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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  กระทรวงการคลัง 

 

หมายเหตุ :  วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (Web HR) น้ี เพื่อประกอบการฝึกอบรม และ 

การใช้งานระบบฯ  เท่าน้ัน  ห้ามมิให้น าข้อมูลตัวอย่างที่ปรากฎในเอกสาร ไปใช้เพื่อการอ้างอิงใดๆ ในทางธุรกิจหรือกฎหมาย  เน่ืองจาก

เป็นเพียงตัวอย่างสมมุติข้อมูล  และไม่ได้เป็นข้อมูลในช่วงเวลาปัจจุบัน และยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากเจ้าของข้อมูล 
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สารบัญ 

                                                                                                                หน้า 

๑. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลผูบ้รหิารรัฐวิสาหกิจ (Web HR)      ๑ 
 

๒. ภาพรวมของระบบฐานข้อมูลผู้บรหิารรัฐวิสาหกิจ (Web HR)      ๕ 
 

๓. วิธีการใส่ข้อมูล 

 ๓.๑ การจัดท าโครงสร้างองค์กร (เพิ่มหน่วยงาน/ต าแหน่ง และก าหนดความสัมพันธ์)   ๖ 

 ๓.๒ การปรับปรงุข้อมลูต่างๆ ของผู้บริหารทีม่ีอยู่เดิมในระบบฯ     ๑๑ 

 ๓.๓ การใส่ข้อมูลผู้บริหารรายใหม่ ไม่เคยใส่ไว้ในระบบฯ (ระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า)   ๑๓ 

 ๓.๔ รายงานประวัติผูบ้รหิารรายบุคคล        ๒๑ 

 

๔. วิธีการเรียกรายงานข้อมลูและสง่ออกข้อมูลไปใช้งาน  

 ๔.๑ รายงานรายช่ือและประวัติผูบ้รหิาร (ตัวอย่าง)       ๒๒ 

 ๔.๒ การสง่ออกข้อมูลเป็น Excel (ตัวอย่าง)        ๒๒ 
 

๕. การน าสง่ และเรียกดสูถานะการน าส่งข้อมูล        ๒๓ 
 

๖. การยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ข้อมูล ณ สิ้นป ีและการเรียกดูรายงานการยืนยัน    ๒๔ 
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๑. การเขา้ใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (Web HR) 

วิธีการเข้าใช้งานระบบฯ ขอแนะน าให้ใช้โปรแกรม Google Chrome หรอื IE (Internet Explorer) เวอร์ช่ัน ๙ เป็นต้นไป 

ประกอบด้วย  ๖ ข้ันตอน  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

๑  พิมพ์ URL  : https://hrportal.soe.gfmis.go.th 

๒  คลิกที่ “EMP” 

ข่าวกาศ / ข่าวประชาสมัพนัธ์ จากสว่นงานระบบฯ 

ให้ผู้ใช้งานติดตามข่าวสารได้ที่นี่ 

๓   เมื่อระบบแสดง Pop Up ให้ 

Confirm Certificate ให้คลิกปุม่ OK    

๔   ใส่รหสัผ่านอปุกรณ์ Token Key 

จากนั้นคลิกปุ่ม OK  

รูปที่ ๑ 

รูปที่ ๒ 

รูปที่ ๓ 
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๕   ใส่ช่ือผู้ใช้งาน และ รหสัผ่าน ทีผู่้ใช้งาน

ได้รับ จากนั้นคลกิปุม่ “เข้าระบบ” 

หลงัจากเข้าระบบแล้ว 

จะแสดงรายการตามภาพ 

รูปที่ ๔ 

รูปที่ ๕ 
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๒. ภาพรวมของระบบฐานข้อมูลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (Web HR) 

ประกอบด้วย ๓ TAB กลุ่มเมนู ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒  TAB เมนู “รายงานผู้บริหาร” 

เป็นเมนูส าหรบัใช้ในการเรียกดรูายงาน 

ที่ได้ใส่ข้อมูลในระบบฯ แล้ว 

๑  TAB เมนู “ผูบ้รหิาร” 

ประกอบด้วย ๔ เมนู ที่เกี่ยวข้อง

กับการใสร่ายละเอียดข้อมลู 

๓  TAB เมนู “การน าส่งข้อมูล” เป็นเมนูส าหรับใช้ในการเรียกดูรายงาน 

๑. รายงานแสดงสถานะการน าส่งข้อมูลผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ใช้งาน 

ได้ส่งข้อมูลตามก าหนดเวลาหรือไม่ โดยจะมีสถานะแถบสี เขียว/เหลือง/แดง  

ก ากับไว้ด้วย (ปกติจะแสดงสถานะสีเขียว เน่ืองจากส่งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง) 

ยกเว้นข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่ก าหนดให้ส่งแบบ 

Year จะมีวันที่ก าหนดให้ส่ง 

๒. รายงานการยืนยันข้อมูลผู้บริหาร  ใช้ส าหรับการยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน 

ของข้อมูล ณ สิ้นปีบัญชี และพร้อมเข้ารับการประเมินผล  

รูปที่ ๖ 

รูปที่ ๗ 

รูปที่ ๘ 
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๓. วิธีการใส่ข้อมลู 

 เมื่อทราบว่ามผีู้บริหารระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป ข้ึนมาด ารงต าแหนง่ใหม่ในหน่วยงานของท่าน  

ให้ด าเนินการดังนี ้

           (๑)  กระทบกับต าแหนง่ทีม่ีในโครงสร้างองค์กรหรอืไม่ (เช่น ช่ือต าแหน่งหรือสายงาน มีรองรบัไว้แล้วหรอืไม่)  

