๓ บัญชีบรรจุกําลังพลทหารเมื่อทําบัญชีบรรจุกําลังของพลทหาร
โดยการเขาไปในตําแหนงที่วางอยูในการบรรจุปกติ เพื่อที่จะไดใชกําลังพลประจําการเสริมมาบรรจุ
แทนการที่ใชกําลังพลประจําการเสริม มาบรรจุทดแทนนั้นในโปรแกรมจะตองใชรหัสหนวย และ รหัสตําแหนง
ของ ประจําการเสริมนั้นมาลงใสในโปรแกรมบัญชีบรรจุกําลัง ดังนั้น จะตองพิมพ ในหัวขอ ๒.๓.๔.๔พิมพ
บัญชีบรรจุกําลังหนวยกําลังรบ ซึ่งจะได รหัสหนวย และ รหัสตําแหนงมาดูประกอบในการทําบัญชีบรรจุกําลัง
เมื่อทําบัญชีบรรจุกําลังเรียบรอยแลว สามารถพิมพบัญชีบรรจุกําลังของหนวย โดยการเลือกหัวขอ ที่
๒.๓.๔.๔
พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยกําลังรบ และสามารถพิมพหัวขอที่ ๒.๓.๔.๖ ตําแหนงวางที่ไมบรรจุกําลัง
พลสํารองได
ตัวอยาง ในทําเนียบกําลังพล ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๑ กตอ.กร.ในการบรรจุปกติ จะเห็นวา ใน
ตําแหนง นายทหารการอาวุธ วางการบรรจุอยูและจะตองใชกําลังพลประจําการเสริมมาบรรจุแทนในบัญชีบรรจุ
กําลัง ตองการบรรจุกําลังพลประจําการเสริมลงใน ตําแหนง นายทหารการอาวุธ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒
กตอ.กร.
๒.๓.๔.๑ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อเขาสูระบบงานกําลังสํารองในหัวขอบัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร ผูใชงานจะตอง
เลือกหนวยที่ตอ งการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ซึ่งหนวยกําลังรบหลักที่ตองจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง คือ กร. , นย.
และ สอ./รฝ.
ตัวอยาง ในตําแหนง นายทหารการอาวุธ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร. ที่วางการบรรจุอยู
และจะตองใชกําลังพลประจําการเสริมมาบรรจุแทนในบัญชีบรรจุกําลัง ใหเลือกหนวยตามการจัด คือ กร. ->
กองเรือตรวจอาว -> หมวดเรือที่ 2 ->ร.ล.คลองใหญ ->สวนบังคับบัญชา ตามตัวอยาง
กร.
กองบัญชาการ
ประจําหนวย

กองบัญชาการ

สํารองราชการ

กองรอยกองบัญชาการ

กองเรือภาคที่ ๑

หมวดเรือที่ ๑

กองเรือภาคที่ ๒

หมวดเรือที่ ๒

-> ร.ล.สัตหีบ

กองเรือตรวจ

-> หมวดเรือที่ ๓

ร.ล.คลองใหญ

อาว
กองเรือฟริเกตที่
๑
กองเรือฟริเกตที่
๒
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร

->

สวนบังคับบัญชา

ร.ล.ตากใบ

แผนกเดินเรือ

ร.ล.กันตัง

แผนกยุทธการและสื่อสาร

ร.ล.เทพา

แผนกอาวุธและการเรือ

กองเรือดําน้ํา

ร.ล.ทายเหมือง

แผนกชางกล

กองเรือทุนระเบิด

ร.ล.หัวหิน

แผนกพลาธิการ

กองเรือยกพลขึ้นบก

ร.ล.แกลง

กองเรือยุทธบริการ

ร.ล.ศรีราชา

กองเรือลําน้ํา

เรือ ต.๑๑

กองการบินทหารเรือ

เรือ ต.๑๒

หนวยสงครามพิเศษทางเรือ
กองการฝกกองเรือยุทธการ
เลือกการทํางานโดยกด หรือ แลวกด < Enter : END = เมนูหลัก : PGUP = เมนูกอนหนา
เมื่อเลือกในสวนบังคับบัญชา ของ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร. จะแสดงทําเนียบกําลังพลดังนี้
หนา 1

ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ
->100
->200

->100

->100

31FD200000 - ร.ล.คลองใหญ
ผูบังคับการเรือ
น.ต.พิชิต บรรจง นว./34
ตนเรือ
ร.อ.พงษศักดิ์ รามนุช นว./38
31FD210000-แผนกเดินเรือ
ตนหน
วาที่ ร.ท.อนุพงษ ภมรศักดา นว./41
31FD230000 - แผนกอาวุธและการเรือ
นายทหารการอาวุธ

น.ต.

นว.ก.

ร.อ.

SIZE="4">นว.ก.

ร.อ.

นว.ก.

ร.อ.

นว.ก.

->200 นฟอ.อล.
ร.ท.ตติศักดิ์ กอประเสริฐ นว./40
->300 สรั่งปน
ร.ต.วีระ โกวินท นว./
31FD240000 - แผนกชางกล
->100 ตนกล
->200 สรั่งชาง
1.PgUp

2. PgDn

ร.อ.

กล.ก.

ร.อ.

นว.ข.

ร.อ.
ร.อ.

กล.ก.
กล.ข.

