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ค าน า 
 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ำกัด (ช.ส.ค.) ในฐำนะองค์กรกลำงและผู้น ำทำง 

ขบวนกำรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย ซึ่งมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมพัฒนำสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและชุมชน  ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นและเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำสหกรณ์  ในบริหำรจัดกำร
องค์กรให้มีประสิทธิภำพ ดังนั้น ช.ส.ค. จึงได้ประสำนขอควำมร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้พัฒนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมระบบบัญชีมำตรฐำนส ำหรับสหกรณ์ เพ่ือ
ร่วมกันผลักดัน และขยำยผลกำรใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่สนใจ แบบไม่คิด
มูลค่ำใด ๆ ทั้งนีเ้พ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

คู่มือฉบับนี้จัดท ำขึ้น โดยกำรรวบรวมแนวทำงปฏิบัติ และขั้นตอนกำรให้บริกำรโปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณ์ ที่พัฒนำโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกำรส่งเสริมกำรใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ฯ ของ 
ช.ส.ค.  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่สนใจขอรับบริกำร และส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมและ
พัฒนำสหกรณข์อง ช.ส.ค. เพ่ือเผยแพร่ขยำยผลกำรใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ฯ ให้แก่ขบวนกำรสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนต่อไป    

 
 
 
 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

พฤษภำคม 2560 
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โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 

(Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) 
บทน ำ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack 
Accounting Software : FAS) เพ่ือให้สหกรณ์มีเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านบัญชี โดย
ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์น าไปใช้ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์  กล่าวคือสามารถ
ให้บริการสมาชิกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได้มาตรฐานตรวจสอบ
ได้ สามารถปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว น าไปสู่การสอบบัญชีซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งในปัจจุบันมี
สหกรณท์ีใ่ช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรเป็นจ านวนกว่า 2,000 แห่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งหวัง
ว่าโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรดังกล่าว ซึ่งไม่คิดมูลค่าใดๆ นั้น จะสามารถน า ไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  
 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้สหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  

 เพ่ือให้สหกรณ์มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ์  

 เพ่ือให้สหกรณ์ได้มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันได้ 

 เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

 เพ่ือสนับสนุนให้สหกรณ์น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผลข้อมูล 
 

ประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับ 

 สหกรณ์จะได้รับบริการและการติดตั้งโปรแกรมโดยไม่คิดมูลค่า  

 สหกรณ์จะได้รับค าแนะน าการใช้โปรแกรมโดยข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

 สหกรณ์มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในแต่ละระบบสืบค้นข้อมูลได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 

 

ข้อมูลทั่วไป 
เกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 
(Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) 
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 สหกรณ์มีสารสนเทศที่พร้อมจะน าเสนอสมาชิกคณะกรรมการบริหารงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน  

 
ประสิทธิภำพของโปรแกรม  

 สามารถประมวลผลข้อมูลระบบงานแต่ระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานย่อยมาสู่ระบบ
บัญชีแยกประเภทได้  

 สามารถประมวลผลข้อมูลเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
สหกรณ ์

 

รำยละเอียดโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีมาตรฐาน เพ่ือให้สหกรณ์ไดน าไปใช้ในการ

ประมวลข้อมูลในกิจกรรมของสหกรณ์ตั้งแต่กิจกรรมเกี่ยวกับสมาชิก กิจกรรมเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และ
กิจกรรมเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินกู การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การ
รวบรวมผลิตผลและการรับฝากเงิน รวมถึงการจัดการข้อมูลทางบัญชี โดยไดพัฒนาโปรแกรมตามลักษณะการ
ด าเนินงานและการจัดท างบการเงิน ดังนี้  
 
1. ชุดโปรแกรมระบบบัญชีส าหรบัสหกรณ ์ออมทรัพย์ ไดแก  

1.1 โปรแกรมระบบบัญชี ส าหรบัหกรณ ออมทรัพย์ Version 2 (Full Pack) 
ประกอบด้วย โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น โปรแกรมระบบเงินให้กูโปรแกรมระบบเงินรับฝาก 
โปรแกรมระบบการเงิน โปรแกรมระบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน และโปรแกรมระบบบัญชี แยก
ประเภท  
1.2 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (แยกสว่น) 

 
2. ชุดโปรแกรมระบบบัญชี ส าหรบัสหกรณ์ภาคเกษตร ซึ่งสามารถใช้ได้กับสหกรณ์การเกษตร สหกรณป์ระมง
สหกรณ์ นิคม สหกรณร์านคา สหกรณบ์ริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ไดแก  

2.1 โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น ส าหรับสหกรณ์ภาคเกษตร 
2.2 โปรแกรมระบบเงินให้กูส าหรับสหกรณ์ ภาคเกษตร 
2.3 โปรแกรมระบบสินคา ส าหรบัสหกรณ์ ภาคเกษตร 
2.4 โปรแกรมระบบบัญชี แยกประเภท ส าหรับสหกรณ์ภาคเกษตร  

 
3. ชุดโปรแกรมระบบบัญชี ส าหรับสหกรณ์ การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ไดแก  

3.1 โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น ส าหรับ  สกต. 
3.2 โปรแกรมระบบสินค้าส าหรบั  สกต. 
3.3 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทส าหรับ  สกต.  
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4. การให้บริการ  

 4.1 ตรวจสอบความพร้อมของสหกรณ์  
4.2 ติดตั้งโปรแกรม  
4.3  อบรมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ส าหรับสหกรณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบความพร้อมแล้ว 
4.4 ให้ค าปรึกษาการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการใช้โปรแกรม  
4.4 คู่มือการใช้งาน  

 

วิธีขอรบับรกิำร 
 คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ มีมติให้ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ 

 สหกรณ์ท าหนังสือถึงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งไปยังส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ 
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2 

 

กำรให้บริกำรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 
โดยกรมตรวจบัญชสีหกรณ ์

 

