
หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 
เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในส่วนของการน าสง่ขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 

ระบบข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) 



หัวข้อบรรยาย 
1. ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 

2. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจ  
ในส่วนของการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 

3. การคิดคะแนนการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 

4. แนวทางการด าเนินการในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูล
เข้าระบบ GFMIS-SOE 

5. แนวทางการพิจารณาของ สคร. 

6. การแจ้งปัญหาทางเทคนิคและนโยบาย 
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1. 
 ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูล 

เข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 
(ข้อมูลคณะกรรมการ) 
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1.  ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 
(ข้อมูลคณะกรรมการ) 
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หมายเหตุ :  
1. ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลจะนับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนกัขัตฤกษ์ ในกรณีที่ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลดังกลา่ว 

ตรงกันวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้รัฐวิสาหกิจน าสง่ข้อมูลในวันท าการถดัไป 
2. ยกเลิกการยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี 
3. เปลี่ยนแปลงการน าส่งข้อมูลคณะกรรมการ จากเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เป็นภายใน 10 วันท าการนับถัดจากวันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง  

พร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้ง 
 

 

ข้อมูล ความถี่การน าส่ง ก าหนดการน าส่ง 

ข้อมูลคณะกรรมการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ภายใน 10 วันท าการ 

นับถัดจากวันที่มีการเปลีย่นแปลง 

ข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 



2. 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล 

ในส่วนของการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE  
ประจ าปี 2562 

(ข้อมูลคณะกรรมการ) 
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2.  ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลในส่วนของการน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 (ข้อมูลคณะกรรมการ)  

ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล 

ข้อมูลคณะกรรมการ 

ข้อมูลคณะกรรมการ (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในปี 2562) 

ให้น าส่งข้อมูลภายใน 10 วันท าการนับถัดจากวันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง 
พร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้ง 
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หมายเหตุ : ยกเลิกการยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี  



3. 
การคิดคะแนน 

การน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 
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รัฐวิสาหกิจจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.03 คะแนน จนกระทั่งรัฐวิสาหกิจ
น าส่งข้อมูลตามท่ีก าหนด 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ครบถ้วน 

1. ข้อมูลที่น าส่งภายในรอบปีบัญชี 
หมายถึง ข้อมูลที่มีวันครบก าหนด
น าส่งก่อนวันสิ้นปีบัญชี 

8 

3.  การคิดคะแนนการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 

รัฐวิสาหกิจจะถูกหักคะแนน 
รายการละ 0.30 คะแนน  

2. ข้อมูลที่น าส่งภายหลังสิ้นรอบปีบัญชี 
หมายถึง ข้อมูลที่มีวันครบก าหนด
น าส่งหลังวันสิ้นปีบัญช ี
ของรัฐวิสาหกิจ 

ระบบประเมินผล หัวข้อการประเมินผลของระบบ GFMIS-SOE 

ระบบการบริหารจัดการองค์กร  ตัวชี้วัดในหัวข้อการด าเนินงานตามนโยบาย โดยมีน้ าหนักร้อยละ 1  

ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ตัวชี้วัดในหัวข้อผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร โดยมีน้ าหนักร้อยละ 2 

     หมายเหตุ : 
1. ทั้งนี้ น้ าหนักเป็นไปตามไปดุลพินิจของคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมนิผลการด าเนนิงานรัฐวิสาหกจิ (รายสาขา)  

ที่จะก าหนด 
2. ยกเลิกการคิดคะแนนการยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี เป็นการปรับปรุงทุกครั้งเมื่อมีการเปลีย่นแปลง 
 



4. 
แนวทางการด าเนินการ 

ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 
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4.  แนวทางการด าเนินการในกรณทีีร่ัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 

 

• สคร. จะรับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจเมื่อมีเหตุผล  
ความจ าเป็นที่เหมาะสม 

• การชี้แจงเหตุผลของรัฐวิสาหกิจต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บรหิารสูงสุด 
ของรัฐวิสาหกิจใหน้ าเสนอ สคร. พิจารณาไม่เกินวันครบก าหนดน าส่งข้อมูล 
งวดนั้นๆ โดย สคร. จะพิจารณาจากวันท่ีที่ สคร. ได้รับหนังสือ 