3. บรรจุกําลังพลสํารอง

4. ยกเลิกกําลังพลสํารอง

จากจอภาพ จะปรากฏฟงกชนั่ ยอยใหเลือกการทํางานได ดังนี้
กดปุม ลูกศร ซาย - ขวา เพือ่ เลื่อนแถบสวางไปเมนูยอยที่ตองการ และกด Enter
เมนู ๑. กดปุม PgUp เมื่อตองการกลับไปหนาที่แลว
เมนู ๒. กดปุม PgDn เมื่อตองการไปหนาตอไป
เมนู ๓. บรรจุกําลังพลสํารอง เมื่อตองการบรรจุกําลังพลสํารองลงในตําแหนงทีว่ างในการ
บรรจุปกติ
เมนู ๔. ยกเลิกกําลังพลสํารอง เมื่อตองการยกเลิกทีไ่ ดบรรจุกําลังพลสํารองลงไปแลว
จากทําเนียบกําลังพลของ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร. ในจอภาพนี้จะเห็นวามีตําแหนงทีว่ าง
การบรรจุอยู ๓ ตําแหนง คือ
๑. นายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ อัตรา ร.อ. พรรค-เหลา นว.ก.
๒. ตนกล แผนกชางกล อัตรา ร.อ. พรรค-เหลา กล.ก.
๓. สรั่งชางกล แผนกชางกล อัตรา ร.อ. พรรค-เหลา กล.ข.
เมื่อตองการบรรจุกําลังพลสํารองลงในบัญชีบรรจุกําลัง ใหเลือกหัวขอยอยที่ ๓ บรรจุกําลังพล
สํารอง และทํางานตามขั้นตอนตอไปนี้
วิธีการบรรจุกําลังพลสํารองลงในบัญชีบรรจุกําลัง
1. เขาทําเนียบกําลังพลใหหนาจอภาพปรากฏตําแหนงที่วางการบรรจุที่ตองการบรรจุกําลังพลสํารองลง
ไป
2. เมื่อตองการบรรจุกําลังพลสํารองใหเลือกขอ ๓ บรรจุกําลังพลสํารองหรือกดเลข ๓ และกด Enter
3. จอภาพจะปรากฏใหใสหมายเลขของตําแหนงที่ตองการบรรจุกําลังพลสํารอง และกด Enter
4. จะปรากฏจอภาพแทรกขึ้นมากลางจอภาพใหเลือกใสประเภทกําลังพลสํารองที่ตองการบรรจุ โดย
การ
-ใสเลข “ 1 ” เมื่อบรรจุจากประจําการเสริม
-ใสเลข “ 2 ” เมื่อบรรจุจากกองหนุน

-ใสเลข “ 3 ” เมื่อบรรจุจาก นศท.
5. ถาเลือกบรรจุจาก ๑. ประจําการเสริม จะปรากฏจอภาพแทรกขึ้นมาใหใส รหัสหนวย และรหัส
ตําแหนงในชองวาง ที่แถบสวางปรากฏอยู โดยใชรหัสหนวย และ รหัสตําแหนง จากการ พิมพในหัวขอพิมพ
บัญชีบรรจุกําลังในหนวยกําลังรบ
6. เมื่อใสรหัสหนวย และ รหัสตําแหนง ที่ถูกตองตรงตามตําแหนงของประจําการเสริมที่นํามาใสนี้
จอภาพจะปรากฏชื่อตําแหนงของประจําการเสริมที่ตรงกับการใส รหัสหนวย และ รหัสตําแหนง วาใสถูกตอง
หรือไม เมื่อตรวจสอบแลววาถูกตอง ก็ใหกดปุม Enter จากนั้น ตําแหนงของประจําการเสริมจะปรากฏในบัญชี
บรรจุกําลังพรอมกับแสดงรายชื่อผูที่บรรจุในตําแหนงประจําการเสรินั้น
7. ในกรณีที่ตองการยกเลิกประจําการเสริม ใหเลื่อนแถบสวางไปที่ฟงกชั่นที่ ๔ ยกเลิกประจําการเสริม
หรือ กดเลข “ 4 ” และกดปุม Enter จากนั้นใสหมายเลข ที่ตองการยกเลิก และกดปุม Enter ตําแหนงที่ตองการ
ยกเลิก ก็จะหายไปจากจอภาพเรียบรอย
เมนูยอยขอ ๓ บรรจุกําลังพลสํารอง
เปน เมนู ย อยในการทํางานที่ ใ ชสํา หรั บ บรรจุกําลังพลสํ า รองประเภทต า ง ๆ คื อ ประจํ าการเสริม ,
กองหนุน และ นศท. ซึ่งสามารถเลือกไดวาจะนํากําลังพลสํารองประเภทใดบางไปลงในตําแหนงที่วางการบรรจุ
ประเภทกําลังพลสํารอง ที่ใสในบัญชีบรรจุกําลัง
1. ประจําการเสริม - การนําขอมูลตําแหนงที่ถูกกําหนดใหเปนประจําการเสริมมาเปนกําลังพลสํารอง
2. กองหนุน
- การนําขอมูลของผูเปนกองหนุน โดยจะตองใสชื่อ – ชื่อสกุล
3. นศท.
- การนําขอมูลของ นศท. โดยจะตองใสชื่อ – ชื่อสกุล
เมื่อเลือกการทํางานในหัวขอนี้ จอภาพจะปรากฏลําดับที่ของตําแหนงขึน้ มาดานหนาของตําแหนง และ
ใหเลือกใสหมายเลขของตําแหนงที่ตองการบรรจุกําลังพลสํารอง ดังจอภาพตอไปนี้
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ
31FD200000 - ร.ล.คลองใหญ
1->100 ผูบังคับการเรือ
น.ต.
น.ต.พิชิต บรรจง นว./34
2->200 ตนเรือ
ร.อ.
ร.อ.พงษศักดิ์ รามนุช นว./38
31FD210000-แผนกเดินเรือ
3->100 ตนหน
ร.อ.
วาที่ ร.ท.อนุพงษ ภมรศักดา นว./41
31FD230000 - แผนกอาวุธและการเรือ
4->100 นายทหารการอาวุธ
ร.อ.
5->200 นฟอ.อล.
ร.อ.

หนา 1
นว.ก.
นว.ก.

นว.ก.

นว.ก.
กล.ก.

ร.ท.ตติศักดิ์ กอประเสริฐ นว./40
6->300 สรั่งปน
ร.ต.วีระ โกวินท นว./
31FD240000 - แผนกชางกล
7->100 ตนกล
8->200 สรั่งชางกล
Update หมายเลข :

ร.อ.

นว.ข.

ร.อ.
ร.อ.

กล.ก.
กล.ข.
0

จากจอภาพจะปรากฏ ขอความวา “ Update หมายเลข : ๐ ” ดานลางสุดของจอภาพ เพื่อใหใสหมายเลข
ของตําแหนงที่ปรากฏดานหนาของตําแหนง ซึ่งเปนตําแหนงที่ตองการบรรจุกําลังพลสํารองลงไป
ตัวอยาง การบรรจุกําลังพลสํารองลงใน ตําแหนงนายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คลอง
ใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ
โดยการดูจากจอภาพวา ตําแหนงนายทหารการอาวุธ มีเลข “ 4 ” ปรากฏอยูหนาตําแหนง จึงใหใสเลข “
4 ” ลงไปในชองวางและกด Enter จากนั้นจะปรากฏจอภาพยอยแทรกขึ้นมากลางจอภาพ ใหเลือกใสประเภท
กําลังพลสํารอง ถาใส 1 = ประจําการเสริม , 2 = กองหนุน , 3 = นศท. ตามจอภาพดานลาง
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ
31FD200000 - ร.ล.คลองใหญ
1->100 ผูบังคับการเรือ
น.ต.
น.ต.พิชิต บรรจง นว./34
2->200 ตนเรือ
ร.อ.
ร.อ.พงษศักดิ์ รามนุช นว./38
31FD210000-แผนกเดินเรือ
3->100 ตนหน
ร.อ.
วาที่ ร.ท.อนุพงษ ภมรศักดา นว./41
31FD230000 - แผนกอาวุธและการเรือ

หนา 1
นว.ก.
นว.ก.

