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แนวทางการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ส าหรับรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
เ พ่ือให้ เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม  
โดยได้น ากรอบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM มาใช้ ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งกรอบการประเมินผลดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1. ผลการด าเนินงาน (Key Performance Area)  
2. ด้าน Core Business Enablers ประกอบด้วยการประเมินผล 8 ด้าน ได้แก่ 

๒.๑ ด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
๒.๒ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์   
๒.๓ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
๒.๔ ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
๒.๕ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒.๖ ด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
๒.๗ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
๒.๘ ด้านการตรวจสอบภายใน 

โดยในส่วนของด้าน Core Business Enablers ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สคร. และคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจยังคงให้ความส าคัญกับการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของรัฐวิสาหกิจ  
โดยต้องบันทึกและน าส่งข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้น เพ่ือให้มีข้อมูลการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
ครบถ้วนถูกต้องและสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการก าหนดแนวทางการน าส่งข้อมูล  
เข้าระบบ GFMIS-SOE ของรัฐวิสาหกิจประจ าปี 256๕ ดังนี้ 
 

  ๑. การน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE  
 ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ให้รัฐวิสาหกิจน าส่งข้อมูล

เข้าระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลาที่ สคร. ก าหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลดังกล่าว  จะนับรวม
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยในกรณีที่ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลดังกล่าว ตรงกับวันหยุดราชการ 
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้รัฐวิสาหกิจน าส่งข้อมูลในวันท าการถัดไป 

 

 ๒. แนวทางการด าเนินการในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE   
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ๒.๑ กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ได้ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดอันเนื่องจากเกิดสถานการณ์ใดๆ และมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาในการน าส่งข้อมูลดังกล่าว 
ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น พร้อมระยะเวลาที่ขอขยาย โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

   ๒.๑.๑ ขอให้น าเสนอ สคร. พิจารณาไม่ เกินวันครบก าหนดน าส่ งข้อมูลงวดนั้นๆ  
โดย สคร. จะพิจารณาจากวันที่ที่ สคร. ได้รับหนังสือ 

   ๒.๑.๒ การขอขยายระยะเวลาในการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

  ๒.๒ กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดโดยมีสาเหตุมาจากข้อขัดข้องทางเทคนิค ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการแจ้งข้อขัดข้องทางเทคนิค  
ให้ สคร./Helpdesk ทราบ และขอให้รัฐวิสาหกิจสอบถามชื่อเจ้าหน้าที่ Helpdesk พร้อมขอหมายเลข call log 
ทุกครัง้ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง โดย สคร./Helpdesk จะติดต่อประสานงานเพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวร่วมกับ
รั ฐวิ สาหกิจอย่ างต่อเนื่ องจนแล้ วเสร็ จ ทั้ งนี้  รั ฐวิ สาหกิจจะต้องให้ ความร่ วมมือกับ  สคร . /Helpdesk  
ในการทดสอบระบบ GFMIS-SOE ภายใน ๑๐ วันนับถัดจากวันที่ สคร./Helpdesk ได้แจ้งให้ทราบว่า สคร.  
ได้แก้ไขข้อขัดข้องทางเทคนิคดังกล่าวแล้วเสร็จ 
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๓. แนวทางการพิจารณาของ สคร. 
 ๓.๑ สคร. จะไม่รับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจ อันมีเหตุมาจากข้อผิดพลาด

ของข้อมูลหรือการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น 
  ๓.๑.๑ รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้ส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ไม่ได้ 

(แม้ว่าจะมีการแจ้งปัญหากับ สคร./Helpdesk แล้วก็ตาม) หรือ 
  ๓.๑.๒ รัฐวิสาหกิจไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในรัฐวิสาหกิจเอง 

เพ่ือน าส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE ได้ หรือ 
  ๓.๑.๓ มีความผิดพลาดในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ  

GFMIS-SOE ระหว่างบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจเอง รวมไปถึงการขาดการประสานงานภายในรัฐวิสาหกิจเอง หรือ 
  ๓.๑.๔ มีการโอนย้าย/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจในการน าส่งข้อมูล 

เข้าระบบ GFMIS-SOE หรือ 
  ๓.๑.๕ มีข้อขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเอง  

รวมถึงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจเอง  
๓.๒ ในกรณีที่  สคร .  พิจารณาแล้ ว เห็นว่ า  เหตุผล ความจ า เป็น และระยะเวลา 

ที่รัฐวิสาหกิจขอขยายมีความเหมาะสม และรัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 
ครบถ้วนแล้ว สคร. จะพิจารณาขยายระยะเวลาในการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ให้รัฐวิสาหกิจ 
ตามความเหมาะสม โดยไม่ส่ งผลกระทบต่อการน าส่ งเข้าระบบ GFMIS-SOE ของข้อมูลปีบัญชีถัดไป 
หากส่งผลกระทบต่อการน าส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE ของข้อมูลปีบัญชีถัดไป ขอให้รัฐวิสาหกิจน าเสนอ สคร. 
เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาข้อมูลปีบัญชีถัดไปใหม ่

 

๔. ข้อควรทราบ 
๔.๑ การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ผ่านทาง Helpdesk โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  

ต่อ ๒๑๘๑ ๒๒๒๘ หรือ E-mail : helpdesk@sepo.go.th 
๔.๒ ในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกหรือการบริการตอบปัญหาของ Helpdesk ที่ไม่สุภาพ    

ขอให้แจ้ง สคร. โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๗๖ ๒๑๗๙ และ ๒๑๘๐ พร้อมแจ้งชื่อของเจ้าหน้าที่ Helpdesk  
เพ่ือ สคร. จะได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๔.๓ การแจ้งความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของระบบ GFMIS-SOE สคร. จะแจ้ง
ผ่าน ๒ ช่องทาง ดังนี้  

  ๔.๓.๑ E-mail ของเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ  
๔.๓.๒ เว็บไซต์ http://gfmis-soe.sepo.go.th/ 

   ๔.๔ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด  
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งลดจ านวนและ 
จ ากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากร โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งส านักงานขั้นสูงสุด 
เต็มจ านวน รัฐวิสาหกิจสามารถฝากประเด็นปัญหาการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้  
 

ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาครัฐวิสาหกิจ (Financial Accounting System) : mapping@sepo.go.th 
ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE) : soe@sepo.go.th 
ข้อมูลงบลงทุน (INV) : inv@sepo.go.th 

 
 

http://gfmis-soe.sepo.go.th/
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ตารางแสดงก าหนดเวลาการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของรัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจประจ าปี 2565 
และกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจ าปี 2565 

 

 


