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นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ 



นโยบาย ผบ.ทอ. 
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นโยบายเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
ประจ าปพีุทธศักราช  2562 

 
“ ให้ทุกหน่วยงานในกรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

งานด้านการส่งก าลังบ ารุง ” 
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ภารกิจ 

  
 ศูนย์ส่งก าลังบ ารุง ส านักนโยบายและแผน กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ มี
หน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ 
พั ฒ น า  แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น ก า ร ติ ด ต า ม  เ ร่ ง รั ด  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ในระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ การจัดท าถานภาพ สถิติ 
และวิเคราะห์ข้อมูลยุทธภัณฑ์ รวมทั้งสั่งการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน
กิจการส่งก าลังบ ารุง มีผู้อ านวยการศูนย์ส่งก าลังบ ารุงเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 



ระบบ ALMS 
(Mainframe) 

ระบบ LMIS 
(Client/Server) 

ระบบ LMIS WEB 

2530 

2546 

2554 - ปัจจุบัน 

ระบบส่งก าลังบ ารุงอัตโนมัติ 
Automated Logistics Management System  

ALMS 

ระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลัง ทอ.  

Logistics Management Information System  LMIS 

วัตถุประสงค์ และความเป็นมาของระบบฯ 
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เร่ิมต้นโครงการระบบ
สารสนเทศด้านการส่ง
ก าลังบ ารุงของ 
ทอ.(LMIS)  
- 26 ระบบงาน 
- 23 Servers 
- 805 Clients&Printers 
- OS,Oracle Database 

พัฒนาโปรแกรมระบบ LMIS 
Web 2 ระบบ MTMS, WAMS 

จัดหา WEB 
SERVER 

- จัดหาอุปกรณ์ทดแทน 
ทั้งระบบตามอายุการใช้งาน 
- พัฒนาโปรแกรมระบบ  
INVS, SPET, MSML, LI 

พัฒนาโปรแกรมระบบ LMIS 
Web ทั้งหมด 15 ระบบ 

การด าเนินโครงการที่ผ่านมา 

พัฒนาโปรแกรมระบบ LMIS Web 
4 ระบบ 

ACSS, CESS, FUMS, RAPS 
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2530-2550 (ALMS) 

ระบบส่งก าลังบ ารุง
อัตโนมัต ิ 

(Automated Logistics 
Management System : 

ALMS) 

- จัดหามาพร้อมกับการน า 
F-16 ฝูงแรกเข้ามาใช้งาน 
- น าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในงานด้านการส่ง
ก าลังบ ารุงเป็นครั้งแรก 
- ท างานรูปแบบรวมศูนย์ 
Centralization มี Server 
ตั้งอยู่ที่ ศกบ.ฯ 
 

ระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารงุของ ทอ. 

(Logistics Management Information System : LMIS) 

- ยกเลิกการใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากอายุการใช้งานและเทคโนโลยี 
- Client/Server 
- ปรับรูปแบบสถาปัตยกรรมระบบจาก
รวมศูนย์ Centralization เป็นกระจาย 
Distributed มี Server หลัก ที่ ศกบ.ฯ 
Server รอง ตามกองบินและคลังใหญ่ 
- มี 26 ระบบงานย่อย 
- ระบบงานย่อยบางส่วนใช้งานไม่ได้ 

2554-ปัจจุบัน (LMIS Web) 

- ระบบ Client/Server มีปัญหาท างานช้า 
- การดูแลรักษาระบบยาก เนื่องจากการวาง
ฐานข้อมูลแบบกระจายตามกองบินและคลังใหญ่ 
- 2554 เริ่มปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีโดยทยอย
เปล่ียนแปลงระบบงานย่อยบางส่วนจาก 
Client/Server ให้เป็น Web Application  
- 2557 เลิกใช้งาน Client/Server และ ปรับเป็น 
Web Application ทั้งหมด 
- ปัจจุบันมี 15 ระบบงานย่อย 

วัตถุประสงค์ และความเป็นมาของระบบฯ 

2546-2554 (LMIS Client/Server) 
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ด้านส่งก าลัง 
(Supply) 

• ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ (INVS) 
• ระบบบริหารเชื้อเพลิงภาคอากาศและ
ภาคพื้น (FUMS) 
• ระบบบริหารและควบคุมอาวุธ กระสุน
และวัตถุระเบิด (WAMS) 
• ระบบบริหารระบบสละอากาศยาน
(CPMS) 
• ระบบแจ้งความต้องการและการจัดซื้อ
หรือจ้างซ่อม (RAPS) 
• ระบบการจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ
โดยวิธีFMS (FMS) 
• ระบบแผนการซ่อมบ ารุงและบัญชีความ
ต้องการพัสดุที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง  
(MSML) 
• ระบบจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์  
(RGIS) 

ด้านซ่อมบ ารุง 
(Maintenance) 

• ระบบบริหารการซ่อมบ ารุงคลังใหญ ่(DMMS) 
• ระบบบริหารการซ่อมบ ารุงกองบิน (MTMS) 
• ระบบติดตามการใช้งานชิ้นส่วนอะไหล ่(SPET) 

ด้านการรายงานสถานภาพ 
(Report) 

• ระบบควบคุมสถานภาพอากาศยาน(ACSS) 
• ระบบควบคุมสถานภาพยุทธภัณฑ์(CESS) 
• ระบบสถานภาพการส่งก าลังบ ารุงของ

ทอ.(LI) 

การแบ่งกลุ่มงาน และระบบงานย่อย 
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RGIS 

ACSS 

รายงานสถานภาพ 

CESS 

LI 

วางแผน 

MSML 
แจ้งความ
ต้องการ 

RAPS 

จัดหา 

FMS 
RAPS 

ควบคุม 
INVS 

FUMS 

WAMS 
เก็บรักษา 

INVS 

FUMS 

WAMS 

แจกจ่าย 
INVS 

FUMS 

WAMS 

ซ่อมบ ารุง 
MTMS 

SPET 

DMMS 

จ าหน่าย 
INVS 

FUMS 

WAMS 

ภาพรวมการท างาน 



INVS 

WCMS 

FUMS 

RAPS 

FMS 

ACSS 

CESS 

SPET 

MDCA 

PMMS 

SYSTEM ADMINISTRATOR 

RGIS 

Supply Maintenance Report Procurement & 
Requisition 

MSML 

LI 

DW 

Other 

พัสดุเข้าระบบ 

ออกรายงาน 

ความต้องการพัสดุเพื่อซ่อม 

ข้อมูลพัสดุส าหรับการซ่อมบ ารุง 

ข้อมูลพัสดุ ข้อมูลซ่อมบ ารุง 

รายการจัดหาพัสดุ 

LCS 

WAMS CPMS DMMS 

MTMS 

เป้าหมายในการพฒันา มิ.ย.62 
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ระบบ LMIS มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานของ ทอ.และระบบงานอื่นๆ ที่มีความจ าเป็น 

LMIS

Wing War Room 

ขส.ทอ. LDAP HRIS IBCS T-LIS 
PENTAGON 

FENIX 
ฯลฯ 

พัสดุสาย ขส. 

ข้อมูล ขรก.ทอ. 

ข้อมูล 
งบประมาณ ทอ. 

ข้อมูล  
การซ่อมบ ารุง 

CCIS ศบภ.ทอ. 

ข้อมูลสถานภาพอากาศยาน,ยุทธภัณฑ,์ อาวุธ, เช้ือเพลิง 

ด ำเนินกำรแล้ว                             อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปี 62                     แผนด ำเนินกำร 

ข้อมูลการรับพัสดุ
(ทอ.74) 

NCOC Portal สนภ.ฯ e-ICT Report 

ทสส.ทอ. คปอ. กร.ทอ. สนภ.ฯ 

สอ.ทอ. กพ.ทอ. สปช. 

KAI, TAI, SAAB 

ขส.ทอ. 

กบ.ทท. 

กบ.ทท. 

บริภัณฑ์ ข้อขัดข้อง อ. รายงานยุทธภัณฑ์ 

ข้อมูลยานพาหนะ ทอ. 