นว.ก.

ประเภทกําลังพลสํารอง : 1 [ 1 = ประจําการเสริม 2 = กองหนุน 3 = นศท. ]
Update หมายเลข :

4

ตัวอยาง ถาใสประเภทกําลังพลสํารอง เปน ประเภทที่ ๑ ประจําการเสริม
เมื่อจอภาพปรากฏแถบสวางใหใส รหัสหนวย และรหัสตําแหนงของตําแหนงที่เปนประจําการ
เสริม ซึ่งดูไดจากที่พิมพรหัสหนวย และรหัสตําแหนงไว ตอนตน

สมมติประจําการเสริม ที่นํามาลงในตําแหนงนายทหารการอาวุธ ฯ เปน ตําแหนง ธง.ผบ.กตอ.
กร. ซึ่งมี รหัสหนวย เปน 31FA000000รหัสตําแหนง เปน 200 โดยการใสรหัสหนวย = “ 31FA000000 ” และ
รหัสตําแหนง = “ 200 ” ของตําแหนง ธง.ผบ.กตอ.กร.
เมื่อใสรหัสหนวยและรหัสตําแหนงเรียบรอยแลว จอภาพจะปรากฏชื่อตําแหนงที่ตรงกับรหัสที่
ใสไปแลววาเปนตําแหนงใดเพื่อตรวจสอบความถูกตองของการใสรหัส ตามจอภาพดานลาง
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ
31FD200000 - ร.ล.คลองใหญ
1->100
ผูบังคับการเรือ
น.ต.
น.ต.พิชิต บรรจง นว./34
2->200
ตนเรือ
ร.อ.
ร.อ.พงษศักดิ์ รามนุช นว./38
31FD210000-แผนกเดินเรือ
3->100
ตนหน
ร.อ.
วาที่ ร.ท.อนุพงษ ภมรศักดา นว./41
31FD230000 - แผนกอาวุธและการ
เรือ

หนา 1
นว.ก.
นว.ก.

นว.ก.

ประเภทกําลังพลสํารอง : 1 [ 1 = ประจําการเสริม 2 = กองหนุน 3 = นศท. ]
รหัสหนวย :

31FA000000

รหัสตําแหนง :

200

=>> ธง.ผบ.กตอ.กร.
Update หมายเลข :

4

เมื่อใสประจําการเสริมบรรจุในตําแหนงที่วางการบรรจุ ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว
จอภาพจะปรากฏแถบสวางมีขอความวาไดบรรจุประจําการเสริม คือ ตําแหนง ธง.ผบ.กตอ.กร.ไวในบัญชีบรรจุ
กําลังที่ตําแหนงนายทหารการอาวุธ วาตอนนี้ไดบรรจุประจําการเสริมลงไปแลวหากตําแหนงประจําการเสริมใด
มีคนบรรจุอยูจะแสดงรายชื่อของคนบรรจุนั้น และจะแสดงขอความ “ วางการบรรจุ ” หากตําแหนงประจําการ
เสริมนั้นไมมีการบรรจุคนไว
ถาบรรจุกําลังพลสํารอง เปน ประจําการเสริม ดานหลังจะปรากฏคํายอวา ( ปส. )
ถาบรรจุกําลังพลสํารอง เปน กองหนุน ดานหลังจะปรากฏคํายอวา ( สร 2. )

ถาบรรจุกําลังพลสํารอง เปน นศท. ดานหลังจะปรากฏคํายอวา ( สร 1. )
จากตัวอยางเมือ่ บรรจุกําลังพลสํารอง ประเภทประจําการเสริมจากตําแหนง ธง.ผบ.กตอ.กร.เรียบรอย
แลวจะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ
->100
->200

->100

->100

31FD200000 - ร.ล.คลองใหญ
ผูบังคับการเรือ
น.ต.พิชิต บรรจง นว./34
ตนเรือ
ร.อ.พงษศักดิ์ รามนุช นว./38
31FD210000-แผนกเดินเรือ
ตนหน
วาที่ ร.ท.อนุพงษ ภมรศักดา นว./41
31FD230000 - แผนกอาวุธและการเรือ
นายทหารการอาวุธ

หนา 1

น.ต.

นว.ก.

ร.อ.

นว.ก.

ร.อ.

นว.ก.

ร.อ.

นว.ก.

ร.อ.

กล.ก.

ร.อ.

นว.ข.

ร.อ.
ร.อ.

กล.ก.
กล.ข.
4. ยกเลิกกําลังพล

บรรจุ- 31FA000000 – 200 => - วางการบรรจุ - (ปส.)
ธง.ผบ.กตอ.กร.
->200
นฟอ.อล.
ร.ท.ตติศักดิ์ กอประเสริฐ นว./40
->300
สรั่งปน
ร.ต.วีระ โกวินท นว./
31FD240000 - แผนกชางกล
->100
ตนกล
->200
สรั่งชาง
1.PgUp

2. PgDn

3. บรรจุกําลังพลสํารอง

สํารอง

เมนูยอยขอ ๔ ยกเลิกกําลังพลสํารอง
เปนเมนูยอยในการทํางานที่ใชสําหรับยกเลิกการบรรจุกําลังพลสํารองประเภทตาง ๆ คือ ประจําการ
เสริม , กองหนุน และ นศท. ที่ไดบรรจุเปนกําลังพลสํารองใสไวในบัญชีบรรจุกําลังแลว เพื่อแกไขเปลี่ยน
ประเภทการบรรจุใหม หรือ ลบขอมูลที่ไดใสผิดพลาด