 
ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ในการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร หรือองค์กรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่องและได้
จดลิขสิทธิ์แล้วคือ ทะเบียนข้อมูลเลขท่ี ว1 3431 โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ และเลขที่ ว1.3432 
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตรครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) 
ซึ่งมีลักษณะการท างานที่เชื่อมโยงกันในแต่ละระบบ ช่วยให้สหกรณ์สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงานได้
อย่างครบวงจร ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ า
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย ส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้ก าหนดแนวทางการให้บริการ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้เกิดระบบการควบคุมคุณภาพในการให้บริการโปรแกรม 
ซึ่งจะส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ โปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์ครบวงจร รายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 
1. กำรขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนำโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการแก่สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ. 2542 โดยก าหนดให้ สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่มีความประสงค์ จะใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ยื่นแบบแสดงจ านงขอใช้ โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ต่อหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ระบบใดระบบหนึ่งในการบริหารจัดการระบบบัญชีของสหกรณ์ให้ยื่นความจ านงขอใช้บริการโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ต่อหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  ตามแบบแสดงความจ านงขอใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณ์ (FAS1) โดยกรอกรายละเอียดทั้งส่วนข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ และข้อมูลการประเมินของ
สหกรณ์ เบื้องต้นให้ ครบถ้วนพร้อมแนบส าเนา มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ที่ให้ความเห็นชอบขอ
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ท่ีพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 
2. หน่วยงำนให้บริกำรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 

หนว่ยงานให้บริการ ได้แก่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจ าจังหวัดส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 
1-10 กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มพัฒนาระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ 
สหกรณ์นอกภาคการเกษตรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดังนี้ 
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2.1 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ประจ ำจังหวัด 
หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบหมายข้าราชการในหน่วยงานเป็น “IT Provider” ท าหน้าที่

ในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ และท าหน้าที่ก ากับการท างานของพนักงานราชการ
หรือพนักงานจ้างเหมาต าแหน่ง“เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์” เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการให้บริการ
สหกรณ์ท่ีขอใช้โปรแกรมในขั้นตอนการตรวจสอบแบบแสดงความจ านงขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์การ
ประเมินความพร้อมการใช้โปรแกรมการติดตั้งโปรแกรมการถ่ายโอนข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบรวมถึงการ
ให้บริการแก้ไขปัญหาแก่สหกรณ์ท่ีใช้โปรแกรมแล้ว 

เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการให้บริการให้หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาความ
เหมาะสมของการมอบหมายงานอ่ืนๆ ให้มีปริมาณที่จะเอ้ืออ านวยให้ IT Provider สามารถปฏิบัติงาน
ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดให้มีระบบการท างานในลักษณะ
ของการมีส่วนร่วมกัน ระหว่างผู้สอบบัญชีกับ IT Provider เพ่ือให้สหกรณ์ได้รับการบริการโปรแกรมระบบ
บัญชีที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล 

2.2 กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 มอบหมายข้าราชการในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็น “IT Mobile” เพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์แก ่IT Provider รวมถึงด าเนินการเพ่ือมอบสิทธิ์การใช้โปรแกรมแก่สหกรณ์ ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 -10 มอบหมายข้าราชการในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น “IT Learning” ท าหน้าที่
ในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์และบุคลากรในเขตพ้ืนที่
รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ ความรู้ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือสนับสนุนให้ งานส่งเสริมการใช้ 
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. กระบวนกำรให้บริกำรติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 

กระบวนการให้บริการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์  เป็นการด าเนินการเพ่ือให้สหกรณ์มีและ 
สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีในการบริหารจัดการงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ด าเนินการใน 5 ขั้นตอน โดย
เริ่มต้นที่ การตรวจสอบการขอใช้ บริการโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์การประเมินความพร้อมการติดตั้ง
โปรแกรม การถ่ายโอนและปรับเปลี่ยนระบบ และสิ้นสุดที่การมอบสิทธิ์การใช้โปรแกรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 กำรตรวจสอบกำรขอใช้บริกำรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
หมายถึง การตรวจสอบแบบแสดงความจ านงขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือให้ได้ความมั่นใจ

ว่าสหกรณ์ จะสามารถด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการติดตั้งโปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณ์ได้โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

IT Provider ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ท าการตรวจสอบความถูกต้อง  และ
ครบถ้วนของแบบแสดงความจ านงขอใช้ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (FAS1) ที่สหกรณ์ยื่นมาพร้อมทั้งลง
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ลายมือชื่อ IT Provider ยืนยันความถูกต้องในเอกสารและเสนอหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือ
อนุมัติค าขอใช้ และบันทึกค าขอใช้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD Soft) 

3.2 กำรประเมินควำมพร้อมกำรใช้โปรแกรม 
เป็นการด าเนินการเพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าสหกรณ์ มีความพร้อมในการใช้โปรแกรมโดยพิจารณาความ

พร้อม 5 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (Hardware) ด้านซอฟต์แวร์ที่
จ าเป็นต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมบัญชี (Software) ด้านข้อมูลที่จะน าเข้าระบบ (Data Ware) ด้านบุคลากรที่
จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับโปรแกรมระบบบัญชี (People ware) และด้านระบบงานหรือระเบียบปฏิบัติ 
(Procedure) ทีส่อดคล้องกับการท างานของโปรแกรม โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.2.1 IT Provider พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ท าการประเมินความพร้อมของสหกรณ์ 
ในการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดในแบบประเมินความพร้อมในการติดตั้ง
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์  (FAS2) พร้อมลงลายมือชื่อของ IT Provider และบันทึกรายละเอียดในระบบ
ฐานข้อมูลสหกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD Soft) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับรายละเอียด
การประเมินความพร้อมของสหกรณ์ท่ีบันทึกในเอกสารแบบประเมินความพร้อม 

3.2.2 สหกรณ์ที่ได้รับการประเมินและมีความพร้อมจะเข้าสู่ กระบวนการติดตั้งโปรแกรม
ต่อไป ส าหรับสหกรณ์ ที่ได้รับการประเมินว่าไม่มีความพร้อมจะต้องท าการปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่ พร้อมให้
แล้วเสร็จก่อน 

