
(ส 

                                                           บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  กบ.ทอ.(สนผ.โทร.๒-๑๕๑๒)  
ที ่ กห ๐๖๐๗.๓/๗๒๕                                   วันที ่        ๒๗ พ.ค.๖๔ 

เรื่อง  ขออนุมัติใช้ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ (LMIS)  
 พ.ศ.๒๕๖๔  

เรียน ผบ.ทอ.  
 

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๗.๓/๑๔๘๙ 
ลง ๑๐ ก.ย.๖๓ ให้ กบ.ทอ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าระเบียบ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน  
ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการใช้งานระบบ LMIS และเป็นปัจจุบัน (แนบ ๑) นั้น 

๒. กบ.ทอ.ตรวจสอบและด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
 ๒.๑ นโยบาย ผบ.ทอ.ปี พ.ศ.๒๕๖๔ นโยบายเฉพาะ ข้อ ๕ ด้านส่งก าลังบ ารุง ข้อ ๕.๓ 

ขยายขีดความสามารถระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ (Logistics Management 
Information System : LMIS) ให้ครอบคลุมการสนับสนุนและการบริการ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

 ๒.๒ การจัดท าร่างระเบียบ ทอ.ว่าด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ 
(LMIS) พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๗.๒ 
ให้ กบ.ทอ.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ 
(Logistics Management Information System : LMIS) ที่ก าหนดไว้  

 ๒.๓ ด าเนินการร่างระเบียบ ทอ.ว่าด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ 
(LMIS) พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยกรอบแนวทางการจัดท าเนื้อหา ประกอบด้วย 

  ๒.๓.๑  หมวด ๑ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๓.๒ หมวด ๒ การก าหนดสิทธิ์และการขอสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
  ๒.๓.๓ หมวด ๓ การฝึกอบรม 
  ๒.๓.๔ หมวด ๔ การปฏิบัติกรณีระบบขัดข้อง 
  ๒.๓.๕ หมวด ๕ การปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากระบบ และการ

เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอ่ืน 
  ๒.๓.๖ หมวด ๖ การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลระบบ 
  ๒.๓.๗ หมวด ๗ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ 
  ๒.๓.๘ หมวด ๘ การปฏิบัติงานในระบบงาน 
  ๒.๓.๙ หมวด ๙ ค าชี้แจงและการก าหนดปลีกย่อย 

  ๒.๔ อนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทน ฯ) เมื่อ ๕ ต.ค.๕๒ ท้ายหนังสือ สบ.ทอ.
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๓๐๔ ลง ๒๙ ก.ย.๕๒ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดท าระเบียบ ทอ. ให้ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจัดท าร่างระเบียบฯ จ านวน ๒ ฉบับ โดยส่งให้ สธน.ทอ. ๑ ฉบับ และ สบ.ทอ. ๑ ฉบับ เพ่ือตรวจสอบ
ด้านกฎหมาย และรูปแบบ ข้อความทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อความเฉพาะในสายวิทยาการใดของร่างระเบียบดังกล่าว 

ด้านกฎหมาย ... 
 

(ส าเนา) หน่วยรับ 
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ด้านกฎหมาย และรูปแบบ ข้อความทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อความเฉพาะในสายวิทยาการใดของร่างระเบียบฯ ดังกล่าว 
ก่อนส่งคืนให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพ่ือน าเรียน ผบ.ทอ.ลงชื่อ (แนบ ๒) ซ่ึง กบ.ทอ.ได้ขอให้ สธน.ทอ. และ สบ.ทอ.
ตรวจสอบร่างระเบียบฯ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน ามาใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้จริง ตามหนังสือ 
กบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๗.๓/๕๘๗ ลง ๕ ก.พ.๖๔ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าว มีดังนี้ 

  ๒.๔.๑  หนังสือ สธน.ทอ.ที่ กห ๐๖๑๕.๔/๒๔๘ ลง ๑๕ ก.พ.๖๔ แจ้งว่า ได้ตรวจสอบ
และพิจารณาปรับแก้ไขเพ่ิมเติมร่างระเบียบ ทอ.ว่าด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ 
(LMIS) ให้แล้ว (แนบ ๓) 