ให้ดูวิธีการจัดท าโครงสร้างองค์กร ให้ด าเนินการตามข้อ ๓.๑ 

  (๒)  ผู้บรหิารท่านใหม่นีเ้ป็นรายเดิมที่เคยด ารงต าแหนง่ในหน่วยงานของท่านอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการปรบัปรุง

ข้อมูลทีม่ีอยู่เดมิในระบบฯ ให้ด าเนินการตามข้อ ๓.๒ 

  (๓)  ผู้บรหิารท่านใหม่นี้ไมเ่คยใส่ข้อมลูการด ารงต าแหน่งในระดับฝ่ายหรือเทียบเท่ามาก่อนในระบบฯ  

ให้ด าเนินการตามข้อ ๓.๓ 
 

๓.๑ การจัดท าโครงสร้างองค์กร (เพ่ิมหน่วยงาน/ต าแหน่ง และก าหนดความสัมพันธ์) 

ประกอบด้วย ๕ ข้ันตอน ดังนี้ 

 
รูปที่ ๘ 
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 (๑)  สร้างหน่วยงาน (กรณียังไม่มหีน่วยงานหรือสายงาน ในโครงสร้างองค์กร หรอืต้องการสร้างเพิ่มเติม) 

ให้คลิกเมนู “ผูบ้รหิาร” >>เลือกรายการ “หน่วยงาน/ต าแหน่ง” 

จากนั้นใหส้ร้างใส่ช่ือหน่วยงานหรือสายงาน พร้อมกับสร้างช่ือต าแหน่งใหส้อดคล้องกัน  

กดปุ่ม “เพิ่ม” หลังจากได้ใสร่ายเอียดทีละรายการแล้ว  ถ้าต้องการแก้ไขใดๆ ให้กดปุ่ม “แก้ไข” แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 
(ภาพแสดงการใส่ช่ือหน่วยงานหรือสายงาน)  
 

 

 (๒)  สร้างช่ือต าแหน่ง (กรณียังไม่มีต าแหน่งในโครงสร้างองค์กร หรือตอ้งการสร้างเพิ่มเติม) 

 
(ภาพแสดงการใส่ช่ือต าแหนง่) 

Remark: ถ้าหน่วยงานมีช่ือต าแหน่งเดียวกันซ้ ากัน ควรใส่วงเลบ็ก ากบัไว้หลงัช่ือต าแหน่งเพิ่มเติมไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น 

ถ้ามีต าแหน่งผูอ้ านวยการฝ่าย จ านวนหลายต าแหน่ง ควรใสว่่า “ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด” หรอื “ผู้อ านวยการฝ่ายฯ

สายรอง ๑ ฯ” เป็นต้น เพราะต าแหน่งต่างๆ ที่ท่านไดส้ร้างไว้จะไปแสดงเป็นรายการ Dropdown list อัตโนมัต ิ

ถ้าในปีถัดไปมีการเพิ่มต าแหนง่ให้คัดลอกต าแหนง่ทั้งปีนี้ ไปเป็นต้นแบบของปีถัดไปและเพิ่มต าแหน่งทีเ่กิดใหม่ในปีนั้นๆ  

๒ 

รูปที่ ๙ 

รูปที่ ๑๐ 
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เพิ่มเตมิ เพราะจะมีผลต่อรายการช่ือต าแหน่งของผู้บรหิารใน Dropdown list จะหาต าแหนง่ในปลี่าสุดไม่พบ เพราะ

ระบบฯ จะองิต าแหน่งจากปลี่าสุดมาแสดงใหเ้จ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบในการใสร่ายช่ือผู้บริหารเข้าระบบฯ เพราะเขาจะ

เลือกช่ือต าแหน่งทีท่่านได้สร้างไว้ในโครงสร้างองค์กร ว่าผู้บริหารท่านน้ีต าแหนง่อะไรบ้าง และรายการช่ือใส่เข้ามา  

จะไปปรากฎในผงัองค์กรทีท่่านได้สร้างไว้ 

 

 (๓)  ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและต าแหน่ง ว่าหน่วยงานที่สร้างขึ้นมา สายงานใดอยู่ภายใต้สาย

งานใด และต าแหน่งต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาจะให้ไปแสดงอยู่ภายใต้สายงานใด 

วิธีการ :      -  กล่องด้านซ้ายมอื (TAB โครงสร้างหน่วยงาน/ต าแหน่ง) จะแสดงช่ือหน่วยงานและต าแหน่งที่ไดส้ร้างไว้

ทั้งหมดในปีนั้นๆ ** ช่ือต าแหน่งและหน่วยงานอาจจะไม่ถูกน าไปก าหนดความส าสัมพันธ์ทกุรายการ (ทุกช่ือ) ก็ให้คง

แสดงรายช่ือไว้ตลอดไป ไม่ต้องลบรายการต าแหนง่ที่เกินออกไป 
 

 
 

 

เช่ือมความสัมพันธ์ทีละรายการ  

สายงานใด (ORG)  อยู่ภายใต้สายงานใด และ 

ต าแหน่งใด (POS) อยู่ภายใต้สายงานใด 

รูปที่ ๑๑ 

รูปที่ ๑๒ 
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      -  กล่องตรงกลาง (TAB Organization Chart) จะแสดงผังองค์กรที่ได้ก าหนดความสัมพันธ์ไว้แล้ว 

** ระบบจะแสดงของปีล่าสุดเท่านั้น เช่นโครงสร้างล่าสุดเปน็ของปี ๒๕๕๗  แต่เมื่อเปิดดูของปี ๒๕๕๘ ก็จะแสดงผงัของ

ปี ๒๕๕๗ รอไว้ ถึงแม้ว่าจะยังไมส่ร้างผังหรือยังไม่ถูกคัดลอกผังของปี ๒๕๕๗ มาเป็นของปี ๒๕๕๘ ก็ตาม (กรณีไม่