เมื่อเลือกเมนูยอยขอ ๔ ยกเลิกกําลังพลสํารองแลว จอภาพจะปรากฏลําดับที่ของตําแหนงขึ้นมาดานหนา
ของตําแหนง และใหใสลําดับที่ที่ตองการยกเลิก ซึ่งมี ขอความวา “ Update หมายเลข : ๐ ” ปรากฏอยูดานลางสุด
ของจอภาพ โดยใหใสหมายเลขของตําแหนงที่ตองการยกเลิกบรรจุกําลังพลสํารอง ในชองวาง และกด Enter
เพื่อยืนยันการยกเลิก ดังนั้นจอภาพที่ปรากฏอยูตองมีตําแหนงที่ไดบรรจุกําลังพลสํารองไวแลว และ ตองการ
ยกเลิกกําลังพลสํารองในตําแหนงดังกลาว
ตัวอยาง เมื่อตองการยกเลิก ตําแหนงนายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.
กร. ที่ไดบรรจุประจําการเสริมในตําแหนง ธง.ผบ.กตอ.กร. ลงไป ซึ่งตําแหนงนี้ ไดอยูในลําดับที่ ๔ ในจอภาพนี้
ดังนั้นจึง ใสเลข “ 4 ” ในชองวางดานลางสุดของจอภาพ และกด Enter เพื่อยืนยันการยกเลิก ซึ่งจอภาพจะปรากฏ
ดังตอไปนี้
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ
1->100
2->200

3->100

4->100

31FD200000 - ร.ล.คลองใหญ
ผูบังคับการเรือ
น.ต.พิชิต บรรจง นว./34
ตนเรือ
ร.อ.พงษศักดิ์ รามนุช นว./38
31FD210000-แผนกเดินเรือ
ตนหน
วาที่ ร.ท.อนุพงษ ภมรศักดา นว./41
31FD230000 - แผนกอาวุธและการเรือ
นายทหารการอาวุธ

หนา 1

น.ต.

นว.ก.

ร.อ.

นว.ก.

ร.อ.

นว.ก.

ร.อ.

นว.ก.

ร.อ.

กล.ก.

ร.อ.

นว.ข.

ร.อ.
ร.อ.

กล.ก.
กล.ข.

บรรจุ- 31FA000000 – 200 => - วางการบรรจุ - (ปส.)
ธง.ผบ.กตอ.กร.
5->200 นฟอ.อล.
ร.ท.ตติศักดิ์ กอประเสริฐ นว./40
6->300 สรั่งปน
ร.ต.วีระ โกวินท นว./
31FD240000 - แผนกชางกล
7->100 ตนกล
8->200 สรั่งชาง
Update หมายเลข :

4

เมื่อไดยกเลิกกําลังพลเสริม ในตําแหนงนายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร. ที่
ไดบรรจุประจําการเสริมจากตําแหนง ธง.ผบ.กตอ.กร. แลว จอภาพจะแสดงตําแหนงนายทหารการอาวุธ แผนก
อาวุธและการเรือ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร. เปนตําแหนงวางเหมือนเดิม ดังจอภาพตอไปนี้
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ
->100
->200

->100

->100
->200
->300

->100
->200
1.PgUp

31FD200000 - ร.ล.คลองใหญ
ผูบังคับการเรือ
น.ต.พิชิต บรรจง นว./34
ตนเรือ
ร.อ.พงษศักดิ์ รามนุช นว./38
31FD210000-แผนกเดินเรือ
ตนหน
วาที่ ร.ท.อนุพงษ ภมรศักดา นว./41
31FD230000 - แผนกอาวุะและการเรือ
นายทหารการอาวุธ
นฟอ.อล.
ร.ท.ตติศักดิ์ กอประเสริฐ นว./40
สรั่งปน
ร.ต.วีระ โกวินท นว./
31FD240000 - แผนกชางกล
ตนกล
สรั่งชาง
2. PgDn

หนา 1

น.ต.

นว.ก.

ร.อ.

นว.ก.

ร.อ.

นว.ก.

ร.อ.
ร.อ.

นว.ก.
กล.ก.

ร.อ.

นว.ข.

ร.อ.
ร.อ.

กล.ก.
กล.ข.
4. ยกเลิกกําลังพล

3. บรรจุกําลังพลสํารอง

สํารอง

๒.๓.๔.๒ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารประทวน
เปนการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังนายทหารประทวนของหนวยกําลังรบ (กร. , นย. , สอ./รฝ.) โดย
ที่มีวิธีการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังเหมือนกับหัวขอที่ ๒.๓.๔.๒ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร ในหนาที่
๘๑
๒.๓.๔.๓ บัญชีบรรจุกําลังพลทหาร
เปนการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังพลทหารของหนวยกําลังรบ (กร. , นย. , สอ./รฝ.) โดยที่มีวิธีการ
จัดทําบัญชีบรรจุกําลังเหมือนกับหัวขอที่ ๒.๓.๔.๒ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร ในหนาที่ ๘๑
๒.๓.๔.๔ พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยกําลังรบ

เปนการสั่งพิมพบัญชีบรรจุกําลังของหนวยกําลังรบ ( กร. , นย. , สอ./รฝ. ) เมื่อไดทําการบรรจุ
กําลังพลสํารองตามขั้นตอนใน หัวขอที่ ๒.๓.๔.๑ บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร , ๒.๓.๔.๒ บัญชีบรรจุ
กําลังนายทหารประทวน , ๒.๓.๔.๓ บัญชีบรรจุกําลังพลทหาร เรียบรอยแลวเมื่อเขาสูระบบงานกําลังสํารองใน
หัวขอ พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยกําลังรบ จะตองทําการเลือกหนวยที่ตองการจะสั่งพิมพบัญชีบรรจุกําลัง (
เฉพาะหนวยกําลังรบเทานั้น )
ตัวอยาง พิมพบัญชีบรรจุกําลัง ของ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร. จะตองเลือกหนวย
ตามลําดับตอไปนี้
กร. -> กองเรือตรวจอาว ->หมวดเรือที่ ๒ ->ร.ล. คลองใหญ ->รวมทั้งหมด
กร.
รวมทั้งหมด
ประจําหนวย

รวมทั้งหมด

สํารองราชการ

กองรอยกองบัญชาการ

กองเรือภาคที่ ๑

หมวดเรือที่ ๑

กองเรือภาคที่ ๒

หมวดเรือที่ ๒

กองเรือตรวจอาว ->

หมวดเรือที่ ๓

->

รวมทั้งหมด
ร.ล.สัตหีบ

-> รวมทั้งหมด

กองเรือฟริเกตที่๑

ร.ล.คลองใหญ

แผนกเดินเรือ

กองเรือฟริเกตที่๒

ร.ล.ตากใบ

แผนกยุทธการและ
สื่อสาร

กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร

ร.ล.กันตัง

แผนกอาวุธและการเรือ

กองเรือดําน้ํา

ร.ล.เทพา

แผนกชางกล

กองเรือทุนระเบิด

ร.ล.ทายเหมือง

แผนกพลาธิการ

กองเรือยกพลขึ้นบก

ร.ล.หัวหิน

กองเรือยุทธบริการ

ร.ล.แกลง

กองเรือลําน้ํา

ร.ล.ศรีราชา

กองการบินทหารเรือ

เรือ ต.๑๑

หนวยสงครามพิเศษทางเรือ

เรือ ต.๑๒

กองการฝกกองเรือยุทธการ
เลือกการทํางานโดยกด หรือ แลวกด < Enter : END = เมนูหลัก : PGUP = เมนูกอนหนา

