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ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกองทุนพฒันาไฟฟา้
สํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน



วธิีดาํเนินงาน



วธิีดาํเนินงาน

2) ในระยะแรกของการนําระบบงาน Microsoft Dynamics AX มาใชใ้นการจดัทาํ

บญัชขีองกองทนุในพืน้ทีป่ระกาศ ในปีงบประมาณ 2558 จะเป็นกองทนุทีม่ ี

งบประมาณตัง้แต่ 5 ลา้นบาทขึน้ ซึง่มจีาํนวน 33 กองทนุ ประกอบดว้ย กองทนุ

ประเภท ก. 11 กองทนุ ประเภท ข. 22 กองทนุสว่นกองทนุทีม่งีบประมาณตํ่ากวา่ 5 

ลา้นบาท จาํนวน 21 กองทนุ ในระยะแรกใหใ้ชโ้ปรแกรมบญัช ีMS. Excel 

3) เนื่องจากระบบงาน Microsoft Dynamics AX ซึง่เป็นระบบงานทีใ่หข้อ้มลู

สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์หลายดา้น และมคีวามมัน่คงและเชือ่ถอืไดส้งู ซึง่การ

ทาํงานของระบบจะมคีวามซบัซอ้นคอ่นขา้งมาก และเนื่องจากกองทนุแตล่ะแหง่อาจมี

ความพรอ้มในดา้นต่างๆ ไมเ่ทา่กนั จงึควรแบง่กองทนุทีจ่ะนําระบบงาน Microsoft 

Dynamics AX มาใชง้าน ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ตามความพรอ้มเพือ่นําระบบงานยอ่ย 

(Functions) มาใชง้านอยา่งเหมาะสมต่อไป 



วธิีดาํเนินงาน

กลุ่ม A เป็นกองทนุทีม่คีวามพรอ้มทางดา้นบุคลากรและดา้นอืน่ ๆ ทีส่ามารถนํา

ระบบงานยอ่ยมาใชง้านไดอ้ยา่งครบถว้น ซึง่ในระยะแรกจะนํามาใชท้ีก่องทนุพฒันา

ไฟฟ้าสว่นกลางก่อนเทา่นัน้

กลุ่ม B เป็นกลุม่กองทนุทีม่คีวามพรอ้มทางดา้นบุคลากรรองลงมา และผลการ

ประเมนิความสามารถในการจดัทาํบญัชทีีผ่า่นมาอยูใ่นระดบัดทีีเ่หมาะสาํหรบัการนํา

ระบบมาใชใ้นระยะแรกประมาณรอ้ยละ 80 ของฟงักช์ัน่งานทัง้หมด ซึง่นอกจากระบบ 

GL ยงัประกอบดว้ยระบบการตดังบประมาณ การออกรายงานการเงนิ ทะเบยีนลกูหนี้

รายตวั ทะเบยีนเจา้หนี้รายตวั ทะเบยีนทรพัยส์นิ และการจดัพมิพใ์บสาํคญัในการ

ลงบญัชจีากระบบ ฯลฯ สว่นระบบการทาํเชค็ การออกใบเสรจ็รบัเงนิ การออกหนงัสอื

รบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย จะทาํนอกระบบ



วธิีดาํเนินงาน

กลุ่ม C เป็นกลุม่กองทนุทีม่คีวามพรอ้มน้อยกวา่ ระบบงานทีจ่ะนํามาใชใ้นระยะแรก

ประมาณรอ้ยละ 60ของฟงักช์ัน่งานทัง้หมด ซึง่นอกจากระบบ GL จะประกอบ ดว้ยระบบ

การตดังบประมาณ การออกรายงานการเงนิ ทะเบยีนลกูหนี้รวม ทะเบยีนเจา้หนี้รวม การ

จดัพมิพใ์บสาํคญัการลงบญัชจีากระบบ ฯลฯ สว่นระบบการทาํเชค็ การออกใบเสรจ็รบัเงนิ 

การออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย จะทาํนอกระบบ

กลุ่ม D เป็นกลุม่กองทนุประเภท ข ทีม่วีงเงนิงบประมาณน้อยกวา่ 5 ลา้นบาท จาํนวน 21 

กองทนุ ซึง่อยูร่ะหวา่งเตรยีมความพรอ้มในการนําระบบ Microsoft Dynamics AX มาใช้

งานในระยะต่อไป ดงันัน้ ในชว่งปีงบประมาณ 2558 ใหใ้ชโ้ปรแกรม MS. Excel ในการ

จดัทาํบญัชแีลว้นําขอ้มลูสรปุ Import เขา้ระบบ Microsoft Dynamics AX



ขัน้ตอนการดาํเนินการ



ขัน้ตอนการดาํเนินการ

(1) ลงพืน้ทีก่องทนุทีอ่ยูใ่นแผนการนําระบบ Microsoft Dynamics AX มาใชง้าน จาํนวน 33 กองทนุ เพือ่ทาํ

