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1. หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

( ) ใ ป็ ่ ั ี่ ี ้ ี่ใ ั ํ ั ั ิ ิ ไ ้ ํ ใ ้(สคร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักทีมีหน้าทีในการพัฒนาและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้นําเอาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ 

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งนําส่งข้อมูลสําคัญต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลทางด้านบัญชีและบัญชี ข้อมูลการวางแผนการใช้จ่าย

และข้อมูลด้านการงบลงทุน ข้อมูลประมาณการรายได้ ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ เข้าสู่ระบบ GFMIS-SOE ผ่านเครื่องลูกข่าย 

่ ้ ่ ่ ่ ้(Terminal) ที่ติดตั้ง ณ ที่ทําการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อที่ สคร. จะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาจัดทํารายงานทางการเงินทั้งใน

ภาพรวมและรายแห่ง เพื่อใช้ในการบริหารและติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยระบบ GFMIS-SOE ที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน

      ภายหลังจากที่ได้มีการใช้งานระบบ GFMIS-SOE มาได้ระยะเวลาหนึ่ง ได้พบปญัหาและอุปสรรคบางประการ

สรุปได้ดังนี้

1 ระบบงานที่ใช้อย่ยังไม่สามารถรองรับข้อมลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหย่นเพียงพอ                     1. ระบบงานทใชอยูยงไมสามารถรองรบขอมูลไดอยางมประสทธภาพและมความยดหยุนเพยงพอ 

                     2. การนําส่งข้อมูลและการเรียกรายงานของข้อมูลบางรายการใช้ระยะเวลาในการประมวลผลนาน
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2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรงระบบให้พร้อมรองรับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)1. เพอปรบปรุงร บบใหพรอมรองรบมาตรฐานการบญชสากล (IFRS) 

2. เพื่อปรับปรุงระบบ GFMIS-SOE ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาความล่าช้าในการ

ํ ่ ้ ีนําส่งข้อมูล และเรียกดูรายงาน

3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ GFMIS-SOE ในส่วนของระบบข้อมูลโครงการลงทุน (งบลงทุน) ให้มีเครื่องมือในการ

แสดงผลข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุนในโครงการต่างๆของรัฐวิสาหกิจได้ในหลายมิติ และสอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงการคลังและรัฐบาล
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3. ระบบงานที่พัฒนาและปรับปรุง

1) ข้อมูลการเงินการบัญชี

• ระบบ Mapping GL

• ระบบ Template Loader

2) ข้อมูลการประมาณการรายได้และการวางแผนใช้จ่าย ภาครัฐวิสาหกิจ

• ระบบ Template Loaderระบบ Template Loader

3) ข้อมูลด้านการลงทุน ภาครัฐวิสาหกิจ

• ระบบ PFMS-SOE

4) ข้อมูลทั่วไปภาครัฐวิสาหกิจ

• ระบบ Web SOE

• ระบบ Web ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหารู ู
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1) ข้อมูลการเงินและบัญชี

1. การบันทึกและการนําส่ง

1.1 การบันทึกข้อมูล

• การบันทึกข้อมูลผ่าน Template ที่ออกแบบใหม่สําหรับข้อมูลงบการเงิน (ระบบ ู ู

Mapping GL) เช่น งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบทดลอง เป็นต้น

• การบันทึกข้อมูลผ่าน Template ในรูปแบบเดิมสําหรับข้อมูลทางการเงินและบัญชี

อื่นๆ 

1.2 การนําส่งข้อมูล ข้อมูลทางการเงินและบัญชีทั้งหมดจะนําส่งผ่าน ระบบ Template Loader 

2. การเรียกรายงานจะสามารถเรียกรายงานผ่านระบบ Template Loader ได้
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ตัวอย่างหน้าจอ
การนําเข้าข้อมลงบดล, งบกําไรขาดทนการนาเขาขอมูลงบดุล, งบกาไรขาดทุน
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ตัวอย่างหน้าจอ
นําเข้าข้อมลงบกระแสเงินสดนาเขาขอมูลงบกระแสเงนสด
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ตัวอย่างหน้าจอ
การตรวจสอบงบการเงินการตรวจสอบงบการเงน
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2) ข้อมูลการประมาณการรายได้และ
การวางแผนการใช้จ่าย ภาครัฐวิสาหกิจการวางแผนการใชจาย ภาครฐวสาหกจ

1. การบันทึกและการนําส่ง

• การบันทึกข้อมูล จะบันทึกข้อมูลผ่าน Template ในรูปแบบเดิม

• การนําส่งข้อมูล จะนําส่งผ่าน ระบบ Template Loader ู

2. การเรียกรายงานจะสามารถเรียกรายงานผ่านระบบ Template Loader ได้p
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3) ข้อมูลด้านการลงทุน ภาครัฐวิสาหกิจ

1. การบันทึกข้อมูลแผนการลงทุนและผลการเบิกจ่าย ข้อมูลเงินกู้ยกเว้นข้อมูลจัดซือ้จัดจ้าง ู ู ู ู