ต้องการปรบัผงั) ถ้าต้องการให้ Chart แสดงรายการที่ต่างกนัในแต่ละปี (ปรับผังบ่อยๆ กจ็ะต้องสร้างทกุป)ี   

แต่ถ้า Chart แต่ละปี ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็กดปุม่ “น าส่งข้อมูล” ของปีนั้นเข้ามาได้เลย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๓ 
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     -  กล่องขวามือ (TAB ปรบัโครงสร้างหน่วยงาน) ใช้ปรบัปรังโครงสร้างหน่วยงานหลังจากได้ก าหนด

ความสัมพันธ์ไว้แล้ว แต่ต่อมาต้องการแก้ไขทหีลงั หรอืต้องการคัดลอก Chart ของปีใดๆ ไปแสดงในปีที่ต้องการเพื่อเปน็

ต้นแบบ Chart เพื่อใช้ปรบัปรุงผังองค์กรที่ต่างไปจากเดมิ  

** การคัดลอด Chart ไปปีถัดไป ควรจะคัดลอกหน่วยงานและต าแหนง่ไปด้วย 

 

(๑)  ใช้ส าหรบัปรับปรุงผังเดิมที่ได้สร้างในปีนั้นๆ ไว้แล้ว แต่ต้องการโยกย้ายสายงาน 

      - ปรับย้ายบางสายงานหรือต าแหน่ง ไปกล่องขวามือ แล้วย้ายกลบัมายังสายงานหรือต าแหน่งที่ตอ้งการ 

      - กดปุ่มบันทึก ไม่ต้องเปลี่ยนป ี

 

(๒)  ใช้ส าหรบัคัดลอกผังไปเป็นปีถัดไป 

      - ย้ายบางสายงานหรือต าแหน่งให้เกิด Active ไปกล่องขวามือ แล้วย้ายกลับ 

      - เปลี่ยนปี พ.ศ. เป็นปีที่ต้องการ 

      - กดปุ่มบันทึก  

 

 
 

 

 

 

รูปที่ ๑๔ 
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 ๓.๒ การปรับปรงุข้อมลูต่างๆ ของผู้บริหารทีม่ีอยู่เดิมในระบบฯ 

----> รายละเอียด : ผู้บริหารท่านนี้เป็นรายเดิมทีเ่คยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของท่าน อาจจะเคยด ารงในต าแหนง่งาน

อื่นๆ ภายในองค์กร ต่อมามกีารโยกย้ายสายงาน (เปลี่ยนต าแหน่ง) หรือ อาจจะเปลี่ยนแปลงวุฒิการศึกษา เปลี่ยนที่อยู่ 

ปรับปรงุประวัติการอบรม/ท างาน เป็นต้น ในกรณีที่ท่านได้เคยใส่ข้อมูลในระบบฯ บ้างแล้ว ในแต่ละปี ก็เพียงแต่

ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมลูเดมิให้ข้อมลูทีความทันสมัย และกดปุ่มยืนยันความถูกต้องของข้อมลู รายคน 

มาเป็นประจ าทกุๆ ป ี

 

----> ข้ันตอนการแก้ไขประวัติผูบ้รหิาร ที่ได้เคยใส่ข้อมลูไว้ในระบบฯ แล้ว 

              (๑) คลิกเมนู “ผู้บริหาร”  >> คลิกปุม่ “ค้นหาผู้บริหาร”  ใส่เงื่อนไขต่าๆ ส าหรับการกรองข้อมูลเพื่อค้นหา

จากนั้นระบบฯ จะแสดงบัญชีรายช่ือผูบ้รหิารทัง้หมดที่ท่านเคยแต่งตั้งไว้ในระบบฯ หรือ จะค้นหาด้วยช่ือ/นามสกลุ ก็ได ้

              (๒) คลิกปุ่ม “เลือก”  รายช่ือผูบ้รหิารที่ท่านต้องการแก้ไขประวัต ิ

 

  

 

              (๓)  คลิก TAB “การจ้างงาน”               

 

 

๑ 

๒ 

รูปที่ ๑๕ 
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ค าอธิบายรายการ TAB การจ้างงาน  : 

 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน , สัญชาติ , วันเกิด  ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้บริหาร 
 ระดับ  ใส่ข้อมลูระดับของผู้บริหาร เช่น CEO , รอง CEO , ผู้ช่วย , หัวหน้าฝ่าย เป็นต้น 
 ต าแหน่ง ใส่ข้อมลูต าแหน่งปัจจุบันของผูบ้รหิาร จะสมัพันธ์กับช่ือต าแหน่งในโครงสร้างองค์กร เป็นต าแหน่ง
ปัจจุบันของผูบ้รหิาร ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง จะต้องกลับมาแก้ไขรายการนี้ ** และจะต้องบันทึก
ประวัติต าแหน่งเดิมไว้ใน TAB ประสบการณ์ท างานไว้ด้วยทุกครั้งก่อนเลือกต าแหนง่ใหม่ให้แกผู่้บริหารท่านใดๆ 
 สถานะภาพ ใส่ข้อมูลสถานะภาพ เช่น พนักงานประจ า หรอื พนักงานตามสญัญาจ้าง ถ้าเลือกพนักงานตาม
สัญญาจ้าง จะต้องใส่ข้อมลูใน TAB สิทธิประโยชน์ CEO ไว้ด้วย (ถ้าเป็นพนักงานประจ า จะไม่ได้ใส่ข้อมูลใน TAB นี ้
 สถานะ หรือข้อมูล Status ของผู้บริหาร ถ้ายังคงด ารงต าแหน่งอยู่ให้เลือก “เริ่มงาน” ถ้าเกษียณ หรอื สิ้นสุด 
(ตาย , ให้ออก , ไล่ออก) ใหเ้ลือกรายการตามข้อมูลจริง 
 วันเริ่มสัญญาและวันสิ้นสุดสญัญา  ส าหรบัผูบ้รหิารตามสัญญาจ้างให้ใส่ข้อมลูตามสัญญาจริง  แต่ถ้าเป็น
พนักงานประจ าให้ใสเ่พียงช่องวันเริม่สญัญา (วันทีเ่ข้ามารบัต าแหน่งนั้น) 
 การ Upload ภาพ เป็นไฟล์รปูภาพผู้บรหิาร โดยอิงขนาดรปูมาตรฐานแนบบัตรขนาดปกติ (ระบบฯ ไม่ได้
ก าหนดขนาดไว้) 
 