3.3 กำรติดตั้งโปรแกรม 
 การติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์คือการที่ IT Provider ซึ่งได้รับการมอบหมายจากส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ด าเนินการน าโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ระบบใดระบบหนึ่งไปติดตั้ งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถน าโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ ในการบริหารจัดการข้อมูลทาง
บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.3.1 IT Provider จัดท าแฟ้มประวัติการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ส าหรับ
สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินตามแบบรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม (FAS3) พร้อมทั้งแนบใบแสดงความจ านง
ขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (FAS1) และแบบประเมินความพร้อมในการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ ์(FAS2) ส่งให้หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ืออนุมัติการติดตั้งโปรแกรม 

3.3.2 IT Provider ด าเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนในการติดตั้ง พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดตามแบบรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม (FAS3) 
และบันทึกขอ้มูลในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD Soft) 

3.3.3 กรณีมีปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมจะต้องท าการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบ
รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม (FAS3) ทุกครั้งที่มีการให้บริการแก้ไขปัญหาและประสานงานกับ IT Mobile 
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 

3.3.4 กรณีที่ IT Provider และ IT Mobile ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ ประสานงานกับ
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ นอกภาคการเกษตรหรือกลุ่มพัฒนา
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ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ ภาคการเกษตร เพ่ือเข้าร่วมศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อแก้ไขปัญหา
แล้วเสร็จให้บันทึกวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือรวบรวมจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ด้วย 

3.3.5 เมือ่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยและสหกรณ์สามารถใช้งานระบบได IT Provider 
จะสรุปผลการติดตั้งตามแบบรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม (FAS3) พร้อมลงลายมือชื่อยืนยันการติดตั้งเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์และสหกรณ์พร้อมเข้าสู่กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบต่อไป 

3.3.6 IT Provider ส่งแบบรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม (FAS3) ที่บันทึกข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่ IT Mobile 

3.3.7 IT Mobile ตรวจสอบแฟ้มประวัติการให้ บริการโปรแกรมพร้อมทั้งเอกสารแนบ
ทั้งหมด เพ่ือรับทราบการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และเตรียมเข้าสู่การกับการใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีต่อไป 

3.4 กำรถ่ำยโอนข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบ 
การด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบคือการด าเนินการสอนแนะช่วยเหลือสนับสนุน ให้ 

ค าปรึกษาแนะน า โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แก่สหกรณ์ท่ีน าโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ระบบใดระบบหนึ่ง
ไปใช้งาน เพ่ือน าไปสู่การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีการด า เนินการ
โอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ และด าเนินการบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นหลังจากการ
โอนย้ายข้อมูลตั้งแตก่ารบันทึกรายการย้อนหลังให้เป็นปัจจุบัน จนถึงขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนระบบดังนี้ 

3.4.1 การยกยอดข้อมูล หมายถึง การตั้งยอดข้อมูลโดยการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม
เข้าสู่ระบบใหม่ ซึ่งอาจด าเนินการโดยการน าเข้าด้วยมือ (Key in) หรือการน าเข้าด้วยระบบคอมพิวเตอร ์
(import) 

3.4.2 การบันทึกรายการย้อนหลัง หมายถึง การบันทึกรายการบนระบบใหม่ ต่อจากวันที่
ยกยอดข้อมูลแต่ยังไม่แล้วเสร็จถึงวันที่ปัจจุบัน ลักษณะของการบันทึกรายการย้อนหลังที่สามารถสังเกตเห็นได้
ชัดคือการที่วันที่ท าการในระบบช้ากว่าวันที่ปฏิบัติงาน 

3.4.3 การบันทึกรายการเป็นปัจจุบัน หมายถึง กิจกรรมการบันทึกรายการประจ าวันบน
ระบบใหม่อย่างเป็นปัจจุบัน ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจน คือ วันที่ท าการในระบบเป็นวันเดียวกับวันที่ปฏิบัติงาน
แตส่หกรณย์ังไมใ่ช้ระบบใหมใ่นการให้บริการสมาชิก ดังนั้นข้อมูลจะยังไมม่ีการบันทึกข้อมูลในขณะที่ให้บริการ
สมาชิก 

3.4.4 การปรับเปลี่ยนระบบ หมายถึง กิจกรรมที่สหกรณ์ได้น าระบบใหม่ ออกให้บริการ
สมาชิกนั่นคือมีการบันทึกข้อมูลทางการเงินไปพร้อม ๆ กับการให้บริการสมาชิก 

3.4.5 ในขั้นตอนของการถ่ายโอนข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบนี้ เป็นขั้นตอนที่สหกรณ์ 
จะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการโดยจัดให้มีบุคลากรที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด
ส าหรับ IT Provider จะต้องคอยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สหกรณ์
สามารถน าโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบันทึกความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนระบบ (FAS4) พร้อมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าดังกล่าวผ่านระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD Soft) โดย IT Mobile  จะมี
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บทบาทในการก ากับดูแล ตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้
เทคโนโลยีการบัญชี (CAD Soft) ในแต่ละข้ันตอนของ IT Provider 

3.4.6 ในกรณีที่สหกรณ์ ไม่อาจจะด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลได้ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยมอบหมายให้ IT Provider 
ร่วมกับสายสอบบัญชี เข้าปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทั้งนี้ โดยค านึงผลสัมฤทธิ์ ของการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีในการบริหารจัดการของสหกรณ์เป็นปัจจัยหลัก 

3.4.7 ในขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนระบบซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการให้ บริการติดตั้ง
โปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์จะต้องจัดให้มีการท างานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี และ IT Provider 
โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเป็นรายระบบและในกรณีที่เป็นสหกรณ์ ขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานที่ซับซ้อนอาจจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก IT Mobile ในการด าเนินการ 