• สคร. จะพิจารณาขยายระยะเวลาในการน าส่งข้อมูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE  
ใหร้ัฐวิสาหกิจ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาในแตล่ะครัง้ 
จะต้องไม่เกิน 3 เดือน นับถัดจากวันครบก าหนดน าส่งข้อมลูงวดนั้นๆ  
แต่ไม่เกินวันสิ้นรอบปีบัญชขีองรัฐวิสาหกิจ หากระยะเวลาเกินวันสิ้นรอบปีบัญชี 
ของรัฐวิสาหกิจ สคร. จะด าเนินการตามขัน้ตอนของกรอบการประเมินผล 
การด าเนินงานรัฐวิสาหกจิต่อไป 

1. กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
ได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด อันเนื่องจากเกิดสถานการณ์ใดๆ 
และมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาในการน าส่งข้อมูล
ดังกล่าว ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น 
พร้อมระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลา 

• ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการแจ้งข้อขดัขอ้งทางเทคนิคให้ สคร./Helpdesk ทราบ 
ไม่เกินวันครบก าหนดน าส่งข้อมลูงวดนั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่ Helpdesk จะแจ้ง
หมายเลข call log ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถน าหมายเลข call log เป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการคิดคะแนนประเมนิผลได้ 

2. กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดโดยมีสาเหตุมาจากข้อขัดข้องทางเทคนิค 



5. 
แนวทางการพิจารณาของ สคร.  
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5.   แนวทางการพิจารณาของ สคร. 

สคร. จะไม่รับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจ 
อันมีเหตุมาจากข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ เช่น 

• รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้ส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ไม่ได้ 

• รัฐวิสาหกิจไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในรัฐวิสาหกิจเอง 

• มีความผิดพลาดในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานระบบ GFMIS-SOE  

ระหว่างบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจเอง รวมไปถึงการขาดการประสานงานภายในรัฐวิสาหกิจเอง 

• มีการโอนย้าย/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจในการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 

• มีข้อขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเอง  

รวมถึงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจเอง 
 



6. 
การแจ้งปัญหาด้านเทคนิคและนโยบาย  
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6.   การแจ้งปัญหาด้านเทคนิคและนโยบาย 

Helpdesk : 02-2985880-7 ต่อ 2181 2228  

E-mail : helpdesk@sepo.go.th ; gfmis-soe@sepo.go.th 
ปัญหาเชิงเทคนิค 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

โทร : 02-2985880-7 ต่อ 2180 (วันชัย)  

E-mail : wanchai_p@sepo.go.th ; gfmis-soe@sepo.go.th 
ปัญหาเชิงนโยบาย 

ให้น าข้อมูลเข้าระบบภายใน 10 วัน  

หลังจากได้รับการแก้ไขปัญหาจาก Helpdesk หรือ สคร. 

การน าเข้าข้อมูล 
หลังจากการแก้ไขปัญหา 

จะแจ้งให้ทราบผ่าน 2 ช่องทาง คือ 

1. ผ่านทาง Website GFMIS-SOE : http://gfmis-soe.sepo.go.th  

2. ผ่านทาง E-mail เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ 

การ Update ข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการน าส่งข้อมูล 

เข้าระบบ GFMIS-SOE 



ระบบข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) 
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การเข้าใช้งานระบบข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เข้าเว็บไซต์ gfmis-soe.go.th --> คลิกเลือก URL ระบบ GFMIS-SOE 

กรอก User  
และ password 

คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ 
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เมนูต่างๆ ที่แสดงหลังจากเข้าสู่ระบบ 
จะปรากฏตามสิทธิของผู้ใช้งาน (User) 
ตามที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแจ้งสิทธิการเข้าใช้รายงาน 
ที่จัดส่งมายัง สคร. 

เมนูข้อมูลและรายงานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) 

เมนูการกรอกข้อมูล 
>> ข้อมูลประวัติกรรมการ 
>> ข้อมูลคณะกรรมการชุดใหญ่ 
>> ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย 
>> ข้อมูลสิทธิประโยชนก์รรมการ 
 
รายงาน 
>> รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการกรอกข้อมูล 
>> รายงานคณะกรรมการชุดใหญ่ 
>> รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 
>> รายงานสิทธิประโยชน์กรรมการ 
>> รายงานสถานะการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ 

ข้อมูลกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ข้อมูลประวัติกรรมการ 
ข้อมูลคณะกรรมการชุดใหญ่ 
ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย 
ข้อมูลสิทธิประโยชน์กรรมการ 

