
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS – SOE ประจ าปี 2562 
วันที่ 15 – 25 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร SME Bank 



ระบบข้อมูลงบลงทุน (INV) 



หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 
เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในส่วนของการน าสง่ขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 



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 
(ข้อมูลงบลงทนุ) 

5 



1.  ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 
(ข้อมูลงบลงทุน) 
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หมายเหตุ : ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลจะนับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ ์ 
ในกรณีที่ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลดังกล่าวตรงกันวันหยุดราชการหรือวันหยุดนกัขัตฤกษ์ให้รัฐวิสาหกจิน าสง่ข้อมูลในวันท าการถดัไป 

ข้อมูล ความถี่การน าส่ง ก าหนดการน าส่ง 
แผนเบิกจ่ายภาพรวมตามประเภทงบลงทุน รายปี 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

 

ส่งให้ สศช.  :  ภายใน 1 เม.ย.  

ครม. อนุมัติ  :  ภายใน 31 ต.ค. / ภายใน 30 วัน 
  นับถัดจากวันที่ไดร้ับอนุมตัิจาก สศช./ครม. 

ประมาณการจ่ายตามประเภทงบลงทุน รายปี 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

ภายใน 31 ต.ค.  

แผนก่อหนี้ตามประเภทงบลงทุน รายปี 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

ภายใน 31 ต.ค.  

ผลก่อหนี้ตามประเภทงบลงทนุ รายเดือน ภายในวันที่ 5 วันนับถัดจากวันสิน้เดือน 

ผลเบิกจ่ายตามประเภทงบลงทนุ รายเดือน ภายในวันที่ 5 วันนับถัดจากวันสิน้เดือน 

รายละเอียดสัญญาของงบลงทุนประเภทโครงการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อ สคร. ร้องขอ 



2. 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล 

ในส่วนของการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE  
ประจ าปี 2562 
(ข้อมูลงบลงทุน) 
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2.  ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลในส่วนของการน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 (ข้อมูลงบลงทุน)  

ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล 

แผนการเบิกจ่ายตามประเภทงบลงทนุ ฉบับคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

ผลการเบิกจ่ายตามประเภทงบลงทุน ส าหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 

- ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ส าหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทนิ 

- ข้อมูลเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562  
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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 
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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 

     ทั้งน้ี น้ าหนักเป็นไปตามไปดุลพินิจของคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ทีจ่ะก าหนด 



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. จะพิจารณาจากวันท่ีท่ี 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 
ได้ตามระยะเวลาที่ก 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 2179 (อังศุผลดี)  
E-mail : angsupondee_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 



ขั้นตอนการใช้งานระบบ 

1. พิมพ์ URL โดยกรอก Username และ Password 
    เพื่อสู่เขา้ระบบ   
2. สร้างแบบฟอร์มงบลงทนุ  
3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
4. น าส่งข้อมูล (upload) 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
    และตรวจสอบรายงานสถานะการน าส่งข้อมูล 

17 



1. พิมพ์ URL โดยกรอก Username และ Password 
    เพื่อเข้าสู่ระบบ 
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2. สร้างแบบฟอร์มงบลงทนุ 
 
    เลือกเมนู ข้อมูลพื้นฐานงบลงทุน         สร้างงบลงทุน     
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2. สร้างแบบฟอร์มงบลงทนุ  
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2. สร้างแบบฟอร์มงบลงทนุ  
ปีที่สร้างรายการงบลงทุน ให้เลือกปีท่ีรายการงบลงทุน
นั้นคาดว่าจะเริ่มด าเนินงาน 
 กรณีแผนเบิกจ่ายล่วงหน้า  
 ปีท่ีสร้างรายการงบลงทุน ให้เลือกปีท่ีสร้างงบ

ลงทุนเป็นรหัสปีท่ีคาดว่าจะมีการลงทุน เช่น คาด
ว่าจะมีการลงทุนในปี 2564 ให้เลือกปีท่ีสร้าง
รายการงบลงทุนเป็นปี 2564 

ประเภทงบลงทุน : ตามค าขอ/อนุมัติ จาก สศช.  
 งบปกติรายปี  ระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ 
 แผนระยะยาว 
 โครงการลงทุน        