3.4.8 เมื่อสหกรณ์ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบแล้วเสร็จ และ IT Provider ได้มีการ
ติดตามเฝ้าระวังสหกรณ์ ที่มีการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบ 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ปรับเปลี่ยน
ระบบแล้วให้แจ้ง IT Mobile ทราบเพ่ือด าเนินการมอบสิทธิ์การใช้งานต่อไป 

3.5 กำรมอบสิทธิ์ในกำรใช้งำนโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
3.5.1 ให้ IT Mobile ท าการตรวจสอบเอกสารทั้งระบบตรวจสอบข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD Soft) และตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีของ
สหกรณ ์แล้วเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติมอบสิทธิ์ การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ตามแบบขออนุมัติการ
มอบสิทธิ์ การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (FAS5) ต่อผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1 – 
10 พิจารณาอนุมัติต่อไปพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการอนุมัติในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี  
(CAD Soft)  

3.5.2 กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มพัฒนา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ภาคการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ
ฐานข้อมูลสหกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD Soft)  และด าเนินการออกหมายเลขการให้ สิทธิ์การใช้
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เสนอต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือ
ลงนามในใบมอบสิทธิ์การใช้โปรแกรมและด าเนินการมอบให้สหกรณ์ต่อไป เมื่อได้ออกใบมอบสิทธิ์การใช้ 
โปรแกรมให้สหกรณ์ใดแล้ว จะต้องมีหมายเลขการให้บริการ (Support Reference Number) เพ่ือให้ 
สหกรณ์ใช้อ้างอิงในการใช้บริการหลังการติดตั้งโปรแกรม และกรมตรวจบัญชีใช้ อ้างอิงส าหรับการให้บริการ
และประวัติการดูแลรักษาโปรแกรมระบบบัญชีของแต่ละสหกรณ์ 
 
4. กำรให้บริกำรสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 

การให้บริการสหกรณ์ ที่ใช้ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เป็นภารกิจที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีสหกรณ์ได้ท า
การปรับเปลี่ยนระบบแล้วและมีการมอบสิทธิ์การใช้งานแล้ว มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

4.1 กำรแจ้งปัญหำจำกกำรใช้บริกำรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
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4.1.1 สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สามารถติดต่อขอค าแนะน าความช่วยเหลือและเสนอแนะความต้องการเพ่ิมเติมผ่าน IT Provider 
โดยสหกรณ์จะต้องระบุหมายเลขการให้บริการ (Support Reference Number) อ้างอิงในการขอใช้บริการ
ทุกครั้ง 

4.1.2 IT Provider จะต้องท าการบันทึกรายละเอียดของการขอใช้บริการของสหกรณ์ทุก
ครั้งในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD Soft) 

 

4.2 กำรให้บริกำรแก้ไขปัญหำที่ได้รับแจ้ง 
การแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์สามารถก าหนด

ระดับได้ดังนี ้
4.2.1 ระดับ 1 ในกรณีที่สหกรณ์ ขอค าแนะน า และติดขัดปัญหาพ้ืนฐานอันเนื่องมาจาก

สหกรณ์ขาดความเข้าใจในวิธีการใช้งาน IT Provider สามารถให้ค าแนะน าหรือแก้ไขได้ทันท ี
4.2.2 ระดับ 2 ในกรณีที่ปัญหามีความซับซ้อน และ IT Provider ไม่สามารถแก้ไขหรือให้

ค าปรึกษาได ้IT Provider จะต้องประสานงานกับ IT Mobile เพ่ือปฏิบัติการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
4.2.3 ระดับ 3 ในกรณีที่ปัญหามีความซับซ้อนมากเกี่ยวข้องกับทางเทคนิค หรือเป็นปัญหา

ของโปรแกรมเองให้ IT Provider ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สหกรณ์
นอกภาคการเกษตร และกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ ภาคการเกษตรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาของ IT Provider, IT Mobile หรือ
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สหกรณ์นอกภาคการเกษตรและกลุ่มพัฒนาระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์สหกรณ์ภาคการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเลือกด าเนินการได้ โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของปัญหาและความจ าเป็น 

● เข้าสู่โปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์ โดยการบริการทางไกล (Remote Service) เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

● ให้สหกรณ์ ส่งเอกสารหรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังเจ้าหน้าที่ และท าการแก้ไขก่อน 
ส่งกลับให้แก่สหกรณ์ 

● เดินทางไปยังสหกรณ์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา 
เมื่อมีการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการให้ บริการแก่สหกรณ์ ในแต่ละกรณี IT Provider, IT 

Mobile หรือกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สหกรณ์นอกภาคการเกษตรและกลุ่มพัฒนาระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ สหกรณ์ภาคการเกษตรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเข้ามาบันทึกเหตุการณ์ของแต่ละกรณี
ให้เป็นปัจจุบันผ่านระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD Soft) ทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 

 

4.3 กำรติดตำมผลกำรแก้ไขปัญหำ และบันทึกลงระบบองค์ควำมรู้ 
เมื่อประเด็นปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้ที่ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จจะต้องท าการบันทึกวิธีการแก้ไข

และผลของการแก้ไขเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีการบัญชี(CAD Soft) 
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4.3.1 ให้ IT Learning ด าเนินการรวบรวมจัดหมวดหมู่ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์รวมถึงข้อมูลการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ให้เป็นระบบองค์ความรู้ 
ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือใช้เป็นสื่อในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องและเก็บไว้ใช้อ้างอิงในการ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

4.3.2 สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
สหกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD Soft) ในส่วนของระบบองค์ความรู้ เพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ ไข
ปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไดผ้่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.3.3 ให้ IT Learning ด าเนินการฝึกอบรมรวมถึงการออกแบบการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการในการพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์สามารถใช้ระบบได้อย่าง ถูกต้อง
และสามารถดูแลรักษาระบบบัญชีให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
หมายเหตุ : ที่มา แนวปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ท่ีพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 28 กันยายน 2554 
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ขั้นตอนการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