Mail ทอ. ยืนยัน ตัวตน 

การเชื่อมโยงข้อมูล 

18 



หัวข้อการบรรยายสรุป 

ช่วงที่ 1 : ภาพรวมของระบบ LMIS 
1. ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
2. ภารกิจ วัตถุประสงค์ และความเป็นมาของระบบ LMIS 
3. ภาพรวมการท างาน 
4. การด าเนินงานในปี 61-62 
5. ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ 
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 สัญญาจ้างเลขที่   121/2561  ลง 15 ม.ิย.61 
 บริษัทคู่สัญญา    บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 
 ระยะเวลาด าเนินการ           360 วัน (16 ม.ิย.61 - 10 มิ.ย.62) 
 งบประมาณ                    17.8 ล้านบาท 
 ความต้องการ  ระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารงุของกองทัพอากาศ  
             จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย โปรแกรมระบบงาน จ านวน 
            15 ระบบงาน และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พร้อมติดตั้ง 
 การส่งมอบงาน  แบ่งเป็น 2 งวดงาน  
                               -  งวดที่ 1 ภายใน 180 วัน ส่งมอบ 11 ธ.ค.61   
    -  การติดตั้ง Software และอุปกรณ์ที่ Data Center สอ.ทอ. 
    -  ติดตั้งระบบ และอบรมการใช้งาน ๕ ระบบงาน 
                                                  (ระบบ LI, RGIS, FMS, LCS และ LD) 
     -  งวดที่ 2 ภายใน 360 วัน ส่งมอบ 7 มิ.ย.62 
         -  ติดตั้งระบบงานที่เหลือทั้งหมดที่ก าหนดในสัญญา  

การด าเนินงานในปี 61-62 
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การด าเนินงานในปี 61-62 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลัง
บ ารุง ของ ทอ. (กบ.ทอ.) 

61 62 63 

 มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค 

งวดงานที่ 1 ส่งมอบ ธ.ค.61 

งวดงานที่ 2 ส่งมอบ มิ.ย.62 

สง่มอบแล้ว 

ส่งมอบงานงวด 2 
- แผนตรวจรับ   
- ม.ิย.-ส.ค.62 

     

ช่วงเปลี่ยนระบบ 
- Conversion & 

Cleansing Data 
- Bug / Debug 

Program 
- **ฝึกอบรมการ

ใช้งาน 
 

บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบ 
- รวบรวมความต้องการ 
- จัดล าดับความส าคัญ 
- ด าเนินการแก้ไข 

ปรับปรุงระบบ 

     

- สัมมนา และการ
จัดท า รปป.ฯ 
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ปัญหา 

Hardware 

Software 

Peopleware 

Database 

SOP. 

Network 

- เก่า 
- ไม่เพียงพอ 

- แสดงผลช้า 
- ไม่ตรงความต้องการ 

- โยกย้าย 
- ไม่เพียงพอ 
- ไม่ใช้งาน 
- ภาระงาน - ไม่ถูกต้อง 

- ไม่ครบถ้วน 

- ช้า 
- ไม่ม ี

- ไม่ม ี
- มีแต่ไม่ครอบคลุม 
– ไม่ชัดเจน 

ปัญหาข้อขัดข้อง 
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ปัญหาข้อขัดข้อง 
องค์ประกอบ ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไข 

Hardware • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไม่เพียงพอ
กับผู้ใช้งาน บางส่วนมีอายุการใช้งานมานาน
ประสิทธิภาพไม่รองรับกับระบบงานและ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

• กบ.ทอ.(ศกบ.ฯ) จะจัดท าโครงการจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบทดแทนตามอายุการใช้งานที่
เหมาะสม รวมถึงจัดหาเพ่ิมเติมใน
หน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องใช้งาน
ระบบและยังขาดแคลน ในปี 2564 

Software ระบบบางส่วนแสดงผลการท างานล่าช้า 
• รวมถึงออกแบบไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับ

ความต้องการของผู้ใช้งาน 

• กบ.ทอ.(ศกบ.ฯ)ได้ท าการตรวจสอบหา
สาเหตุแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขซ่ึงจะแล้วเสร็จใน มิ.ย.2562 
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ปัญหาข้อขัดข้อง 
องค์ประกอบ ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไข 

People ware • ขาดการบันทึกข้อมูลเข้าระบบอย่าง
สม่ าเสมอผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่
ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ในระบบ 
 
 
 

• ผู้ปฏิบัติงานที่คลังพัสดุรวมการขาดขวัญ
ก าลังใจ และความก้าวหน้า เนื่องจากเป็น
อัตราเพ่ือพลาง 

• ก าลังพลไม่เพียงพอ, ภาระงานเพิ่มขึ้น 
• การโยกย้ายและการส่งต่อหน้าท่ีปฏิบัติให้ผู้ท่ี

บรรจุหรือโยกย้ายมาใหม่ 

• กบ.ทอ.เน้นย้ าถึงความส าคัญ ประโยชน์ที ่
ทอ.ได้รับ ให้กับ นขต.ทอ.เพ่ือให้หน่วย
บันทึกข้อมูลในระบบถูกต้องครบถ้วน
อย่างสม่ าเสมอ และ ผบช.นขต.ทอ.
ติดตาม ก ากับ ดูแล การบันทึกข้อมูล
ข้อมูลของหน่วยให้ถูกต้องและทันสมัย 

• พิจารณาปรับคลังพัสดุรวมการเป็นอัตรา 
ทอ.  

• บรรจุ จนท.ฯ ให้เพียงพอกับการท างาน 
• กบ.ทอ.เพ่ิมจ านวนวงรอบการอบรม

ผู้ใช้งานให้สูงขึ้น, รร.จอ.(พด.) และสาย
วิทยาการ ควรมี ชม.บรรยาย LMIS   
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ปัญหาข้อขัดข้อง 
องค์ประกอบ ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไข 

Network • หน่วยงานย่อยปลายทางที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
(อาทิ ฝ่ายคลังเชื้อเพลิง, คลังกระสุนวัตถุ
ระเบิด, กองโรงงานสรรพาวุธ, กองซ่อม
อากาศยาน) ในพ้ืนที่ กองบิน และ รร.การบิน 
การรับส่งข้อมูลผ่านระบบล่าช้า 

• ระบบใช้ช่องทางการสื่อสารข้อมูลร่วมกับการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไปของ ขรก.ทอ. 

• ควรจัดสรรงบประมาณให้ สอ.ทอ.
ด าเนินการเชื่อมต่อข่ายสื่อสารให้กับ
หน่วยงานย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนและมี
ขีดความสามารถที่สูงขึ้น 

• สอ.ทอ.พิจารณาแยกช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลของระบบ LMIS ออกจากการใช้
งานอินเตอร์เน็ตทั่วไปของ ขรก.ทอ. 
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ปัญหาข้อขัดข้อง 
องค์ประกอบ ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไข 

DATA • คุณลักษณะของพัสดุและยอดคงคลังของพัสดุ
บางรายการไม่ถูกต้อง 
 

• การจัดซื้อตามโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ
ไม่มีการน าพัสดุเข้ามาบันทึกในระบบ ท าให้
ขาดข้อมูลรายการพัสดุตั้งต้น  
(EC725, S-92 ฯลฯ) 
 

• ระบบขาดข้อมูลการซ่อมบ ารุงเมื่อการจ้างให้
หน่วยงานภายนอกซ่อมบ ารุง บริภัณฑ์ และ
อากาศยาน(TAI, การบินไทย ฯลฯ )  

• หน่วยต้องตรวจส ารวจพัสดุและปรับปรุง
ข้อมูลในระบบให้ถูกต้องสม่ าเสมอตามท่ี
คู่มือพัสดุได้ก าหนดไว้ (1 ครั้ง/ปี) 

• ในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ควร
ก าหนดใหคู่้สัญญาของ ทอ. ส่งข้อมูล
รายละเอียดพัสดุที่ครบถ้วน (Digital 
file) ให้กับคลังใหญ่บันทึกข้อมูลลง
ระบบ และน าของออกจ่ายให้กับหน่วย
ผ่านระบบ INVS 