ตัวอยาง การเลือกประเภทการพิมพบัญชีบรรจุกําลังเมื่อเลือกหนวยเรียบรอยแลว ซึ่งมี ๒ วิธี คือ พิมพ
ลง Text File และพิมพออก Printer
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.
รวมทั้งหมด
แผนกเดินเรือ
แผนกยุทธการและสื่อสาร
แผนกอาวุธและการเรือ
แผนกชางกล
แผนกพลาธิการ
ลง Text File
ออก Printer
เลือกการทํางานโดยกด หรือ แลวกด < Enter : END = เมนูหลัก : PGUP = เมนูกอนหนา
การสั่งพิมพลง Text File และ ออก Printer
๑. ลง Text File = เปนการสั่งพิมพบัญชีบรรจุกําลังใสใน Text File สามารถเรียกมาดู และ แกไขไดใน
Word ทั่วไป โดยที่ผูใชสามารถระบุที่เก็บขอมูลได เชน " C:\PRINT_4 "
- ตองการเก็บขอมูลในแผน ที่ Drive C : , สมมติชื่อแฟมคือ (โดยที่มีนามสกุล .txt )
๒. ออก Printer = เปนการสั่งพิมพบัญชีบรรจุกําลังออกเครื่องพิมพไดเลย โดยที่ตองติดตั้งเครื่องพิมพ
พรอมทั้งใสกระดาษใหเรียบรอยพรอมที่จะพิมพได ถาสั่งออก Printer แลวยังไมไดติดตั้งเครื่องพิมพ โปรแกรม
จะทําการแสดงผลทางจอภาพแทน
หมายเหตุ กระดาษที่ใชพิมพเปนกระดาษแบบพิมพตอเนื่อง สําหรับคอมพิวเตอร ขนาด ๑๕*๑๑
ตัวอยาง วิธีการสั่งพิมพลง Text file
- ใหใส Drive ที่ตองการจัดเก็บขอมูล และใสชื่อแฟม
ตัวอยาง จัดเก็บขอมูลที่ “ Drive C: ” และใหชื่อแฟมขอมูลวา “ PRINT_4 ” โดยการพิมพคําวา“ C:\
PRINT_4 ” ในชองวางที่ใหใสชื่อแฟมขอมูล ดานลางสุดของจอภาพ เมื่อใสชื่อแฟมเรียบรอยแลวจะปรากฏ
จอภาพดังตอไปนี้
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.
รวมทั้งหมด
แผนกเดินเรือ
แผนกยุทธการและ
สื่อสาร

แผนกอาวุธและการเรือ
แผนกชางกล
แผนกพลาธิการ
ชื่อแฟมขอมูล :
C:\PRINT_4
เลือก พิมพออก Printer
-สั่งพิมพบั ญชี พลประจํ าการเสริมออกเครื่องพิมพไ ดเ ลย โดยที่ตองติด ตั้งเครื่องพิ มพ พรอมทั้งใส
กระดาษ ใหเรียบรอย (กระดาษที่ใชพิมพเปนกระดาษแบบพิมพตอเนื่อง สําหรับคอมพิวเตอร ขนาด ๑๕*๑๑ )
ถาสั่งออก Printer แลวยังไมไดติดตั้งเครื่องพิมพ โปรแกรมจะทําการแสดงผลทางจอภาพแทนดังตอไปนี้
ตําแหนง
อัตรา
พรรค-เหลา
รหัสตําแหนง กําลังพลประจําการ [ตําแหนง
ใหม]
31FD2000000 - ร.ล.คลองใหญ
31FD2000000 - ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ. กร.
ผูบังคับการเรือ น.ต.
นว.ก.
ส-100
น.ต.พิชิต บรรจงกิจ
ตนเรือ
ร.อ.
นว.ก.
ส-200
ร.อ.พงษศักดิ์ รามนุช
31FD210000-แผนกเดินเรือ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร
ตนหน
ร.อ.
นว.ก.
ส-100
วาที่ ร.ท.อนุพงษ
พันจาเรือ
พ.จ.อ.
นวส.
ป-100
พ.จ.อ.สถาพร
จาเรือ
จ.อ.
นวส.
ป-200
จ.อ.อนุชา
31FD220000-แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร
พนักงานวิทยุ พ.จ.อ.
ญว.
ป-100
พ.จ.ท.เกื้อ
หมายเหตุ
แบบบัญชีบรรจุกําลัง สามารถดูคําอธิบายและตัวอยาง ไดในในขอที่ยอยที่ ๓.๑ แบบบัญชีบรรจุกําลัง
ซึ่งอยูในหัวขอ ๓. แบบที่ใชในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังตามโปรแกรม
๒.๓.๔.๕ พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยสนับสนุน
เปนการสั่งพิมพบัญชีบรรจุกําลังของหนวยสนับสนุน ตามขั้นตอนและวิธีการทํางานเหมือน
หัวขอที่ ๒.๓.๔.๔ พิมพบัญชีบรรจุกําลังหนวยกํารังรบ
การสั่งพิมพบัญชีบรรจุกําลังของหนวยสนับสนุนหลังจากที่หนวยตองทําการกําหนดอัตราให
เปนประจําการเสริมใหเรียบรอยกอน
ตัวอยาง สั่งพิมพบัญชีบรรจุกําลังของ กองนโยบายและแผน กพ.ทร. จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
บัญชีบรรจุกําลัง : กองนโยบายและแผน
ตําแหนง
อัตรา
พรรค-เหลา รหัสตําแหนง
กําลังพลประจําการ[ตําแหนงใหม] ประเภท
1320000000-กองนโยบายและแผน

ผูอํานวยการกอง
ผูอํานวยการกอง

เสมียน
หัวหนาแผนก
ประจําแผนก

1320000000 กนผ.กพ.ทร.
น.อ.พ.
นว.ก.เสธ
ส-100
น.อ.
นว.ก.เสธ/
กล.ก.เสธ/
ส-200
นย.ก.เสธ/
พ.จ.อ.
สบ.
ป-100
1321000000 แผนกนโยบายและแผน กนผ.กพ.ทร.
น.ท.
นว.ก.เสธ
ส-100
น.ต.
นว.ก.เสธ
ส.-200
น.ต.
นว.ก.