สรุปขั้นตอนกำรให้บริกำรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

กำรขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนำโดยกรมตรวจฯ  
 

       ประเมินควำมพร้อมกำรใช้โปรแกรม  
 

  กำรติดตั้งโปรแกรม  
 

 

                กำรถ่ำยโอนข้อมูลและกำรปรับเปลี่ยนระบบ  
 

กำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำนโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์  
 

5 ขั้นตอนการให้บริการ
โปรแกรมระบบบัญชี

สหกรณ์ครบวงจร 
 

1 

2 

3 

5 

4 

 
 

กำรขอใช้โปรแกรมระบบ
บัญช ี

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร  
(เต็มระบบ/บำงส่วน) 

 

2. IT Provider ตรวจสอบควำมถูกต้องในเอกสำร และลงลำยมือ
ชื่อ 

 
 

3. เสนอหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ืออนุมัติค ำขอใช ้

 

1.สหกรณ์กรอกข้อมลูทั่วไป    ตำมแบบแสดงควำมจ ำนงขอใช้
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (FAS1) ยื่นต่อหัวหน้ำส ำนักงำน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมแนบส ำเนำมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร  

 

4. บันทึกค ำขอใช้สู่ระบบฐำนข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีกำร
บัญชี (CAD SOFT) 

 

1 
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IT Provider  
ประเมินควำมพร้อม 

กำรใช้โปรแกรม 
 

2 

2. บันทึกรายละเอียดในแบบประเมินความพร้อมในการติดตั้ง
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (FAS 2)  

 

3. IT Provider ลงลายมือช่ือในแบบประเมิน  

 

1.ประเมินโดยกำรพิจำรณำควำมพร้อม 5 ด้ำน 

- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (Hardware) 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมบญัชี (Software) 

- ข้อมูลทีจ่ะน าเข้า (Data ware) 
- บุคลากรปฏิบัติงานโปรแกรม (People ware) 

- ระบบงานและระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์ (Procedure) 
 

4. บันทึกรายละเอียดในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการ
บัญชี (CAD SOFT)  
 

 
 

IT Provider   
ด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม 

 
 

3 2. บันทึกรำยละเอียดกำรติดต้ัง /ปัญหำอุปสรรค /กำรแก้ไข
ปัญหำ ในแบบรำยละเอียดกำรติดต้ังโปรแกรม (FAS3) 

3. จัดท ำแฟ้มประวัติกำรให้บริกำรระบบบัญชีสหกรณ์ 
ประกอบด้วยเอกสำร FAS 1 /FAS 2 /FAS 3 

 

1. IT Provider ด ำเนินกำรติดต้ังโปรแกรม 
 

4. บันทึกข้อมลูในระบบฐำนข้อมลูสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีฯ  
(CAD SOFT) 

 

5. IT Provider ส่งเอกสำรให้ IT Mobile ตรวจสอบแฟ้มประวัติ
พร้อม รับทรำบผลกำรติดต้ัง  
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กำรถ่ำยโอนข้อมูลและกำร
ปรับเปลี่ยนระบบ 

 กำรถ่ำยโอน คือ กำรโอนย้ำย
ข้อมูลจำกระบบเดิมเข้ำสู่ระบบ
ใหม ่

 ปรับเปลี่ยนระบบ คือกำรน ำ
ระบบใหม่ให้บริกำรสมำชิก 

 
 

4 

 
 

กำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำน
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 

 
 

5 

2. เสนอ ผอ. ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์  
เพ่ืออนุมัติมอบสิทธิก์ำรใช้งำนโปรแกรม  
ตำมแบบขออนุมัติกำรมอบสิทธิก์ำรใช้งำนโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ (FAS 5) 
 3. บันทึกข้อมลูกำรอนุมัติในระบบฐำนข้อมูลสหกรณ์ (CAD SOFT) 

 

1. IT Mobile ตรวจสอบระบบ 
 ตรวจสอบเอกสำรทั้งระบบ 
 ตรวจสอบข้อมลูในระบบฐำนข้อมูล (CAD SOFT)  
 ตรวจสอบกำรใช้งำนโปรแกรมระบบบัญชสีหกรณ์  

 
 

4. ศูนย์เทคโนโลยีตรวจสอบข้อมลูระบบ CAD Soft ออก
หมำยเลขสิทธิก์ำรใช้โปรแกรม เสนอต่อ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ลงนำมในใบมอบสิทธิ์กำรใช้โปรแกรมให้สหกรณ์ต่อไป 

 
5. สหกรณ์ได้รับใบมอบสิทธิ์พร้อมหมำยเลขกำรให้บริกำร 
(Support Reference Number) ให้สหกรณ์ใช้อ้ำงอิงกำรใช้
บริกำรหลังกำรติดต้ัง 
 

กำรยกยอดข้อมูล / กำรโอนย้ำย 
 

 

บันทึกรำยกำรย้อนหลัง 
 
 

บันทึกรำยกำรเป็นปัจจุบนั 
 

ปรับเปลี่ยนระบบ / ให้บริกำรสมำชิก 
 

IT Provider ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
 

IT Provider บันทึกควำมก้ำวหน้ำ CAD SOFT 
 

ขั้นตอนกำรโอนย้ำยข้อมูล / และกำรปรับเปลี่ยนระบบ 
 

 

IT Mobile ก ำกับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนที่ CAD Soft 
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รำยละเอียดของขั้นตอนกำรขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนำโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

1. กำรขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนำโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
สหกรณ์ที่มีความประสงค์ จะขอใช้ โปรแกรมระบบบัญชี ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ต้อง

จัดท าหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานตามเขตพ้ืนที่ พร้อมด้วยแนบมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 

2. กำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับสหกรณ์   
การที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรม

นั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะพัฒนาโปรแกรมแล้วแจกจ่ายให้สหกรณ์เท่านั้น  แต่โดยที่กรมตรวจบัญชี 
สหกรณ์พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบข้อมูลของสหกรณ์  ดังนั้นการวัดผลจึงไม่อาจ
วัดผลจากจ านวนสหกรณ์ที่ได้รับแจกโปรแกรมระบบบัญชี แต่ต้องวัดผลจากผลส าเร็จของการใช้โปรแกรม
ระบบบัญชี ในการประมวลผลข้อมูล และมีผลให้มีการปรับระบบงานให้มีในสหกรณ์ ให้เกิดการบริการสมาชิก
ที่ รวดเร็ว รวมทั้งสหกรณ ์สามารถจัดท าบัญชีถูกต้องและรวดเร็ว แต่การที่จะบรรลุผลดังกล่าวนั้นต้อง
อาศัยปัจจัยหลายด้าน เช่น ความพร้อมของสหกรณ์ วิธีการท างานของสหกรณ์สอดคล้องกับการท างาน
ของโปรแกรมระบบบัญชี หรือหากไม่สอดคล้อง สหกรณ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงาน นอกจากนี้แล้วใน
ช่วงแรกของการเริ่มใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ยังต้องท างานคู่ขนานกับระบบเดิมซึ่งเท่ากับเป็นการ
ท างานมากขึ้น จนกว่าระบบจะมีความสมบูรณ์ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพของ
สหกรณ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้สหกรณ์ที่ขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ มักไม่ได้ค านึงถึง จึงต้องมีการ
ชี ้แจงท าความเข ้าใจกับสหกรณ์ ให้เก ิดความชัดเจนและมีความเข ้าใจที ่ถ ูกต้องตรงกัน ในเรื ่อง
คุณลักษณะและวิธีการท างานของโปรแกรมระบบบัญชี ที่สหกรณ์ต้องการใช้งาน และกระบวนการท างาน
ของสหกรณ์  ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลข้อมูล รวมทั้งการก าหนด วันที่ต้ังฐานข้อมูลที่
เหมาะสม 
 

3. กำรให้ควำมเห็นชอบกำรใช้โปรแกรมของสหกรณ์ 
โดยที่การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีต้องผ่านความเห็นชอบของอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติส าหรับสหกรณ์ที่ใช้
คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี พ.ศ. 2540 โดย 

3.1 ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบการใช้โปรแกรมของสหกรณ์
นอกภาคการเกษตร ทีอ่ยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

3.2 ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุง เทพมหานคร ให้ความเห็นชอบการใช้
โปรแกรมของสหกรณทุ์กประเภท และกลุ่มเกษตรกรในเขตกรงเทพมหานคร 

3.3 หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบการใช้โปรแกรมของสหกรณ์ใน
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
 

4.    กำรติดตั้งโปรแกรม 
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การติดตั้งโปรแกรมให้แก่สหกรณ์จะกระท าได้ต่อเมื่อสหกรณ์ได้ผ่านการ ตรวจสอบความพร้อม
และคณะกรรมการด าเนินการ มีมติอนุมัติให้ถือใช้ “แผนปฏิบัติการตั้งฐานขอมูล” แล้ว มีขั้นตอนใน
รายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรใช้โปรแกรม  
เมือ่หน่วยงานที่รบัผิดชอบได้รบัค าขอใช้โปรแกรมจากสหกรณแ์ล้ว จะด าเนินการตรวจความสอบพร้อม

ของสหกรณ ์5 ด้าน คือ 
1) ความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) สหกรณ์จะต้องมีเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามที่ก าหนดและเหมาะสมกับปริมาณ ข้อมูลของสหกรณ์ 
2) ความพร้อมด้านโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรม จัดการฐานข้อมูล 

(Software) สหกรณ์จะต้องจัดให้มีโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นตามที่ก าหนด ส าหรับการใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่ละโปรแกรม 

3)  ความพร้อมด้านข้อมูล (Data ware) สหกรณ์จะต้องจัดให้มี ข้อมูลที่พร้อมน าเข้าสู่
โปรแกรมระบบงาน โดยเฉพาะข้อมูลที่จะต้องใช้ในการเริ่มต้นระบบงานหรือ ต้ังฐานข้อมูล 

4)  ความพร้อมด้านบุคลากร (People ware) สหกรณ์จะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีหน้าที่
ในการเตรียมข้อมูล และบันทึกข้อมูลเขา้สู่ระบบ 

5)  ความพร้อมด้านระบบและวิธีปฏิบัติงาน (Procedure) สหกรณ์จะต้องมีการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องหรือสามารถประยุกต์การใช้งานได้ กับวิธีการประมวลผลของ โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรณีที่วิธีปฏิบัติยังไม่สอดคล้องกันในขณะที่ตรวจสอบความพร้อมสหกรณ์จะ
ท าการปรับวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันเมื่อจะเริ ่มใช้โปรแกรม ทั้งนี้ รวมถึงการที่สหกรณ์ได้มีการจัด
กระบวนการท างานเพ่ือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบต้ังแตก่ารต้ังฐานข้อมูลจนถึงการบันทึกรายการให้เป็นปจัจุบัน 

4.2 กำรสอนแนะกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตั้งฐำนข้อมูลนี้  
การตั ้งฐานข้อมูล เป็นกระบวนการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู ่ระบบให้มี หรือ Data 