• การบันทึกข้อมูลผ่าน Template ในรูปแบบเดิม

• การนําส่งข้อมูล และเรียกดูรายงานผ่านระบบ Template Loaderู ู

2. การบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงทุน และการจัดซือ้จัดจ้าง (ระบบPFMS-SOE : ระบบใหม่)ู ุ

• การบันทึกข้อมูลและเรียกดูรายงานผ่าน Web PFMS-SOE
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ระบบ PFMS-SOE 

คําอธิบาย ประโยชน์
้ ่• ระบบติดตามโครงการลงทุน รส. และการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้

โครงการลงทุน

• บนัทึกแผน/ผล และติดตามในแต่ละ Milestone ของ

• รัฐวิสาหกิจ สามารถใช้ข้อมูล เพื่อกํากับติดตามโครงการ

ลงทุน ในทุกขั้นตอนการดําเนินโครงการ เปรียบเทียบ แผน/ผล 

ได้อย่างรวดเร็ว เปน็จริง

โครงการ

• บนัทึกข้อมูลผ่าน Web

• รายงานติดตามความก้าวหน้า 

• สคร. สามารถใช้ข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อประเมินผล

งานรส. ตามข้อกําหนดใน SEPA 

• สคร. สามารถใช้ข้อมูล เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงนิลงทุนของ รส. 

• สรุปข้อมูลแก่ผู้บริหาร

ู ุ

และจัดทํารายงานเสนอแก่ ครม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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PFMS-SOE

Input data: Template: นําสงPFMS

- INV (ขอมูลลงทุน)
- DEB (ขอมูลหนี้)

- ขอมูลโครงการ
- แผน/ผล
- Milestones
ขั้นตอนการทํางาน:

บันทึก บันทึกผลบันทึกบนทก
ขอมูล
โครงการ

กําหนด 
Milestones

บนทกผล
การดําเนิน
งาน

บนทก
ขอมูลแผน
โครงการ

Report:
1 รายงานติดตามความกาวหนาโครงการ1. รายงานตดตามความกาวหนาโครงการ
2. รายงานงบลงทุน
3. รายงานสถานะหนี้
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PFMS-SOE
Project MilestonesProject Milestones
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PFMS-SOE
ตัวอย่างหน้าจอ บันทึกข้อมลโครงการตวอยางหนาจอ บนทกขอมูลโครงการ
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PFMS-SOE
ตัวอย่างหน้าจอ บันทึกข้อมลโครงการตวอยางหนาจอ บนทกขอมูลโครงการ
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PFMS-SOE
ตัวอย่างหน้าจอ บันทึกข้อมลโครงการตวอยางหนาจอ บนทกขอมูลโครงการ
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PFMS-SOE
ตัวอย่างหน้าจอภาพรวมโครงการลงทน รส.ตวอยางหนาจอภาพรวมโครงการลงทุน รส.
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PFMS-SOE
ตัวอย่างหน้าจอสถานะโครงการ รส.ตวอยางหนาจอสถานะโครงการ รส.
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PFMS-SOE
ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดโครงการตวอยางหนาจอรายละเอยดโครงการ
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PFMS-SOE
ตัวอย่างหน้าจอสถานะสัญญาตวอยางหนาจอสถานะสญญา
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PFMS-SOE
ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดสัญญาตวอยางหนาจอรายละเอยดสญญา
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4) ข้อมูลทั่วไปภาครัฐวิสาหกิจ
(ข้อมลทั่วไป ข้อมลผบ้ริหารและพนักงาน ข้อมลคณะกรรมการ)(ขอมูลทวไป ขอมลูผบูรหารและพนกงาน ขอมูลคณะกรรมการ)

1. การบันทึกและการนําส่ง

1.1 การบันทึกข้อมูล

• การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Web ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหารู ู ู

• การบันทึกข้อมูลผ่าน Template ในรูปแบบเดิมสําหรับข้อมูลทั่วไป

1.2 การนําส่งข้อมูล ข้อมูลทั่วไปรฐัวิสาหกิจทั้งหมดจะนําส่งผ่าน ระบบ Web SOEู ู ฐ

2. การเรียกรายงานจะสามารถเรียกรายงาน

• ข้อมลคณะกรรมการและผ้บริหาร ผ่านระบบ Web ข้อมลคณะกรรมการและผ้บริหารไดู้ ู ู ู

• ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบ Web SOE ได้
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ตัวอย่าง Web ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร
1) ข้อมลกรรมการ) ขอมูล รรม ร
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ตัวอย่าง Web ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร  
2) ข้อมลผ้บริหาร) ขอมูล ูบร ร
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ตัวอย่าง Web ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร
3) กําหนดความสัมพันธ์องค์กร3) น ว มสม นธอ ร
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ตารางเปรียบเทยีบ
ระบบงานเดิมและระบบงานใหม่

ประเภทขอ้มูล
ระบบเดิม ระบบใหม่

การนาํส่งขอ้มลู รายงาน การนาํส่งขอ้มลู รายงาน
ระบบที่ 1 ขอมลทางดานการเงิน SAP R/3 4 7C SAP R/3 4 7C Mapping GL SAP ECC 6 0ระบบท 1 ขอมูลทางดานการเงน
การบัญชี ภาครัฐวิสาหกิจ (FIN)