ชื่องบลงทุน : สามารถกรอกข้อมูลได้ 250 ตัวอักษร  
วงเงินลงทุนทั้งสิ้นของโครงการ : วงเงินลงทุนรวม
ท้ังสิ้นของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการ     
วันที่อนุมัติโครงการ : วันท่ี ครม. อนุมัติโครงการ  
วันที่เร่ิมด าเนินงาน : วันท่ีเริ่มโครงการ/แผน 
วันที่สิ้นสุดโครงการ : วันท่ีสิ้นสุดโครงการ/แผน 
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ค าอธิบาย สถานะ  
P : อยู่ระหว่างการขออนุมัติด าเนินการ 
/โครงการที่คาดว่าจะมีแผนเบิกจ่าย 
ในอนาคต (ส าหรับแผนเบิกจ่ายล่วงหน้า)  
A :  อนุมัติให้ด าเนินการแล้วโดย ครม.  
R :  ครม. ไม่อนุมัติให้ด าเนินการ 
W : อยู่ระหว่างด าเนินการ 
F :  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
C :  ยกเลิก / ระงับการด าเนินการ 

2. สร้างแบบฟอร์มงบลงทนุ  
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3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 1. กดที่สัญลักษณ์        เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  
3. บันทึก Template เก็บไว้ยัง Drive ที่ต้องการ    
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4. การน าส่งข้อมูล (Upload) 
 1. กดที่ Browse เพื่อเลือกไฟล์งบลงทุนที่ได้บันทึกไว้ 

2. รอจนข้ึนหน้าต่างไฟล์อัพโหลดเสร็จเรียบร้อย กด ok  
    ซึ่งจะปรากฏวันที่น าส่ง  
3. สถานะสีเขียว ส่งข้อมูลทันก าหนดระยะเวลา 
    สถานะสีเหลอืง ส่งข้อมูลไม่ทันตามก าหนดระยะเวลา 
    สถานะสีแดง ไม่ได้น าส่งข้อมูล  
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4. การน าส่งข้อมูล (Upload)  แผน  
  แบบฟอร์มแผนเบิกจ่ายล่วงหน้า 

1. ข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์มมาจากการสร้าง 
งบลงทุนที่เมนู สร้างงบลงทุน สถานะ P A W  

2.     กรอกข้อมูลในแต่ละช่อง  
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4. การน าส่งข้อมูล (Upload)  แผน (ต่อ)  
  แบบฟอร์มแผนเบิกจ่ายภาพรวม 

1. ข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์ม มาจากการสร้างงบลงทุน 
       เมนู สร้างงบลงทุน สถานะ A W  
2. กรอกข้อมูลในแต่ละช่อง 
3. แผนเบิกจ่ายภาพรวม ให้ใส่ข้อมูลกรอบเบิกจ่ายภาพรวม

ประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจาก ครม. ในหัวข้อวงเงินเบิกจ่าย 
ซึ่งรวมถึง งบผูกพัน + งบประจ าปี   

4.     ข้อควรระวัง   
 กรอบเบิกจ่าย = งบลงทุนรวมสะสมทัง้หมด ณ สิ้นปีบัญชี 
 วันที่อนุมัติกรอบเบิกจ่ายประจ าปี 
 โครงการ / แผน ครบถ้วน (เช็คสถานะ)    
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4. การน าส่งข้อมูล (Upload)  แผน (ต่อ)  
  แบบฟอร์มแผนเบิกจ่ายตามประเภทต่างๆ   

 

ตรวจสอบ
จ านวน 

ให้เท่ากัน 

อาจจะน้อยกว่า
หรือ เท่ากับ ได้  

 งบขออนมุตัิรายปี  
 แผนระยะยาว 
 โครงการลงทนุ 
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4. การน าส่งข้อมูล (Upload)  แผน (ต่อ)  
  แบบฟอร์มแผนก่อหนี้   

 

 ให้กรอกข้อมูลโดยไม่ต้องแยกรายโครงการ/รายแผนระยะยาว 
และให้พิจารณาในภาพรวมทั้งปีไม่ต้องกระจายรายเดือน 

 
ข้อควรระวัง          แผนก่อหนี้ ให้คิดเฉพาะ การเซ็นสัญญา เท่านั้น ไม่ใช่การเบิกจ่ายเงิน 
                          แผนก่อหนี้ต้องไม่เกินวงเงินกรอบเบิกจ่ายประจ าปี   

แผนก่อหนี้  หมายถึง  แผน / โครงการ 
ที่ ค า ด ว่ า จ ะ เ ซ็ น สั ญ ญ า  ใ น ปี นั้ น ๆ 
เช่น แผนงบลงทุนปี 2562 ให้คิดเฉพาะ 
แผน/ โครงการที่ คาดว่าจะเซ็นสัญญา 
ในปี 2562 
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4. การน าส่งข้อมูล (Upload)  ผล  
  แบบฟอร์มผลเบิกจ่ายประจ าเดือน 