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ 

การกรอกข้อมูลประวัติกรรมการ 
เลือกเมนูข้อมูลกรรมการ-->ข้อมูลประวัติกรรมการ 
ท าการค้นหาข้อมูลจากช่ือ-นามสกุล/เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้าม)ี 

1. กรรมการใหม่ในระบบ คือ ยังไม่มีประวัติใดๆ ในระบบ 
ให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม” 
2. กรรมการรายเดิมในระบบ คือ มีข้อมูลช่ือและประวัติแล้ว 
ให้ด าเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลเดิม 

คลิกปุ่มเพ่ิม 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

หน้าจอหลัก ค้นหารายชื่อและประวัติ
กรรมการในระบบ 

คลิกสัญลักษณ์ดินสอเพ่ือเรียกดู/แก้ไขประวัติ
กรรมการรายบุคคล 

คลิกปุ่ม “เพ่ิม” เมื่อค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อ
กรรมการและกรอกข้อมูลกรรมการรายใหม่ 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

กรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อ 
และข้อมูลที่อยู่ 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

TAB ข้อมูลการด ารงต าแหน่งจะแสดง
ต่อเมื่อได้กรอกข้อมูลการด ารงต าแหน่ง

จากเมนูกรรมการชุดใหญ่ 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

คลิกปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือกรอกข้อมูล 
ที่เก่ียวข้อง 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

กรอกประวัติใหม/่หรือปรับปรุงประวัติ
ที่เก่ียวข้องแล้วกดปุ่ม Save 
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ข้อมูลกรรมการชุดใหญ่ 

วิธีการกรอกข้อมูลกรรมการชุดใหญ่ ด าเนินการดังนี้ 
1. ดูต าแหน่งกรรมการที่จะกรอกข้อมูลเพื่อแต่งตั้งในระบบ ได้แก่ 
- ประธานกรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการโดยต าแหน่ง 
- กรรมการผู้แทนหน่วยงาน 
- กรรมการและเลขานุการ 
2. คลิกสัญลักษณ์แว่นขยายเพ่ือกรอกรายละเอียดในล าดับถัดไป 

1.  ดูต าแหน่งกรรมการ   
ที่จะแต่งตั้ง 

2.  คลิกสัญลักษณ์ 
แว่นขยาย 

ต าแหน่งใน
กรรมการ 

ต าแหน่งใน
กรรมการ 
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3.  หน้าจอกรอกรายละเอียด      
การด ารงต าแหน่ง 

รายละเอียด มีดังนี้ 
1. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาขน โดยกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนของกรรมการที่จะแต่งตั้ง 
2. วันที่แต่งตั้ง ให้กรอกวันที่มีผลการเป็นกรรมการ เช่น มีผลวันที่ ครม. 
อนุมัติ /ที่ประชุมบอร์ดอนุมัติ เป็นต้น 
3. วันที่ครบวาระ ให้กรอกวันที่กรรมการครบวาระตามช่วงระยะเวลา 
ที่กฎหมายก าหนด เช่น 3 ปี, 4 ปี ถ้ากฎหมายไม่ได้ระบุไว้เช่นด ารงต าแหน่ง
จนกว่าจะถูกจับฉลากออก ให้กรอกวันที่ 31/12/9999 
4. วาระ ให้กรอกจ านวนครั้งที่กรรมการท่านนั้นเข้ามาด ารงต าแหน่ง 
5. ในฐานะ ให้เลือกจากรายการ Dropdown list ได้แก่  โดยต าแหน่ง 
กรรมการอื่น /ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้แทนหน่วยงาน, ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
6. ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง ให้เลือกจากรายการ Dropdown list ได้แก่  
คณะรัฐมนตรี , รัฐมนตรี, ที่ประชุมผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการ 
7. DP กรรมการจากผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียน Director pool ของ สคร. 
8. สถานะ ให้เลือกอยู่ในวาระ /หรือพ้นต าแหน่ง 
9. วันที่พ้นต าแหน่ง กรอกวันที่ออกจากต าแหน่ง/ออกก่อนวันครบวาระ 
10. เหตุผล ให้เลือกจากรายการ Dropdown list ได้แก่ ตาย, ลาออก, 
คณะรัฐมนตรีให้ออก,ครบวาระ,ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เป็นต้น 

4.  คลิกปุ่มบันทึก 
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ข้อมูลกรรมการชุดย่อย 

1.  คลิกปุ่มเพ่ิม 
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ข้อมูลกรรมการชุดย่อย (ต่อ) 