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูประจ าตัวผู้บริหารรายใดๆ ขอให้รบีด าเนินการแก้ไขข้อมูลภายในช่วงเวลาไกล้เคียงกับข้อมลู
จริง 
 
 
 
 
 

๓ 

รูปที่ ๑๖ 
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              (๔)  คลิก TAB “ประสบการ์ท างาน”               
 

 
 
ค าอธิบายรายการ TAB ประสบการ์ท างาน  : 

 ปีเริม่ต้น – ปีสิ้นสุด  ถ้าเป็นต าแหน่งปัจจุบัน ใหเ้ลือกปเีริม่ตน้ตามจรงิ และปสีิ้นสุดให้เลือก “ปีปจัจุบัน” 
       ประสบการณ์ท างานปียอ้นหลังในต าแหนง่อื่นๆ ใส่ข้อมูลตามจรงิ 
 ต าแหน่งหน้าที่  คือ ต าแหน่งหน้าที่งานของผูบ้รหิารที่ด ารงต าแหน่งในช่วงปีต่างๆ 
 สังกัด (บริษัทเอกชน/รฐัวิสาหกิจ) ถ้าเป็นผูบ้รหิารในรัฐวิสาหกิจตนเองให้เลือกช่ือรัฐวิสาหกิจนั้นไดเ้ลย 
   ถ้าเป็นผูบ้รหิารที่ได้รับการสรรหาจากนอกหน่วยงานให้ใส่ประวัติตามที่ได้ข้อมลูจากผู้บริหาร
ท่านน้ัน 
 สังกัด (กระทรวง) และ กรม  เลือกรายการนี้ เฉพาะผูบ้รหิารที่มปีระวัตเิคยรับราชการมาก่อน 
 
 

๓.๓ การใส่ข้อมูลผู้บริหารรายใหม่ ไม่เคยใส่ไว้ในระบบฯ (ระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า) 
----> รายละเอียด :  เมื่อพบว่ามีค าสั่งแต่งตั้งให้บริหารท่านใหม่โยกย้ายระดับที่สงูข้ึน มีสถานะเทียบเท่า ผอ.ฝ่าย ข้ึนไป 
หรือ มีการจ้าง CEO รายใหม่ให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน โดยที่ไม่เคยใส่ข้อมูลท่านน้ันๆ ในระบบฯ GFMIS-SOE  
มาก่อน ให้ด าเนินการใสป่ระวัติใหม่ทัง้หมด ดังนี ้
 
----> ข้ันตอนการใส่ผูบ้รหิารท่านใหม่ในระบบฯ 
  (๑)  คลิกที่เมนู “ผูบ้รหิาร”  >>เลือกรายการ “ข้อมลูผูบ้รหิาร” 
  (๒)  เริ่มใส่ข้อมลูทุก TAB เริม่จาก TAB “การจ้างงาน” “ทีอ่ยู”่ “ค่าตอบแทน” “ประวัติการด ารง
ต าแหน่งในรัฐวิสาหกจิ/บริษัทลูก” “สิทธิประโยชน์ COE” “การศึกษา”  “การฝึกอบรม” และ “ประสบการณ์ท างาน” 
 
 
 
 

๔ 

รูปที่ ๑๗ 
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ข้อมูลหลักผู้บรหิาร “TAB การจ้างงาน” 
(๑)  คลิกปุ่ม “เพิ่ม/ค้นหา” เพื่อเริ่มใส่ข้อมลูผู้บริหาร ไม่ต้องก าหนดรหัสให้ผูบ้รหิาร  
(๒)  ใส่นามสกลุ  ตามด้วยช่ือ  ข้ันตอนน้ี ถ้าระบบค้นหาผู้บริหารกรณีเป็นรายเดิมในระบบฯ ถ้ามีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว 

 ระบบฯ จะแสดงประวัติเดิมทีเ่คยมีในระบบฯ ข้ึนมาอัตโนมตัิทันที  ถ้าไม่พบก็ด าเนินการใสร่ายละเอียดที่   
 เกี่ยวข้องต่อไป 

(๓)  ใส่ “ค าน าหน้า/ยศ” และคลิก TAB “การจ้างงาน” เพือ่ใสร่ายเอียด 
(๔)  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน , สัญชาติ , วันเกิด  ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผูบ้รหิาร 
(๕)  ระดับ  ใส่ข้อมูลระดบัของผู้บริหาร เช่น CEO , รอง CEO , ผู้ช่วย , หัวหน้าฝ่าย เป็นต้น 
(๖)  ต าแหน่ง ใส่ข้อมูลต าแหน่งปจัจุบันของผูบ้รหิาร จะสัมพันธ์กับช่ือต าแหน่งในโครงสร้างองค์กร เป็นต าแหน่ง 