1. ข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์ม มาจากการสร้างงบลงทุน 
       ท่ีเมนู สร้างงบลงทุน สถานะ A W  
2. กรอกข้อมูลในแต่ละช่อง  
3.     ข้อควรระวัง  
 ให้กรอกผลเบิกจ่ายประจ าเดือนนั้นๆ ไม่ใช่ ผลเบิกจ่ายสะสม เช่น ผลเบิกจ่าย

ประจ าเดือน พ.ย. ให้กรอกข้อมูลของเดือน พ.ย. ไม่ใช่ ผลของเดือน ต.ค. – พ.ย.    
 สาเหตุที่ล่าช้ากว่าแผน ให้ระบุสาเหตุของโครงการท่ีล่าช้ากว่าแผน     
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4. การน าส่งข้อมูล (Upload)  ผล (ต่อ)   
  แบบฟอร์มผลเบิกจ่ายแยกตามประเภทต่างๆ  

 ผลเบิกจ่ายให้ใส่ 
ผลเบิกจ่ายของเดือนนั้นๆ  
ไม่ใช่ ผลเบิกจ่ายสะสม 

 ผลแยกตามประเภทต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับแผนการ
เบิกจ่ายแยกตามประเภทต่างๆ   



ประมาณการจ่าย หมายถึง การคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายจริง
ในปีนั้นๆ ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลจ่ายจริง (รายเดือน) 
+ คาดการณ์จ่าย (เดือนท่ีเหลือ) เช่น ส าหรับรัฐวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ ประมาณการจ่ายเดือน พ.ย. 61 ให้ปรับปรุง
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 61 และ พ.ย. 61 เป็นผลการ
เบิกจ่ายจริง ส่วนเดือนท่ีเหลือให้คาดการณ์ไปจนถึงสิ้นปี 
(เดือน ธ.ค. 61 – ก.ย. 62)  
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4. การน าส่งข้อมูล (Upload)  ผล (ต่อ)    
  แบบฟอร์มประมาณการจ่าย 

ข้อสังเกต : ประมาณการจ่าย/คาดการณ์ทั้งปี ณ สิ้นเดือน ก.ย. อาจไม่เท่ากับกรอบเบิกจ่ายที่ ครม. / สศช. อนุมัติ 
              (ช่องกรอบเบิกจ่าย)  ได้  เนื่องจากเป็นการคาดการณ์ภายในองค์กร จึงไม่ขึ้นกับการอนุมัติของ ครม. / สศช. 



32 

4. การน าส่งข้อมูล (Upload)  ผล (ต่อ)  
  แบบฟอร์มผลก่อหนี้   

 

 ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่ต้องแยกรายโครงการ/รายแผนระยะยาว 
ให้พิจารณาในภาพรวมทั้งปีไม่ต้องกระจายรายเดือน 

 
ข้อควรระวัง  ผลก่อหนี้ ให้คิดเฉพาะ การเซ็นสัญญา เท่านั้น ไม่ใช่การเบิกจ่ายเงิน 
                  ผลก่อหนี้รวมสะสมทั้งปีต้องไม่เกินมูลค่ารวมของแผนก่อหนี้ประจ าปีนั้นๆ   

ผลก่อหน้ี หมายถึง มูลค่ารวมสัญญาที่ 
ไดเ้ซ็นแล้วในเดือนนั้นๆ เช่น ผลก่อหนี ้
ของเดือน ต.ค. คือ มูลค่ารวมของสัญญา 
ที่เซ็นสัญญาในเดือน ต.ค. แล้ว เท่านั้น  
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4. การน าส่งข้อมูล (Upload)   

 งบลงทุนประเภทโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ – สัญญา   

• น าส่งเฉพาะเมื่อ สคร. ร้องขอเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม  
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4. การน าส่งข้อมูล (Upload) กรณีปรับแผน 
 

1. เข้าไปยังหน้า สร้างงบลงทุน  
2. ให้ตรวจสอบ ดังนี้  
เช็ควงเงิน 
วันท่ีอนุมัติปรับแผนจาก สศช.  
     ให้แก้ไขเฉพาะโครงการ/แผน ท่ีมีการปรับ  
ตั้งชื่อ Template       Sxxx_Plan_256x_เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี x  
  Template แผนเบิกจ่ายปรับแผนครั้งท่ี   
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 5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

    และตรวจสอบรายงานสถานะการน าสง่ข้อมูล 



ขอบคุณค่ะ   
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