น.อ.ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต
น.อ.เจริญศักดิ์ มารัตนะ

ปส.

พ.จ.อ.ธนลภย ปานคลัง
น.ต.สนั่น โพธิ์ศรี

๒.๓.๔.๖ ตําแหนงวาง ไมบรรจุกําลังพลสํารอง
เปนการทํางานเพื่อชวยในการตรวจสอบขอมูลในบัญชีบรรจุกําลังที่ยังไมสมบูรณ ทําใหการ
ตรวจสอบทําไดรวดเร็วขึ้น
เมื่อเขาสูระบบงานกําลังสํารองในหัวขอ ตําแหนงวาง ไมบรรจุกําลังพลสํารองในบัญชีบรรจุ
กําลังของหนวยจะตองทําการเลือกหนวยที่ตองการจะตรวจสอบตําแหนงวาง ตามลําดับ
ตัวอยาง ตองการเลือกตรวจสอบตําแหนงวางที่ไมบรรจุกําลังพลสํารอง ของ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่
๒ กตอ.กร. เขาไปที่หนวยที่ตองการตรวจสอบตามลําดับดังตอไปนี้ คือ
กร. -> กองเรือตรวจอาว -> หมวดเรือที่ ๒ -> ร.ล. คลองใหญ -> รวมทั้งหมด
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.
รวมทั้งหมด
แผนกเดินเรือ
แผนกยุทธการและสื่อสาร
แผนกอาวุธและการเรือ
แผนกชางกล
แผนกพลาธิการ
ลง Text File
ออก Printer
เลือกการทํางานโดยกด หรือ แลวกด < Enter : END = เมนูหลัก : PGUP = เมนูกอนหนา
จากนั้นจอภาพจะใหเลือกประเภทการพิมพประกอบดวยการพิมพลง Text File หรือพิมพออก Printer
การสั่งพิมพลง Text File และ ออก Printer

ปส.

๑. ลง Text File = เปนการสั่งพิมพตําแหนงวาง ไมบรรจุกําลังพลสํารอง เก็บไวเปน Text File สามารถ
เรียกมาดู และ แกไขไดใน Word ทั่วไป โดยที่ผูใชสามารถระบุที่เก็บขอมูลได เชน “ C:\PRINT_6 ”
- ตองการเก็บขอมูลในแผน ที่ Drive C : , สมมติชื่อแฟมคือ PRINT_6 (โดยที่มีนามสกุล .txt )
๒. ออก Printer = เปนการสั่งพิมพตําแหนงวาง ไมบรรจุกําลังพลสํารอง ออกเครื่องพิมพไดเลย โดยที่
ตองติดตั้งเครื่องพิมพพรอมทั้งใสกระดาษใหเรียบรอยพรอมที่จะพิมพได
ถาสั่งออก Printer แลวยังไมไดติดตั้งเครื่องพิมพ โปรแกรมจะทําการแสดงผลทางจอภาพแทน
ตัวอยาง วิธีการสั่งพิมพลง Text file
- ใหใส Drive ที่ตองการจัดเก็บขอมูล และใสชื่อแฟม
ตัวอยาง จัดเก็บขอมูลที่ “ Drive C: ” และใหชื่อแฟมขอมูลวา “ PRINT_6 ” โดยการพิมพคําวา“ C:\
PRINT_6 ” ในชองวางที่ใหใสชื่อแฟมขอมูล ดานลางสุดของจอภาพ เมื่อใสชื่อแฟมเรียบรอยแลวจะปรากฏ
จอภาพดังตอไปนี้
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.
รวมทั้งหมด
แผนกเดินเรือ
แผนกยุทธการและสื่อสาร
แผนกอาวุธและการเรือ
แผนกชางกล
แผนกพลาธิการ
ชื่อแฟมขอมูล :
C:\PRINT_ 6
เลือก พิมพออก Printer
-สั่งพิมพตําแหนงวาง ไมบรรจุกําลังพลสํารอง ออกเครื่องพิมพไดเลยโดยที่ตองติดตั้งเครื่องพิมพให
พรอมทั้งใสกระดาษใหเรียบรอย
ถาสั่งออก Printer แลวยังไมไดติดตั้งเครื่องพิมพ โปรแกรมจะทําการแสดงผลทางจอภาพแทน
ตัวอยาง ตองการพิมพตําแหนงวางการบรรจุและยังไมไดบรรจุกําลังพลสํารอง ของ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่
๒ กตอ.กร. แตยังไมไดทําการติดตั้งเครื่องพิมพ จะปรากฏจอภาพดังตอไปนี้
ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.
รายชื่อตําแหนงที่วางการบรรจุ และยังไมไดบรรจุกําลังพลสํารอง
ตําแหนง
อัตรา
พรรค-เหลา
31FD230000 แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กร.
ส- 100 นายทหารการอาวุธ ร.อ.
นว.ก.
31FD230000 แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กร.
ป-1000 ชางปน
พ.จ.อ.
สพ.