 ปัจจบุันของผู้บริหาร ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง จะต้องกลับมาแก้ไขรายการนี้ ** และจะต้อง  
 บันทึกประวัติต าแหน่งเดิมไว้ใน TAB ประสบการณ์ท างานไว้ด้วยทุกครั้งก่อนเลือกต าแหนง่ใหม่ให้แก่  
 ผู้บรหิารท่านใดๆ 

(๗)  สถานะภาพ ใส่ข้อมูลสถานะภาพ เช่น พนักงานประจ า หรอื พนักงานตามสญัญาจ้าง ถ้าเลือกพนักงานตาม  
 สัญญาจ้าง จะต้องใส่ข้อมูลใน TAB สิทธิประโยชน์ CEO ไว้ดว้ย (ถ้าเป็นพนักงานประจ า จะไม่ได้ใส่ข้อมูลใน   
 TAB นี ้

(๘)  สถานะ หรือข้อมลู Status ของผูบ้รหิาร ถ้ายังคงด ารงต าแหน่งอยู่ให้เลือก “เริ่มงาน” ถ้าเกษียณ หรอื สิ้นสุด   
 (ตาย , ให้ออก , ไล่ออก) ใหเ้ลือกรายการตามข้อมลูจรงิ 

(๙)  วันเริ่มสญัญาและวันสิ้นสุดสัญญา  ส าหรับผู้บริหารตามสัญญาจ้างให้ใส่ข้อมลูตามสัญญาจริง  แต่ถ้าเป็น  
 พนักงานประจ าให้ใส่เพียงช่องวันเริ่มสัญญา (วันที่เข้ามารับต าแหน่งนั้น) 

(๑๐) การ Upload ภาพ เป็นไฟล์รปูภาพผู้บรหิาร โดยอิงขนาดรปูมาตรฐานแนบบัตรขนาดปกติ (ระบบฯ ไม่ได้ 
  ก าหนดขนาดไว้) 
 

รูปที่ ๑๘ 
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ข้อมูลท่ีอยู ่
         (๑)  คลิก TAB “ที่อยู”่ 
 (๒)  ระบบฯ จะแสดงแบบฟอรม์ให้ใส่ข้อมลูที่อยูผู่้บริหาร ข้อมูลที่ติดต่อได้อาจจะเป็นข้อมูลที่อยู ่
ตามบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้าไม่สามารถหาได้/และผูบ้รหิารรายนั้นไม่ได้แจ้ง) 
  
ค าอธิบายรายการ TAB ท่ีอยู่ผู้บริหาร  : 
 E-mail  คือ  รายละเอียดอีเมล์ตามจริง 
 ช่ือเลขา  คือ เลขานุการของกรรมการท่านน้ัน (ถ้ามี) 
 ข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน ตามจริง 
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ อาจจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน  (ถ้าผู้บรหิารไม่ได้แจง้) 
 เบอร์โทรศัพท์ มือถือ และโทรสาร ตามจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๙ 
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ข้อมูลค่าตอบแทน 
         (๑)  คลิก TAB “ค่าตอบแทน” 
 (๒)  ระบบฯ จะแสดงแบบฟอรม์ให้ใส่ข้อมลูที่ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ใส่ทกุครั้งเมื่อมีการปรับเงินเดอืนตามสญัญา 
 
ค าอธิบายรายการ TAB  ค่าตอบแทน  : 
 วันที่  คือ  วันที่ที่มีการปรับค่าตอบแทน ใส่วันที่ทกุครั้งที่มีการปรบัค่าตอบแทน /เพิ่มรายการเป็นระยะๆ 
 ค่าตอบแทนคงที่ขั้นต่ าและค่าตอบแทนคงที่ขั้นสูง คือ ค่าตอบแทน/เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของ
ต าแหน่งนั้นๆ 
 ค่าตอบแทนคงที่ คือ เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
 ร้อยละของการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี คือ ในปีนั้นได้ค่าตอบแทนพิเศษเป็นเท่าใด (กี่ %) 
 ร้อยละการปรบัค่าตอบแทนพิเศษคงที่ คือ มีการปรบัข้ึนเงินเดือน/ค่าตอบแทนกี่ % (ตามสัญญา) 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒๐ 

รูปที่ ๒๑ 
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ข้อมูลประวัติการด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/บริษัทลูก 
         (๑)  คลิก TAB “ประวัติการด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/บริษัทลูก” 
 (๒)  ระบบฯ จะแสดงแบบฟอรม์ให้ใส่ข้อมลูประวัติการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกจิหรือบริษัทลูก(ถ้าม)ี 
เฉพาะผูบ้รหิาร ท่านใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ (บอร์ด) ของหน่วยงานให้ไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใน
บริษัทลูก/บรหิารในเครือทีห่น่วยงานตนเองเข้าไปถือหุ้นร่วมกัน หรือกิจการทีห่น่วยงานตนเองก ากบั 
(ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่การเป็นกรรมการ ของกจิการส่วนตัวเข้ามา) 
 
ค าอธิบายรายการ TAB  ประวัติการด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/บริษัทลูก  : 
 ช่ือบริษัท /กิจการ คือ ช่ือบริษัท/หรือกจิการ/หรอืบริษัท ลกู /บริษัทในเครือทีร่ัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้นร่วมทุน 
    (ปกติจะสัมพันธ์กับข้อมลูใน SOE-G06 – รายช่ือบริษัททีร่ฐัวิสาหกจิเข้าไปถือหุ้นร่วมทุน) 
 วันที่แต่งตั้ง คือ วันที่หน่วยงานให้อ านาจ /หรือจาก มติบอรด์ชุดใหญ่  มีผล  

 วันครบวาระ คือ ใส่ตามช่วงระยะเวลาตามข้อกฎหมายบริษัทนั้นๆ ตามจริงถ้าไม่ปรากฎเงื่อนไขระยะเวลา 