• ควรระบุในสัญญาการจ้างให้ด าเนินการ
เช่นเดียวกับฝูง 604 บ.TAI เป็นผู้บันทึก
ข้อมูลการซ่อมบ ารุง ลงในระบบ MTMS 27 



ปัญหาข้อขัดข้อง 
องค์ประกอบ ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไข 

Standard 
Operating 
Procedure  

(SOP) 

• กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยังไม่รองรับและ
ครอบคลุมการปฏิบัติผ่านระบบในทุกด้าน 
 
 
  

• ต้องด าเนินการทั้งในระบบและ Manual 
 

• เม่ือมีการตรวจรับระบบ ฝึกอบรม ทดลอง
ใช้งานเรียบร้อยแล้ว กบ.ทอ.จะด าเนินการ
จัดท าระเบียบการใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้านการส่งก าลังบ ารุง ของ ทอ.น าเรียน
เสนอ ผบ.ทอ.เพ่ืออนุมัติให้ใช้งาน 

• กบ.ทอ.จะตรวจสอบและพิจารณายกเลิก
การรายงานหรือส่งหนังสือเอกสารต่างๆ 
ของหน่วย มาท่ี กบ.ทอ. หากข้อมูลนั้นที่
สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ หรืออาจ
พิจารณาน ารายงานที่พิมพ์ออกจากระบบ
มาเป็นเอกสารแนบได้ 
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ช่วงที่ 2 : สิ่งที่หน่วยต้องท าในระบบ INVS 

1.  สิ่งที่หน่วยต้องท าในระบบ INVS  

2.   ตัวอย่างหน้าจอปรับปรุงของ ระบบบริหารและควบคุมพัสด ุ

3.   ตัวอย่าง Template การ Conversion ยอดพัสดุ 

4.   ตอบข้อซักถาม 

 



  ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ  
                           (Inventory Management System : INVS) 

การควบคุมพัสดุ 

อ 

อ 
เมื่อหมายเลขพัสดุน้ันควบคุม S/N หรือ รหัสสินทรัพย์ 

**พัสดุคงรูปต้อง      พัสดุคงรูป/อัตราจ่าย 



  ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ  
                           (Inventory Management System : INVS) 

การควบคุมพัสดุ 
**หากใส่รหัสควบคุมถูกต้อง และหน่วยท ารับผ่านระบบแล้ว 
ระบบสามารถแสดงยอดพัสดุคงรูป/อัตราจ่าย ผ่านหน้าจอได้ 



  ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ  
                           (Inventory Management System : INVS) 

การควบคุมพัสดุ 



  ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ  
                           (Inventory Management System : INVS) 

การเบิกพัสดุ 

** พัสดุที่ใช้ส าหรับอากาศยาน หรือ บริภัณฑ์ (เลขที่ ชย. , ทะเบียน กห.ฯ) 
ต้องใส่ข้อมูลอ้างอิง เพื่อการติดตามพัสดุ 



  ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ  
                           (Inventory Management System : INVS) 

การรับพัสดุ 

** หน่วยท่ีได้รับพัสดุ ต้องกดรับพัสดุในระบบ หากไม่รับจะท าให้ยอดพัสดุค้าง 
ไม่สามารถจ่ายหรือส่งคืนได้ และไม่สามารถตรวจสอบยอดพัสดุในระบบได้  



  ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ  
                           (Inventory Management System : INVS) 

การจ่ายพัสดุ 

** หน่วยท่ีเป็นคลังใหญ่และคลังกลาง หลังจากที่บัญชีคุมอนุมัติจ่ายแล้ว  
ต้องจ่ายพัสดุออกจากคลังให้หน่วยปลายทาง 



  ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ  
                           (Inventory Management System : INVS) 

Intransit 

** หน่วยสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุที่จ่ายหรือส่งคืนได้ว่าหน่วยปลายทาง
ท ารายการแล้วหรือยัง 



  ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ  
                           (Inventory Management System : INVS) 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไข 