รายละเอียด มีดังนี้ 
1. เลือกชื่อกรรมการจาก Dropdown list ที่จะแต่งตั้ง 
2. วันที่แต่งตั้ง ให้กรอกวันที่มีผลการเป็นกรรมการ  
3. วันที่ครบวาระ ให้กรอกวันที่กรรมการครบวาระ 
4. คณะกรรมการชุดย่อย ให้กรอกชื่อชุดคณะกรรมการตามต าสั่ง 
5. ต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ให้เลือกจากรายการ Dropdown list ได้แก่ 
ประธานกรรมการ, รองประธาน, กรรมการ, กรรมการและเลขานุการ 
6. อ านาจหน้าที่ ให้แนบไฟล์ค าสั่ง 
7. ผลตอบแทนที่ได้รับให้เลือกจากรายการ Dropdown list เช่น เบี้ยประชุม เป็นต้น 
8. หลักเกณฑ์การจ่าย ให้กรอกรายหลักเกณฑ์การจ่าย เช่น จ่ายทุกครั้งที่มาประชุม , 
เหมาจ่ายรายครั้ง , เหมาจ่ายรายปี  เป็นต้น 
9. จ านวนเงิน ให้กรอกจ านวนเงินที่ได้รับ 
10. สถานะ ให้เลือก อยู่วาระ หรือ พ้นต าแหน่ง 
11. วันที่พ้นต าแหน่ง กรอกวันที่ออกจากต าแหน่ง/ออกก่อนวันครบวาระ 
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คอลัมภ์ที่เก่ียวข้อง กรอกรายการตามระเบียบที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
พร้อมแนบไฟล์ 
>>รายการ -> เลือกรายการที่มีจาก Dropdown list เช่น ค่ารับรอง, เบี้ยประชุม , เบี้ยกรรมการ ....ฯลฯ 
>>ผู้ได้รับสิทธประโยชน์ -> เลือกรายการที่มีจาก Dropdown list เช่น ประธานกรรมการ,รองประธาน 
กรรมการ ... แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ได้รับแตกต่างกัน 
>>กรอบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้สิทธิประโยชน์ -> เลือกรายการที่มีจาก Dropdown list เช่น จ่ายรายปี,  
จ่ายรายปี, เหมาจ่ายรายครั้ง กรณีไม่สามารถลงอัตราการจ่ายได้ให้เลือกจ่ายตามจริง  
>>อัตราการจ่าย -> ใส่จ านวนเงินที่จ่ายตามระเบียบ/เงื่อนไข 
>>หมายเหตุ -> กรอกข้อชี้แจงเพ่ิมเติม 
>>ระเบียบที่เก่ียวข้อง -> ให้ Upload ไฟล์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. คลิกปุ่มเพ่ิม 

2. คลิกปุ่มสัญลักษณ์ดินสอ 
เพ่ือกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเดิม 

ระเบียบ
ข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้อง 

ฐานข้อมูลกรรมการ > สิทธิประโยชน์กรรมการ 

ข้อมูลสิทธิประโยชน์กรรมการ 
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เรียกดูรายงานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

รายงานข้อมูลคณะกรรมการ 
เลือกเมนูรายงานข้อมลูกรรมการ-->รายงานคณะกรรมการชุดใหญ่ 

ปุ่ม Export ข้อมูล 
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การเรียกดูรายงานสถานะของการน าส่งข้อมูล 

รายงานสถานะการน าส่งข้อมูลทั่วไปกิจการ ข้อมูลผู้บรหิาร/พนักงานรฐัวิสาหกิจ และข้อมูลกรรมการรฐัวิสาหกิจ

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry

ข้อมูลทั่วไปกิจการ ADHOC 14/1/62 14/4/62

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ADHOC

บริษัทที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น ADHOC

ข้อมูลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ADHOC

ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ ADHOC 16/1/2562

ข้อมูลคณะกรรมการชุดใหญ่ ADHOC 16/1/2562

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ADHOC

ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงาน ADHOC

ข้อมูลสิทธิประโยชน์กรรมการ ADHOC

ข้อมูลโครงสร้างองค์กร ADHOC

ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน 31/10/2562 11/01/2562

ข้อมูลโบนัสพนักงานและโบนัสกรรมการ ADHOC

ชื่อ Templateชื่อรัฐวิสาหกิจ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Q3 Q4Q1 Q2
วันครบ

ก าหนดส่ง
วันส่ง (Year)

14/01/2562 14/04/2562 