   ให้ใส่เป็นวันที่ ๓๑/๑๒/๒๕๙๙  ไปพลางก่อน ถ้าออกจากการด ารงต าแหน่งใหก้ลบัมา 

                               แก้ไขตามวันที่ออกหรอืครบวาระตามกฎหมาย ในวันที่มีผลจริง  

           ผู้มีอ านาจแต่งตัง้  คือ ผู้อ านาจในการแตง่ตั้ง เช่น มติผู้ถือหุ้น , กรรมการ , อื่นๆ  เป็นต้น 

           เป็นในฐานะ คือ เข้ามาด ารงต าแหน่งในฐานะ เช่น ผู้แทนหน่วยงาน , กรรมการโดยต าแหนง่, อื่นๆ เป็นต้น  

           วาระแรกวันที่  คือ วันที่เริ่มเป็นกรรมการในบริษัทฯ นั้นในวาระแรก (วาระที่ ๑) 
           ด ารงต าแหน่งแทน  คือ กรรมการรายใหม่นี้แต่งตั้งแทนกรรมการท่านใด (ที่ออกจากคณะกรรมการฯ) (ถ้ามี) 
           วาระที่   คือ วาระการด ารงต าแหน่งว่าเป็นวาระที่เท่าใด  เช่น นาย ก. ด ารงต าแหน่งมา ๓ ปี ซึ่งครบตามวาระ
ปกติ (ด ารงต าแหน่ง ๑ วาระ) ต่อมาได้รบัการแต่งตั้งเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหม่ จงึใหเ้ลือกรายการว่า “วาระที่ ๒” 
ถ้าเป็นกรรมการท่านใหม่ไม่ไมเ่คยด ารงต าแหน่งมาก่อน ให้เลือก “วาระที่ ๑” 
 วันที่ออกจากต าแหน่ง คือ วันที่ออกจากต าแหน่งในคณะกรรมการ 
 สาเหตุที่ออก  คือ คือเหตุผลการออกจากต าแหน่ง  เช่น เกษียณ ตาย ลาออก เป็นต้น 
 หมายเหต ุ คือ รายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี เช่น ค าสั่งเลขที่ /เล่มที่/เลขประกาศที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
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ข้อมูลสิทธิประโยชน์ CEO 
         (๑)  คลิก TAB “สิทธิประโยชน์ CEO” 
 (๒)  ระบบฯ จะแสดงแบบฟอรม์ให้ใส่ข้อมลูสทิธิประโยช์ CEO 
  เฉพาะผูบ้รหิารท่านใดๆ ที่ระบุระดับเป็น CEO ใน TAB การจ้างงานและเป็นผูบ้รหิารตามสญัญาจ้าง
เท่านั้น 
 
ค าอธิบายรายการ TAB สิทธิประโยชน์ CEO: 

(๑)  รายการ  ให้ใส่รายการสิทธิประโยชน์และผลตอบแทน CEO เช่น ค่ารับรอง , รถยนต์ประจ าต าแหน่ง .. 
เป็นต้น 

(๒) กรอบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใหส้ิทธิประโยชน์  คือ หลักเกณฑก์ารจ่าย  เช่น  จ่ายจรงิไม่เกิน, จ่ายตามจรงิ 
เหมาจ่ายรายปี , เหมาจ่ายรายครั้ง เป็นต้น 

(๓) อัตราการจ่าย  เป็นจ านวนเงินทีจ่่าย (ถ้าไม่ได้ระบุในประกาศของรายการสิทธิประโยชย์ใดๆ ให้ใส่วงเงิน
สูงสุดตามสญัญา) 

(๔) หมายเหตุ ถ้ารายการสิทธิประโยชน์ไมส่ามารถระบุวงเงิน จ านวนเงินให้ ให้ใสห่มายเหตุอธิบายเพิ่มเติม หรือ 
Scan เอกสารเป็นไฟล์ประกาศ/ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง เข้ามาในระบบฯ 

 
 

 
 
 
ข้อมูลประวัติการศึกษา 
         (๑)  คลิก TAB “การศึกษา” 
 (๒)  ระบบฯ จะแสดงแบบฟอรม์ให้ใส่ข้อมลูประวัติการศึกษาผู้บริหาร 
  ให้ใส่ข้อมลูทุกวุฒิการศึกษา ใส่วุฒิการศึกษาทลีะรายการ แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม” หรือ ถ้าต้องการแก้ไขวุฒิ
เดิมใดๆ ที่ใส่ไว้แล้ว ให้กดปุ่ม “แก้ไข” 