SAP R/3 4.7C
SAP BW

SAP R/3 4.7C
SAP BW

Mapping GL
Template Loader

SAP ECC 6.0 
SAP BW

ระบบที่ 2 ขอมูลประมาณการ
รายไดภาครัฐวิสาหกิจ (REV)

SAP BW SAP BW Template Loader SAP BW
รายไดภาครฐวสาหกจ (REV)

ระบบที่ 3  
- ข อมู ลกา รวางแผนการ ใช
จายเ งินและแผนการลงทน

SAP BW SAP BW Template Loader SAP BW
จายเงนและแผนการลงทุน 
ภาครัฐวิสาหกิจ ขอมูลรายจาย 
(EXP)

- ข อมู ลกา รวางแผนการ ใช SAP BW SAP BW PFMS-SOE PFMS-SOE
จายเงินและแผนการลงทุน 
ภาครัฐวิสาหกิจ ขอมูลลงทุน 
(INV), ขอมูลหนี้ (DEB)

ระบบที่ 4ระบบท 4   
- ขอมูลทั่วไป เปนขอมูลทาง
กายภาพขององคกร (SOE)

- ขอมูลคณะกรรมการ ผูบริหาร

SAP BW SAP BW Web SOE Web SOE

27

(COM) แ ล ะพ นั ก ง า น ข อ ง
รัฐวิสาหกิจ (EMP) SAP HR SAP HR

SAP BW

Web ขอมูลคณะ
กรรมการฯ

Web ขอมูล
คณะกรรมการฯ



ประโยชน์

1. เพิม่ชองทางในการนําสงขอมูลใหรัฐวิสาหกิจ ผานทางอินเตอรเนต็ได

2. ลดเวลาการนาํสงขอมูล เขาระบบ SAP

ใ ี3. ลดเวลาในการเรียกดูรายงานจากระบบ SAP

4. ลดจาํนวน template ลง และทาํงานบนระบบ web application แทน

5. สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมลูไดกอนนําสงขอมูลจริง

6 ี่ ั ึ้ ใ  ํ ใ  ใ  ํ ไ  6. ระบบทีพัฒนาขึนใหม อํานวยความสะดวกใหผูใช สามารถทํางานไดงาย

ขึ้น ลดความซับซอนในการทํางาน
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4. แผนการดําเนินโครงการ

4.1 ภาพรวมแผนการดําเนินโครงการ 

4.2 ความร่วมมือในการทดสอบและนําร่องระบบงาน
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4.1 ภาพรวมแผนการดําเนินโครงการ 

Jan 14Aug 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Feb 14 Mar 14 Apr 14 May 14

Business 
Requirement 
Specification

Configuration, 
Development

A d i l

p

And internal test

UAT

Pilot

UAT

T ainingTraining

Go Live 

Go Live 
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4.2 ความร่วมมือในการทดสอบ
และนําร่องระบบงานและนารองระบบงาน

WK 1 WK 2 WK 3 WK 4
December 2013 January 2014

WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 1 WK 2 WK 3 WK 4

February 2014

Pilot 
Training Pilot

UAT Training

จัดฝกอบรมรัฐวิสาหกิจบาง
หนวย เพื่อนํารองการใช
งานระบบที่พัฒนาขึ้นใหม

จั ดทดสอบร ะบบงาน
รวมกับรัฐวิสาหกิจบาง
หนวย หลังจากนํารอง

จัดฝกอบรมรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดเพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการใชงาน

1. PFMS-SOE
2. Mapping GL
3. Web คณะกรรมการ

ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ ที่
พัฒนาขึ้นใหมแลว

ระบบใหม
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5. แนวทางการทํางานของรัฐวิสาหกิจ

5.1 รส.แจ้ง/ยืนยันรายชื่อผู้ติดต่อหลัก ในแต่ละระบบงาน 

5.2 สคร.ส่งผังบัญชีใหมใ่ห้ รส. ประมาณสิ้นพ.ย.56

5.3 สคร.กําหนดหน่วยงานนําร่อง เพื่อเริ่มทดลองใช้นําส่งข้อมูลประมาณกลางเดือนธ.ค.56 สําหรับระบบงานดังนี้

• ข้อมูลการเงินและการบัญชี (Mapping GL)

• PFMS-SOE 

5.4 จัด workshop เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบงานใหม่ โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างจากหน่วยงานนําร่อง เป็นต้นแบบ และให้ 

รส. ที่เหลือทั้งหมดทดสอบระบบ ประมาณปลายเดือนม.ค. 57

5.5 จัดฝึกอบรมระบบงานให้ทุก รส. ประมาณกลางเดือนก.พ.57

5.6 เริ่มใช้งานระบบจริง (Go Live) 1 เม.ย.575.6 เรมใชงานระบบจรง (Go Live) 1 เม.ย.57
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6 ถาม ตอบ6. ถาม-ตอบ

33