ป-1100 ชางไฟฟาอาวุธ พ.จ.อ.
ยย.(อล.)
31FD240000 แผนกชางกล ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กร.
ส- 100 ตนกล
ร.อ.
กล.ก.
ส- 200 สรั่งชางกล
ร.อ.
กล.ข.
31FD240000 แผนกชางกล ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กร.
ป- 100 ชางกล
พ.จ.อ.พ.
กล.ข.
ป- 900 ชางกล
จ.อ.
กล.ข.
31FD250000 แผนกพลาธิการ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กร.
ป- 100 จาพลาธิการ
จ.อ.
พธ.
ป- 200 จาพลาธิการ
จ.อ.
พธ.
หมายเหตุ
แบบบัญชีตําแหนงวาง ไมบรรจุกําลังพลสํารอง สามารถดูคําอธิบายและตัวอยาง ไดในขอที่ยอยที่ ๓.๒
แบบบัญชีตําแหนงวาง และไมบรรจุกําลังพลสํารอง ซึ่งอยูในหัวขอ ๓. แบบที่ใชในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
ตามโปรแกรม
๒.๓.๔.๗ ตําแหนงบรรจุประจําการและกําลังพลสํารอง
เปนการชวยตรวจสอบตําแหนงที่อาจไมถูกตอง เนื่องจากยายขาราชการไปลงในตําแหนงที่เคย
บรรจุกําลังสํารอง หรือกําลังพลประจําการเสริมไวแลว
เมื่อเขาสูระบบงานกําลังสํารองในหัวขอตําแหนงบรรจุประจําการและกําลังพลสํารอง จะตอง
ทําการเลือกหนวยที่ตองการจะตรวจสอบตําแหนงบรรจุประจําการและกําลังพลสํารอง ตามลําดับ
ตัวอยาง ตองการเลือกตรวจสอบตําแหนงบรรจุประจําการและกําลังพลสํารองของ กองรอยปนเล็กที่ ๒
กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน นย. โดยเขาไปที่หนวยที่ตองการตรวจสอบ
ตามลําดับดัง คือ นย. -> กองพลนาวิกโยธิน นย. -> กองทหารราบที่ ๑ -> กองพันทหารราบที่ ๓ -> กองรอยปน
เล็กที่ ๒ -> รวมทั้งหมด
กองรอยปนเล็กที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๓ กองทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน นย.
รวมทั้งหมด
ลง Text File
ออก Printer
เลือกการทํางานโดยกด หรือ แลวกด < Enter : END = เมนูหลัก : PGUP = เมนูกอนหนา
จากนั้นจอภาพจะใหเลือกประเภทการพิมพประกอบดวยการพิมพลง Text File หรือพิมพออก Printer
การสั่งพิมพลง Text File และ ออก Printer
๑. ลง Text File = เปนการสั่งพิมพตําแหนงบรรจุประจําการและกําลังพลสํารอง เก็บเปน Text File
สามารถเรียกมาดู และ แกไขไดใน Word ทั่วไป โดยที่ผูใชสามารถระบุที่เก็บขอมูลได เชน “ C:\PRINT_7 ”

- ตองการเก็บขอมูลในแผน ที่ Drive C : , สมมติชื่อแฟมคือ PRINT_7 (โดยที่มีนามสกุล .txt )
๒. ออก Printer = เปนการสั่งพิมพตําแหนงประจําการและกําลังพลสํารอง ออกเครื่องพิมพไดเลย โดยที่
ตองติดตั้งเครื่องพิมพพรอมทั้งใสกระดาษใหเรียบรอยพรอมที่จะพิมพได
ถาสั่งออก Printer แลวยังไมไดติดตั้งเครื่องพิมพ โปรแกรมจะทําการแสดงผลทางจอภาพแทน
ตัวอยาง วิธีการสั่งพิมพลง Text file
- ใหใส Drive ที่ตองการจัดเก็บขอมูล และใสชื่อแฟม
ตัวอยาง จัดเก็บขอมูลที่ “ Drive C: ” และใหชื่อแฟมขอมูลวา “ PRINT_7 ” โดยการพิมพคําวา“ C:\
PRINT_7 ” ในชองวางที่ใหใสชื่อแฟมขอมูล ดานลางสุดของจอภาพ เมื่อใสชื่อแฟมเรียบรอยแลวจะปรากฏ
จอภาพดังตอไปนี้
กองรอยปนเล็กที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๓ กองทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน นย.
รวมทั้งหมด

ชื่อแฟมขอมูล : :\ PRINT_7
เลือก พิมพออก Printer
-สั่ ง พิ ม พ ตํ า แหน ง บรรจุ ป ระจํ า การและกํ า ลั ง พลสํ า รอง ออกเครื่ อ งพิ ม พ ไ ด เ ลย โดยที่ ต อ งติ ด ตั้ ง
เครื่องพิมพพรอมทั้งใสกระดาษตอเนื่องใหเรียบรอย
ถาสั่งออก Printer แลวยังไมไดติดตั้งเครื่องพิมพ โปรแกรมจะทําการแสดงผลทางจอภาพแทน
ตัวอยาง ตรวจสอบตําแหนงบรรจุประจําการและกําลังพลสํารอง ของ กองรอยปนเล็กที่ ๒ กองพัน
ทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน นย. แตยังไมไดทําการ ติดตั้งเครื่องพิมพ จะปรากฏจอภาพ
ดังตอไปนี้
ตําแหนง
ชื่อผูบรรจุ
อัตรา พรรค-เหลา
กําลังพลสํารอง
๓๓๒๓๔๓๑๐๐๐ กองรอยปนเล็กที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน นย.
ส-๒๐๐ รองผูบังคับกองรอย
ร.ท.บํารุง จันทรแกว
ร.ท. นย.ข.
[วาที่ ร.ต.จตุพร จุลเจริญ (นศท.)]
---------------๒.๓.๔.๘ Copy ขอมูลบัญชีบรรจุกําลังลง A:
เปนการจัดเก็บขอมูลที่ไดจัดทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยเรียบรอยแลว ใสแผน Diskette เพื่อ
สง กพ.ทร.

เมื่อเลือกการทํางานในหัวขอ ๔. บัญชีบรรจุกําลัง จอภาพจะปรากฏแถบสวางขึ้นทางดาน
ขวามือ ในหัวขอยอยที่ ๘. Copy ขอมูลบัญชีกําลังลง A: ไดดังจอภาพตอไปนี้
ระบบงานกําลังสํารอง กองทัพเรือ
1. กําลังพลสํารอง
2. กําลังพลประจําการ
3. นักศึกษาวิชาทหาร
4. บัญชีบรรจุกําลัง

1.บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร
2.บัญชีบรรจุกําลังนายทหารประทวน
3. บัญชีบรรจุกําลังพลทหาร
… ยืนยันการ COPY ขอมูล….
หนวยกําลังรบ
หนวยสนับสนุน
NO
YES
กําลังพลสํารอง
เลือก NO หรือ กด < ESC > = > ยกเลิก การและกําลังพลสํารอง
บรรจุกําลัง A:

กด < ESC > ยกเลิก
จากจอภาพจะปรากฏฟงกชนั่ ใหเลือกการทํางานไดดังนี้
กดปุมลูกศร ซาย-ขวา เพื่อเลือกการยืนยันการ Copy ขอมูล วาตองการ Copy หรือไม
NO = ไมตองการ Copy ขอมูล
YES = ตองการ Copy ขอมูล ลงแผนใน Drive A:
โดยที่ใสแผน Disketteใน Drive A: เรียบรอยแลว
กดปุม Enter เพื่อยืนยันเลือกการทํางานที่ตอ งการ
กดปุม Esc เมื่อตองการจบงาน หรือ ยกเลิกการ Copy ขอมูล ใสแผน Diskette ที่ Drive A:
๓. แบบที่ใชในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังตามโปรแกรม
๓.๑ แบบบัญชีบรรจุกําลัง
๓.๒ แบบบัญชีตําแหนงวางการบรรจุ และยังไมไดบรรจุกําลังพลสํารอง
( สวนกําลังรบ เฉพาะ กร. , นย. , สอ./รฝ. )
๓.๓ แบบบัญชีกําลังพลประจําการเสริม
( สวนอื่น ๆ )
๓.๑ แบบบัญชีบรรจุกําลัง
ตําแหนง
อัตรา พรรค-เหลารหัส กําลังพลประจําการ
กําลังพลบรรจุทดแทน
ตําแหนง [ตําแหนงใหม]
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สถานภาพ รหัสตําแหนงเดิม
31FD230000 แผนกอาวุธและการเรือ
31FD230000 แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ 2 กตอ.กร.
นายทหารการอาวุธ ร.อ. นว.ก.
ส-100
ร.ท.เกียรติกอง พันธุอน ปส. 31FA000000200