รูปที่ ๒๓ 

รูปที่ ๒๒ 
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ค าอธิบายรายการ TAB ประวัติการศึกษา  : 
 วุฒิการศึกษา  เช่น ปริญญาตรี ,โท,เอก  เป็นต้น 
 กลุ่มสาขาวิชา  เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  เป็นต้น  
 รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา (ถ้ามี) เป็นรายละเอียดเพิ่มเตมิสาขาวิชา  
 สถาบันทีจ่บ   เป็นช่ือ สถาบันการศึกษาทีจ่บหลกัสูตร  
 ความช านาญ  เช่น บริหารธุรกจิ, กฎหมาย  เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อมูลประวัติการฝึกอบรม 
         (๑)  คลิก TAB “การฝกึอบรม” 
 (๒)  ระบบฯ จะแสดงแบบฟอรม์ให้ใส่ข้อมลูประวัติการฝึกอบรมของผูบ้รหิาร 
  ให้ใส่ข้อมลูการฝึกอบรมทลีะรายการ แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม” หรอื ถ้าต้องการแก้ไขใดๆ ที่ใส่ไว้แล้ว ให้กดปุม่ 
“แก้ไข”  
ค าอธิบายรายการ TAB การฝึกอบรม  : 
 หลักสูตร  เช่น หลักสูตร IOD , Executive Programs เป็นต้น 
 รุ่นที่ คือ รุ่นของหลักสูตร 
 ปีที่จบ คือ ปีที่จบหลักสูตร 
 สถาบัน คือ หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 ประเทศ คือ ฝึกอบรมในประเทศใด 
 หมายเหตุ คือ รายละเอียด (ถ้ามี) เช่น อยู่ระหว่างการรบัรองใบประกาศ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒๔ 
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ข้อมูลประวัติประสบการณ์ท างาน 
         (๑)  คลิก TAB “ประสบการณ์ท างาน” 
 (๒)  ระบบฯ จะแสดงแบบฟอรม์ให้ใส่ข้อมลูประวัติประสบการณ์ท างาน 
  ให้ใส่ข้อมลูประสบการณ์ท างานทีละรายการ แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม” หรือ ถ้าต้องการแก้ไขใดๆ ที่ใส่ไว้แล้ว 
ให้กดปุ่ม “แก้ไข”   ** ใส่ประสบการณ์ท างานภายในหน่วยงานทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของผูบ้รหิาร 
 
ค าอธิบายรายการ TAB ประสบการณ์ท างาน  : 
 ปีที่เริ่ม – ปีที่สิ้นสุด  คือ  ให้ใส่ปเีริ่มต้น การด ารงต าแหน่งหน้าที่การท างานต าแหน่งนั้น ถ้ายังด ารงต าแหนง่อยู่
ให้เลอืกรายการ “จนถึงปจัจบุัน”  ใส่ประวัติย้อนหลังทีละช่วงปี ถ้าผู้บริหารไม่ได้ระบมุาก็ไม่ต้องระบุปทีี่สิ้นสุดในอดีต 
แต่ถ้าช่วงปีติดกันเช่น ปี ๒๕๕๖ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม ก.  ปี ๒๕๕๗ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม ข. ก็ใหร้ะบปุีเริ่มต้น
และสิ้นสุดอธิบดีกรม ก. เป็น “๒๕๕๖ – ๒๕๕๗” ส่วน “๒๕๕๗ – ปัจจุบัน” ต าแหน่งอธิบดกีรม ข.   
 ต าแหน่งหน้าที่ คือ ต าแหน่งหน้าทีก่ารท างาน 
 สังกัด (บริษัท /รฐัวิสาหกิจ)  คือ เฉพาะประวัติการท างานในต าแหน่งหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการ 
 สังกัดกระทรวง คือ เฉพาะการท างานในต าแหน่งในหน่วยงานราชการ 
 กรม  คือ ระบบจะแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือก “สังกัดกระทรวง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒๕ 
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๓.๔ รายงานประวัติผู้บริหารรายบุคคล 

 เป็นรายงานแสดงภาพรวมของประวัติผู้บริหารรายบุคคล ให้คลิก TAB “การจ้างงาน” หรือ TAB อื่นก็ได้  
สังเกตปุ่ม “รายงานประวัตบิุคคล” ทีห่น้าจอ  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

รูปที่ ๒๖ 

รูปที่ ๒๗ 
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๔. วิธีการเรียกรายงานข้อมูลและส่งออกข้อมูลไปใช้งาน 
 ๔.๑ รายงานรายชื่อและประวัติผู้บริหาร (ตัวอย่าง) 
ให้คลิกทีเ่มนู “รายงานผู้บริหาร” จากนั้นเลอืกรายงานตามช่ือที่ต้องการเปิดดูข้อมูล  
ตัวอย่างรายงาน “รายช่ือและประวัติผูบ้รหิาร” 
 

  
 
 

 ๔.๒  การส่งออกข้อมูลเป็น Excel (ตัวอย่าง) 
 ให้คลิกปุม่ “Excel” ในรายงานจากนั้นจะได้ไฟล์ Excel  
 

  
 
 
 

รูปที่ ๒๘ 

รูปที่ ๒๙ 
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๕. การน าส่ง และเรียกดสูถานะการน าส่งข้อมูล 
 

 การกดปุ่มน าส่งข้อมูลผู้บริหาร จะต้องกดปุ่มน าส่งผู้บริหารแบบรายคน ถ้ามีการปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารแต่ละครั้ง จะต้อง 
กดปุ่มน่าส่งข้อมูลด้วยทุกครั้ง โดยการคลิกที่ TAB “การจ้างงาน”  (๑)  และ ปุ่มน าส่งข้อมูล (๒) 
 
 

   
 

  ๕.๑  การน าส่งข้อมูล ผู้ใช้งานใส่รายละเอียดข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม “น าส่งข้อมูล” ด้วยทุกครั้ง ถ้าลืมหรือ 
ยังไม่ได้กดปุ่มน าส่งข้อมูลรีบด าเนินการโดยเร็ว ภายในช่วงเวลาที่ สคร. ก าหนดไว้  โดยให้เปิดประวัติผู้บริหารเพื่อน าส่งข้อมูล และ 
รายงานโครงสร้างองค์กร  
Remark :  ถ้ามีผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งคราวเดียวกันหลายคน ท่านสามารถใส่ข้อมูลให้ครบทุกคนแล้ว กลับมากดปุ่มน าส่งข้อมูลเพียงคน
เดียวก็ได้ หรือ ถ้าท าทีละวันกันแต่ผู้บริหารอยู่ในชุดเดียวกันที่จะใส่ข้อมูลใหม่ จะต้องกดปุ่มน าส่งในวันที่ใส่ข้อมูลทุกครั้ง 
 