• การก าหนดรายละเอียดของพัสดุ (Catalog) ไม่ถูกต้อง เช่น 
รหัสควบคุมพัสดุ (คงรูป / S/N / รหัสสินทรัพย์ฯ) , รหัสบริภัณฑ์  

• ยอดพัสดุคงคลังบางรายการไม่ถูกต้อง  
 

• มีรายการ Transaction ค้างในระบบจ านวนมาก  
 

• การจัดซื้อตามโครงการต่าง ๆ หลายโครงการไม่มีการน าพัสดุเข้า
มาบันทึกในระบบ ท าให้ขาดข้อมูลรายการพัสดุตั้งต้น  
(EC725, S-92 ฯลฯ) 

 
• รายงานตามแบบ ทอ. ยังไม่ครบถ้วนและไม่ตรงกับคู่มือ เช่น 

ทอ.138  
 

• หน่วยควรอบรมให้ จนท. ที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจพัสดุ
ในสายงานของตนเอง 

• หน่วยต้องส ารวจพัสดุและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
สม่ าเสมอตามที่คู่มือพัสดุได้ก าหนดไว้ (ปีละ ๑ คร้ัง) 

• หน่วยต้องตรวจสอบและด าเนินการรายการที่ค้าง  เช่น ท ารับ
พัสดุ , พิจารณาใบเบิกที่ยังรอด าเนินการ 

• ในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ควรก าหนดให้คู่สัญญาของ ทอ. ส่ง
ข้อมูลรายละเอียดพัสดุที่ครบถ้วน (Digital file) ให้กับคลังใหญ่
บันทึกข้อมูลลงระบบ และน าของออกจ่ายให้กับหน่วยผ่านระบบ 
INVS 

• ศกบ.ฯ ก าลังด าเนินตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 



ช่วงที่ 2 : สิ่งที่หน่วยต้องท าในระบบ INVS 

1.  สิ่งที่หน่วยต้องท าในระบบ INVS  

2.   ตัวอย่างหน้าจอปรับปรุงของ ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ 

3.   ตัวอย่าง Template การ Conversion ยอดพัสดุ 

4.   ตอบข้อซักถาม 

 







** ส่วนของ Catalog เพิ่มข้อมูลเฉพาะของ อากาศยาน บริภัณฑ์ 
เรดาห์ เพื่อการเชื่อมโยงกับระบบ ACSS และ CESS  



** การเบิกของคลังหน่วยซ่อม/สร้าง/ผลิต เชื่อมโยงใบสั่งงานหรือ
รหัสการตรวจตามระยะยเวลาของระบบ MDCA และ PMMS 



** สามารถจ่าย / งดจ่าย / ค้างจ่าย ได้หลายรายการพร้อมกัน 



**พัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ สามารถแนบรายชื่อได้ 



*เชื่อมโยงกับระบบ RAPS ท าให้สามารถทราบ
สถานการณ์จัดซื้อ/จ้างของพัสดุ 



ช่วงที่ 2 : สิ่งที่หน่วยต้องท าในระบบ INVS 

1.   สิ่งที่หน่วยต้องท าในระบบ INVS  

2.   ตัวอย่างหน้าจอปรับปรุงของ ระบบบริหารและควบคุมพัสด ุ

3.   ตัวอย่าง Template การ Conversion ยอดพัสดุ 

4.   ตอบข้อซักถาม 

 



  ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ  
                           (Inventory Management System : INVS) 

ตัวอย่าง Template การ Conversion ยอดพัสดุ 



  ระบบบริหารและควบคุมพัสดุ  
                           (Inventory Management System : INVS) 

ตัวอย่าง Template การ Conversion ยอดพัสดุ : ข้อมูลการรับประกัน 



ช่วงที่ 2 : สิ่งที่หน่วยต้องท าในระบบ INVS 

1.  สิ่งที่หน่วยต้องท าในระบบ INVS  

2.   ตัวอย่างหน้าจอปรับปรุงของ ระบบบริหารและควบคุมพัสด ุ

3.   ตัวอย่าง Template การ Conversion ยอดพัสดุ 

4.   ตอบข้อซักถาม 
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