Conversion  ซึ่งเป็นกระบวนการที่สหกรณ์ต้องด าเนินการเอง แต่สหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ก่อนว่า จะมีขั้นตอนนี้ประกอบกับขั้นตอนตั้งฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ต้องท าคู่ขนานกบการท างานในระบบ
เดิม และยังไม่อาจแสดงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ท าให้หลายสหกรณ์ไม่ให้ความส าคัญ จึงมีผลให้
การใช้โปรแกรมระบบบัญชีไม่ประสบผลส าเร็จ ดังนั ้นจึงมีการก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ต้องความเข้าใจกับฝ่ายจัดการและฝ่ายปฏิบัติงานของ สหกรณ์ ให้ทราบถึง
ขั้นตอนและวิธีการท างานโดยใช้โปรแกรมตั้งแต่การก าหนดวันที ่ต้ังฐานข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการ
บันทึกการตั้งฐานข้อมูล และการบันทึกรายการประจ าวันย้อนหลัง จนถึงการบันทึกรายการประจ าวัน
อย่างเป็นปัจจุบัน โดยก าหนดให้สหกรณ์ต้องจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการและเพื่อให้มั่นใจว่าสหกรณ์มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีฯ จะก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ท าการสอนแนะวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ตั้งฐานข้อมูล เพื่อให้ สหกรณ์สามารถจัดท า
แผนปฏิบัติการตั้งฐานข้อมูลได้และน าเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
อนุมัติแผน พร้อมทั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูลและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผน 
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4.3 กำรแจ้งผลกำรขอใช้โปรแกรม  
เมื่อผู้รับผิดชอบได้ท าการตรวจสอบ ความพร้อมแล้วให้เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ความ

เห็นชอบ และแจ้งผลโดยจัดท าเป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ทั้งกรณีให้ความ
เห็นชอบและไม่ให้ความเห็นชอบ คือกรณีให้ความเห็นชอบ ให้มีการระบุถึงงานที่คณะกรรมการของสหกรณ์
จะต ้องด าเน ินการต่อไป ค ือการพิจารณาอนุม ัต ิแผนปฏิบ ัต ิการตั ้ง ฐานข้อม ูล  พร ้อมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนและผู้ควบคุมงาน กรณีไม่ให้ความเห็นชอบต้องระบุเหตุผลอย่าง
ช ัดเจน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณไ์ด ้

 

4.4 ด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม  
เป็นข ้ันตอนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบต ้องด าเนินการโดยเดินทางไปท ี่

ส านักงานของสหกรณเ์พ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม 
 

4.5 กำรสอนแนะน ำ /อบรมวิธีกำรใช้โปรแกรมแก่สหกรณ์  
การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีนั้นแตกต่างจากงานบริการอ่ืนๆ ที่ผู้รับบริการต้องมีองค์ความรู้

เพียงพอที่ร ับบริการนั้นด้วย และเนื่องจากโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เป็นโปรแกรมประยุกต์ท างานด้านการ
บัญชีสหกรณ์ จึงเป็นความรู้เฉพาะด้านที่สหกรณ์ไม่อาจที่จะศึกษาจากแหล่งอื่นได้ กรมตรวจบัญชีฯ จะมีการ
ให้องค์ความรู้ประกอบกับการให้บริการ ตามลักษณะของชุดโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ โดยสรุปดังนี้ 

1) การสอนแนะวิธีการบันทึกการตั้งฐานข้อมูล สอนแนะวิธีการใช้โปรแกรมในการบันทึก
การตั้งฐานข้อมูลเพ่ือให้สหกรณ์สามารถ ด าเนินการบันทึกข้อมูลเริ่มต้นระบบงานได้อย่างถูกต้องและ
แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการต้ังฐานข้อมูลที่ก าหนดไว้ 

2) การสอนแนะวิธีการบันทึกรายการประจ าวัน ตามขั้นตอน การใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ท าการตั้งฐานข้อมูลเสร็จแล้วจะต้องบันทึก รายการประจ าวัน การใช้โปรแกรมใน
การบันทึกรายการประจ าวัน ก าหนดให้สหกรณ์ต้องส่งพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตร จึงจะสามารถใช้
งานได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามการอบรม หลักสูตรดังกล่าวจัดตามก าหนดเวลา ซึ่งอาจไม่สัมพ ันธ์ก ับ
ช่วงเวลาที่สหกรณ์ตั้งฐานข้อมูลแล้วเสร็จ ดังนั้นเพ่ือให้สหกรณ์สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง กรมตรวจ
บัญชีฯ จะมีผู้รับผิดชอบท าการสอนแนะว ิธีการใช้งานโปรแกรมบันทึกรายการประจ าว ัน โดยไมต้องรอการ
อบรม 

3) การอบรมการใช้งาน วิธีการบันทึกรายการประจ าวัน การอบรมการใช้งานจัดได้ว่าเป็นสิ่ง
ที่จำเป็นอย่างย ิ่ง สำหรับโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ชุดนี้เนื่องจาก ม ีลักษณะการท างานที่ซ ับซ้อน 
จึงก าหนดให้มีการอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร” โดยก าหนดเงื่อนไขว่า 
สหกรณ์ที่จะเข้ารบการอบรมต้องเป็นสหกรณ์ได้ร ับการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ระหว่างการตั้ง
ฐานข้อมูลหรอต้ังฐานข้อมูลแล้วเสร ็จ 

 

4.6 กำรให้ค ำปร ึกษำแนะน ำและกำรแก้ปัญหำรวมทั้งกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
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ในการใช้โปรแกรม เนื่องจากจุดมุ่งหมายในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์นั้น ต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของใช้งาน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีข้อมูล ที่แสดงให้เห็นสถานะ
ของการใช้โปรแกรมของแต่ละสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่ จึงก าหนดให้มีการติดตามการใช้โปรแกรมอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับในระยะแรกของการใช้งานสหกรณ์ยังไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ อาจพบปัญหาต่างๆ ที่
อาจท า ให ้การด า เนินการล ่าช ้า  และไม่เป็น ไปตามแผนที ่ก าหนด กรมตรวจบัญชี จะก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในงานแต่ละงาน จึง
จ าแนกการติดตามงานไว้ ดังนี้ 