   (๒)  การเรียกดูรายงานผลการน าส่งข้อมูล ให้คลิกที่เมนู “การน าส่งข้อมูล” เลือกรายการ “รายงานสถานะการน าส่งข้อมูล
ผู้บริหารและพนักงาน (Status) ” >> เลือกปีที่ต้องการดูรายงานสถานะ 

 
 
 

๒ 

๑ 

รูปที่ ๓๐ 

รูปที่ ๓๑ 
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Remark : รายงานสถานะจะแสดงก าหนดวันที่ต้องส่ง (Due) และ สขีองสถานะ ได้แก่ สีเขียวคือ ส่งตามก าหนดเวลา  สีแดง คือ ขาดส่ง
หรือรอการจัดส่ง  และสีเหลือง คือส่งล่าช้ากว่าก าหนด  ส่วนระยะเวลา M๑ – M๑๒  เป็นไปตามรอบปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
เช่น กลุ่มปีงบประมาณ M๑ จะเท่ากับเดือนตุลาคม M๒ จะเท่ากับเดือนพฤศจิกายน เป็นต้น  ปีเกษตร (ธกส.) จะเรียง M๑ คือ  
เดือนเมษายน  ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มปีบัญชีเป็นปีปฏิทิน จะเรียงตามเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ตามปกติ 
** ประวัติผู้บริหารก าหนดส่งเป็นแบบเม่ือการเปลี่ยนแปลง (Adhoc) ดังน้ันจะไม่มี Due ถ้ากดปุ่มน าส่งก็จะแสดงสีเขียวไว้ก่อน 
**  ข้อมูลโครงสร้างองค์กรก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ปรับแก้ไขใดๆ สามารถกดปุ่มน าส่งข้อมูลเข้ามาได้เลย  แต่ถ้ามีการเพิ่มหน่วยงานหรือ 
ต าแหน่งหรือแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน/ต าแหน่ง จะต้องคัดลอกหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในปีต่อไป และคัดลอก Chart หรือ
ความสัมพันธ์  พร้อมกับกดปุ่มน าส่งและยืนยันข้อมูลด้วย  
 

๖. การยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ข้อมูล ณ สิ้นปี และการเรียกดูรายงานการยืนยัน  
               ๖.๑ การยืนยันทุกรายงานจะมปีุ่ม “ยืนยันข้อมลู” ให้ท่านกดปุ่มนีเ้พื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลู
และเป็นการประเมินผลการน าส่งข้อมูล ณ สิ้นปีด้วย สคร. จะเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
ปีละ ๑ ครั้ง โดยจะเปิดระบบฯ ให้ยืนยันข้อมูลหลงัจากสิ้นปีบัญชีของรัฐวิสาหกจิ เปิดระบบฯ ให้ยืนยันภายใน ๓๐ วัน 
Remark :  
              (๑) ข้อมูลที่ก าหนดสง่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จะแสดงปปีัจจุบันให้ท่านยืนยันไม่ต้องเลือกปี 
              (๒) ข้อมูลที่ก าหนดสง่แบบ Year จะต้องเลอืกปสี าหรับยืนยันความถูกต้อง (เฉพาะรายงานสิทธิประโยชน์ฯ) 
              (๓) ถ้ากมีการแก้ไข้อมลูในช่วงที่ สคร. เปิดระบบให้ยืนยันฯ ท่านจะตอ้งยืนยันข้อมลูซ้ า 
              (๔) รวมถึงปีย้อนหลงั (ถ้ามีการกลบัไปแก้ไขข้อมูลในปีใดๆ) ท่านจะตอ้งเลือกปีเพื่อยืนยันข้อมลูใหส้มบูรณ์
ทุกๆ ปี (เฉพาะรายงานสิทธิประโยชน์ฯ) 
    (๕)  ประวัติผู้บรหิาร จะต้องยืนยันทกุคน ทุกปี ปลีะ ๑ ครั้ง เมือ่พ้นบญัชีในรอบปีทีผ่่านมา 
สถานะการยืนยัน จะแสดง “ยงัไม่ยืนยัน” ถึงแม้ว่าจะเปิดดูรายงานผลการยืนยันย้อนหลงัในปีทีผ่่านมาก็ตาม 
 

 
 

รูปที่ ๓๒ 
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                ๖.๒  การดูรายงานผลการยืนยัน ให้เลือกเมนู “การน าส่งข้อมลู” >> เลือกรายการ “รายงานยืนยันข้อมูล”  
ให้เลอืกปทีี่ต้องการดผูลการยืนยัน 
Remark : 

(๑) คอลัมภ์ “ข้อมลูเปลี่ยนแปลง ณ วันที่” จะแสดงวันที่ที่ได้เข้ามาแก้ไขข้อมูลครัง้สุดท้าย อาจจะไม่ใช่ 
เป็นวันที่ของการกดปุ่มน าส่งข้อมลูเพียงอย่างเดียว  

(๒) คอลัมภ์ “ยืนยนัข้อมลู ณ วันที่”  เป็นวันที่ท่านได้กดปุ่มยืนยันข้อมูล 
(๓) คอลัมภ์ “โดย”  เป็นรหสัของผู้ใช้อุปกรณ์ Token Key 
(๔) คอลัมภ์ “ยืนยันข้อมลู/ไม่มีข้อมลู” แสดงสถานะ 

“ยืนยัน”  หมายความว่า ได้ยืนยันข้อมูลแล้ว 
“ไม่มีข้อมลู” หมายความว่า ยังไม่ได้ใส่หรือแก้ไขข้อมลูใดๆ ในปีนั้น 
“ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล” หมายความว่า น าส่งหรือแก้ไขข้อมูลในปีนั้นๆ แล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล 

 
 

 
 

รูปที่ ๓๓ 