หน้าทีใ่หก้ารสนบัสนุนการขึน้ระบบงาน Microsoft Dynamics AX และจดัทาํบญัชแีละงบการเงนิประจาํเดอืน

และประจาํไตรมาสของแต่ละกองทนุ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ (Stage)

• ระยะ 1 เดอืนแรก การนําขึน้ระบบงาน

• ระยะ 2 เดอืนที ่2 การสอน (Coaching) การบนัทกึรายการและจดัทาํงบการเงนิ

• ระยะ 3 เดอืนที ่3 เป็นตน้ไป การตดิตามและสอบทาน ความถกูตอ้งของการจดัทาํบญัชแีละงบการเงนิ

และหลงัจากชว่งเวลาการขึน้ระบบงานดงักลา่ว ใหม้กีารลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามสนบัสนุนการจดัทาํบญัชแีละงบ

การเงนิตามระบบงาน Microsoft Dynamics AX ทกุสิน้ไตรมาส ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารขึน้ระบบงานMicrosoft 

Dynamics AX ของ 33 กองทนุ เกดิความสาํเรจ็ดว้ยด ีจงึใหท้าํการขึน้ระบบงานเป็นรอบๆ ละประมาณ 6 - 8 

กองทนุ

(2) ใหก้ารสนบัสนุน (Stand by) การจดัทาํบญัชแีละงบการเงนิผา่นระบบ On - line

รวมทัง้การแกป้ญัหา (HelpDesk)



แผนการดาํเนินงาน

แผนการลงพืน้ที่เพื่อขึน้ระบบงานและจดัทาํบญัชีและงบการเงนิด้วยระบบงาน 

Microsoft Dynamics AX จะแบ่งเป็นรอบ ๆ ละ 6 – 8 กองทุนดงันี ้

รอบที่ 1 จาํนวน 6 กองทุน (ก = 6) ขึน้ระบบเดือนที่ 1  รอบที่ 4 จาํนวน 7 กองทุน  (ข =7) ขึน้ระบบเดือนที่ 7 

กองทุนมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

กองทุนโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กองทุนจงัหวดัชลบุร ี1 

กองทุนโรงไฟฟ้าวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

กองทุนจงัหวดัสระบุร ี1 

กองทุนบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็เอส จาํกดั 

กองทุนเขือ่นสริกิติิ ์จงัหวดัอุตรดติถ์ 

กองทุนเขือ่นภมูพิล จงัหวดัตาก 

กองทุนโรงไฟฟ้านํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 

กองทุนเขือ่นลาํตะคอง จงัหวดันครราชสมีา 

กองทุนจงัหวดัปราจนีบุร ี2 

กองทุนบรษิทั โรจนะเพาเวอร ์จาํกดั 

กองทุนจงัหวดัสระบุร ี2 รอบที่ 2 จาํนวน 6 กองทุน  (ก =5, ข = 1) ขึน้ระบบเดือนที่ 

3 

กองทุนโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง 

กองทุนจงัหวดัราชบุร ี1 

กองทุนขนอม 

กองทุนโรงไฟฟ้าจะนะจงัหวดัสงขลา 

กองทุนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

กองทุนบรษิทั ไตร เอนเนอจี ้จาํกดั 

รอบที่ 5 จาํนวน 8 กองทุน  (ข =8) ขึน้ระบบเดือนที่ 9 

กองทุนเขือ่นศรนีครนิทรแ์ละเขือ่นท่าทุ่งนา จงัหวดั

กาญจนบุร ี

กองทุนเขือ่นวชริาลงกรณ์ จงัหวดักาญจนบุร ี

กองทุนโรงไฟฟ้าเขือ่นรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

กองทุนโรงไฟฟ้ากระบี ่

กองทุนบรษิทั อสีเทริน์ เพาเวอร ์แอนดอ์เิลค็ทรคิ จาํกดั 

กองทุนโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมพระนครเหนือ 

กองทุนจงัหวดัสมทุรปราการ 1 

กองทุนจงัหวดัสมทุรปราการ 2 

รอบที่ 3 จาํนวน 6 กองทุน  (ข =6) ขึน้ระบบเดือนที่ 5 

กองทุนจงัหวดัชลบุร ี2 

กองทุนจงัหวดัชลบุร ี3 

กองทุนจงัหวดัระยอง 2 

กองทุนจงัหวดัระยอง 1 

กองทุนบรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั (มหาชน) 

กองทุนบรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็เอน็เค จาํกดั 

  



จบการนําเสนอ