[ธง.ผบ.กตอ.กร..]
กล.ก.
นายทหารไฟฟาอาวุธ
ร.อ.
และอิเล็กทรอนิกส
สรั่งปน
ร.อ. นว.ข.
พ.จ.อ.พ
นวป.
พันจาปน
.
พ.จ.อ. นวป.
จาปน
จ.อ. นวป.
จ.อ. นวป.
จ.อ. นวป.
จ.อ. นวป.
จ.อ. นวป.
จ.อ. นวป.
จ.อ. นวป.

ส-200 ร.ท.ตติศักดิ์ กอประเสริฐ
ส-300 ร.ต.วีระ โควินท
ป-100 พ.จ.อ.ชาติชาย คําแฝง
ป-200 พ.จ.อ.สายัณห วิชัยดิษฐ
ป-300 จ.อ.เสกศึก ชัมภารีย
ป-400 ทวิชาติ จิตอราม
ป-500 อมร มากชวย
ป-600 วีระเดช โภคประเสริฐ
ป-700 โกวิท ผลลาภ
ป-800 ศักดิด์ า กุลประยงค
ป-800 กิจจา วาสิกดิลก

หมายเหตุ 31FD230000 หมายถึงรหสัสของหนวย แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.
ส-100 หมายถึง รหัสตําแหนงของนายทหารการอสวุธ(ส= สัญญาบัตร, ป= ประทวน)
- การอางถึง นายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คลองใหย หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร. ใหใช รหัสหนวย+
รหัสตําแหนงคือ31FD230000-ส-100
ปส. หมายถึง สถานภาพของกําลังพลที่บรรจุทดแทนในบัญชีบรรจุกําลัง
(ปส.=กําลังพลประจําการเสริม, สร.1=กําลังพลสํารองประเภทลาออกจาก ทร. สร.2=กําลังพลสํารองประเภทนักศึกษา
วิชาทหาร
๓.๒ แบบบัญชีตําแหนงวางการบรรจุ และยังไมไดบรรจุกําลังพลสํารอง
รายชื่อตําแหนงที่วางการบรรจุ และยังไมไดบรรจุกําลังพลสํารอง
ตําแหนง
อัตรา
พรรค-เหลา
31FD230000 แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กร.
ส-100 นายทหารการอาวุธ
ร.อ.
นว.ก.
31FD230000 แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กร.
ป-1000 ชางปน
พ.จ.อ.
สพ.
ป-1100 ชางไฟฟาอาวุธ
พ.จ.อ.
ยย.(อล.)
31FD240000 แผนกชางกล ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กร.
ส-100 ตนกล
ร.อ.
กล.ก.
ส-200 สรั่งชางกล
ร.อ.
กล.ข.

31FD240000 แผนกชางกล ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กร.
ป-100 ชางกล
พ.จ.อ.พ.
กล.ข.
ป-900 ชางกล
จ.อ.
กล.ข.
31FD250000 แผนกพลาธิการ ร.ล.คลองใหญ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอาว กร.
ป-100 จาพลาธิการ
จ.อ.
พธ.
ป-200 จาพลาธิการ
จ.อ.
พธ.
๓.๓ แบบบัญชีกําลังพลประจําการเสริม
แบบบัญชีกําลังพลประจําการเสริม
ประเภท อัตรานายทหารสัญญาบัตร
หนวย กพ.ทร.
จํานวน 31 อัตรา
ตําแหนง

อัตรา
พรรค-เหลา
รหัสตําแหนง กําลังพลประจําการ
1320000000 กองนโยบายและแผน
1320000000 กนผ.กพ.ทร.
นว.ก.เสธ./
รองผูอํานวยการ
น.อ.เจริญศักดิ์ มารัตนะ
น.อ.
ส-200
กล.ก.เสธ./
กอง
(นว./25)
นย.ก.เสธ
1321000000 แผนกนโยบายและแผน กนผ.กพ.ทร.
ร.อ.วิทยา จงกาวหนา
ประจําแผนก น.ต.
นว.ก.เสธ
ส-200
(นว.35)
1322000000 แผนกควบคุม กนผ.กพ.ทร.
ประจําแผนก น.ต.
นว.ก.
ส-300
1322000000 แผนกกําลังพลสํารอง กนผ.กพ.ทร.
นว.ก./
ร.อ.ชลทัย รัตนเรือง
ประจําแผนก น.ต.
ส-300
นย.ก
(นว./36)
หมายเหตุ ตําแหนงใหม หมายถึง ตําแหนงในบัญชีบรรจุกาํ ลัง

ตําแหนงใหม

กฎหมาย ขอบังคับและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒. พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓
๓. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
๔. ขอบังคับทหารที่ ๑๑/๑๖๕๓๖/๒๔๘๒ วาดวยการแบงประเภทนายทหารสัญญาบัติ แกไขจนถึง
ขอบังคับ กห.จนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๔๐
๕. ขอบังคับ กห.วาดวยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ แกไขจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๒๙
๖. ขอบังคับ กห.วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗แกไขจนถึงฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๓๓
๗. ระเบียบ กห. วาดวยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน พ.ศ.๒๕๑๐
๘. ระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ตามหลักสูตรกระทรวงกลาโหม ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๓ แกไขจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๑
๙. คําสั่ง กห ที่ ๑๐๓๘/๒๕๒๖ ลง ๒๖ พ.ย.๒๖ เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนยศใหแกนายทหารสัญญา
บัตรกองหนุนที่เขารับการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม
๑๐. คําสั่ง กห ที่ ๒๙๙/๒๕๓๙ ลง ๒๓ เม.ย.๓๙ เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนยศและเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนกองหนุนที่เขารับการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร และเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอมและการระดม
พล
๑๑. ระเบียบ ทร.วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๓๙