  ๒.๔.๒ หนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๓๘๓ ลง ๒๓ ก.พ.๖๔ แจ้งว่า ได้ตรวจสอบรูปแบบ
และแก้ไขร่างระเบียบฯ ดังกล่าวให้แล้ว ส่วนการจัดพิมพ์ขอให้ด าเนินการตามหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๗๔๔ 
ลง ๒๕ มี.ค.๕๔ เรื่อง ชี้แจงรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเมื่อ ผบ.ทอ.ลงชื่อประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้แล้ว ขอได้ส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลให้ สบ.ทอ.  
เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทางราชการด้วย (แนบ ๔) 

 ๒.๕ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในร่างระเบียบ ทอ.ว่าด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่ง
ก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ (LMIS) พ.ศ.๒๕๖๔ ตามผลการตรวจสอบของ สธน.ทอ.และ สบ.ทอ.เรียบร้อยแล้ว 
(แนบ ๕) 

 ๓. กบ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของ ทอ.(LMIS) 
ซึ่งเป็นระบบหลักในการปฏิบัติงานด้านการส่งก าลังบ ารุงของ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม 
สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการส่งก าลังและซ่อมบ ารุง รวมทั้งความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน         
จึงเห็นสมควรให้ นกข.ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ นขต.ทอ.ใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ 
(LMIS) พ.ศ.๒๕๖๔ อ้างอิงโดยเคร่งครัด และให้ นขต.ทอ.จัดท าระเบียบปฏิบัติประจ าของหน่วย เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานในระบบ LMIS ของหน่วยต่อไป 
  ๓.๒ กบ.ทอ. 
   ๓.๒.๑  ควบคุม ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินการของ นขต.ทอ.ตามข้อ ๓.๑ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   ๓.๒.๒ ส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลให้ สบ.ทอ. 
   ๓.๒.๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงระเบียบ  ทอ.ว่าด้วย
ระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ (LMIS) พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน
ระบบ LMIS ให้เป็นปัจจุบัน และสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ น าเรียนผู้บังคับบัญชา
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  
   ๓.๒.๔ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ระบบสารสนเทศด้านการส่ง
ก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ (Logistics Management Information System : LMIS)  
 

๓.๓  จร.ทอ. ... 
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  ๓.๓ จร.ทอ. และ สตน.ทอ.ใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุง
ของกองทัพอากาศ (LMIS) พ.ศ.๒๕๖๔ อ้างอิงประกอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ นขต.ทอ. 
  ๓.๔ สปช.ทอ.สนับสนุนงบประมาณเมื่อได้รับการร้องขอ 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงชื่อในระเบียบฯ ที่แนบให้ต่อไป 
 
 
      (ลงชื่อ) พล.อ.ท.อนันตชัย  แก้วศรีงาม 
          จก.กบ.ทอ. 
 

อนุมัติตามข้อ ๓, ลงชื่อแล้ว 
 
(ลงชื่อ)  พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ 
   ผบ.ทอ. 
 ๑ มิ.ย.๖๔ 
 
การแจกจ่าย 
-  ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจ า ผบช.  
   และ รอง เสธ.ทอ. 
-  สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ.,  
   สน.ผทค.ทอ., ศปก.ทอ., สง.ปรมน.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ., สคม.ทอ. และ ผนน.บก.ทอ. 
-  นขต.ทอ. 
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง 
 
     น.อ.ก่อเกียรติ  ทองนพคุณ 
         (ก่อเกียรติ  ทองนพคุณ) 
          ผอ.ศกบ.สนผ.กบ.ทอ. 
                ๘ มิ.ย.๖๔ 

 
           จ.ท.พงศกร ฯ พิมพ์/ทาน 
           น.อ.ปิยะฉัตร ฯ       ตรวจ 

 
 
 
 
 