1.) การติดตามความก้าวหน้าของสหกรณ์  ที่อยู่ ระหว่างการ ตั้งฐานข้อมูล และบันทึก
รายการย้อนหลัง การตั้งฐานข้อมูลและบันทึกรายการย้อนหลังเป็นการท างานที่อยู่ในช่วงของการถ่ายโอน
ข้อมูล ซึ่งจัดได้ว่าเป็นงานที่หนักมากที่สุดของสหกรณ์เพราะเป็นช่วงที่สหกรณ์ต้องท างานเพ่ิมจากงานประจ า
ที่ปฏิบัติอยู่ จึงท าให้ผู้ปฏิบัติไมเต็มใจที่จะด าเนินการ และผู้บริหารก็มักจะกล่าวว่าไม่เห็นประโยชน์ของการ
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ จนกระทั่งบางสหกรณ์ล้มเลิกการใช้งานไป จะเห็นได้ว่าขั้นตอนนี้เป็นปัจจัย
ส าค ัญต่อความส าเร ็จในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ จ ึงก าหนดให้ผู้รับผิดชอบต้องติดตาม
ความก้าวหน้าในการใช้โปรแกรมอย่างใกล้ชิด และประเมินผลงานทุกระยะ เมื่อสหกรณ์มีปัญหาที่อาจ
กระทบต่อการท างานตามแผนงานให้รีบด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน าหรอืแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

2.) การติดตามความก้าวหน้าสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมประมวลผล ข้อมูลประจ าวันได้เป็น
ปัจจุบันสหกรณ์ที ่ใช้งานโปรแกรมได้ส าเร็จ  คือสหกรณ์ที ่สามารถใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูล
ประจ าวันได้ ไม่มีรายการที่ต้องบันทึกย้อนหลัง สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ในการให้บริการ
สมาชิกได้ เช่น กรณีของการออกใบเสร็จรับเงินจากโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2 เป็น
ตน อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรนั้น มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการท างาน ที่ส าคัญคือ
ต้องมีการปรบเปลี่ยนระบบการท างานให้เหมาะสม ดังนั้น การที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้น าเทคโนโลยี
มาให้สหกรณ์ จึงจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้และผลักดันให้เกิดการจัดการอย่างเหมาะสม จึงก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบท าการสอนแนะน า ใ ห้ส หกรณ์ด าเนินการจัด ร ะบบ งาน  ให้ เ ป็น ไปต ามการควบ คุม
ภายในที่ดี ตามสภาพแวดลอมของสหกรณ์ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่มีสิทธิในการ
เข้าถึง ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนปิดงานประจ าวัน รวมทั้ง การจัดท าชุดข้อมูล
ส ารอง และการเก็บรักษาชุดข้อมูลส ารองเอาไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม เป็นต้น และเมื่อสหกรณ์ได้มีการจัด
ระบบงานและสามารถปฏิบัติงานตามปกติแล้ว ให้ติดตามการท างานของสหกรณ์เป็นระยะตามความ
เหมาะสม และหากเกิดปัญหาข้อขัดข้อง ซึ่งอาจท าให้การท างานประจ าวันหยุดชะงัก ต้องรีบด าเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยด่วน 

 

4.7 กำรสอนแนะวิธีกำรใช้รำยงำนเพื่อกำรบริหำร   
เป็นรายงานที่ได้จากการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร โดยม ี

วัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลในการบริหารงาน ดังนั้น รายงานเพ่ือการบริหารจึงเป็นการเสนอ
ผลการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งมีความหมายที่ให้ประโยชน์สำหรับใช้ 
ประกอบการติดส ินใจทางธุรกิจ หากคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์มีการน าไปใช้ประโยชน์ ยอมเพ่ิม
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ศ ักยภาพในการตัดสินใจทางธ ุรกิจได้มากข ึ้น ดังนั้นเพ่ือให้แนวนโยบายนี ้ได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติ จึง
ก าหนดให้หน่วยงานท ี่ร ับผิดชอบจัดให้มีการสอนแนะการใช้รายงานเพื่อการบริหาร แก่คณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ภาคเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทได้เป็นปัจจุบันแล้ว ให้สามารถใช้
ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมเพ่ือการบริหารงานได้ และเมื่อด าเนินการแล้ว ให้รายงานไว้ในแบบรายงานด้วย 

 

5.  กำรรำยงำนผลกำรให้บริกำรโปรแกรม 
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นว่า การให้บริการโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น มี

วัตถุประสงค์ คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์ โดยเฉพาะระบบขอมูล เพ่ือให้
สหกรณ์สามารถจัดท างบการเงินได้อย่างถ ูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งเพ่ือให้การบริการที่ทันสมัยแก่สมาชิก 
ประกอบกับลักษณะงานการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เป็นงานใหม่ที่จะต้องมีการติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิดเพื่อนำผลมาวิเคราะห์หาทาง แก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป จึงให้มีการรายงาน
ผลการใหบ้ริการโปรแกรมระบบบัญชีแก่สหกรณเ์ป็นประจ าทุกเดือน 
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4 

 

กำรส่งเสรมิกำรใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 
ส ำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนีย่น 

โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

 
 

ด้วยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกัน
ผลักดันขยายผลให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้ติดตั้งและใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการสหกรณ์ และให้บริการแก่สมาชิก โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมติดตั้งและใช้
โปรแกรมระบบบัญชีให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดังนี้ 
 1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ได้รับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทแล้ว ช.ส.ค. จะ
สนับสนุนให้ติดตั้งใช้งาน โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ยังไม่ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมใด ๆ  ช.ส.ค. จะด าเนินการส่งเสริมและ
ผลักดันให้ติดตั้งใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ตามความต้องการของสหกรณ์โดยความสมัครใจ 
 3. ช.ส.ค. จะช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ได้รับการติดตั้ง
โปรแกรมแล้ว ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง  
 4. ช.ส.ค. จะให้ความช่วยเหลือดูแลสหกรณ์ที่ติดตั้งและใช้งานอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีบุคลากร
ส าหรับให้บริการดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานของสหกรณ์ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอบบัญชีในพ้ืนที่ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการ
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร โดยคาดหวังว่าโครงการดังกล่าว  จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนเกิดความเข้มแข็ง และช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด 
 

ระบบและคุณสมบัติโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) 
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS  

ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ 5 ระบบได้แก่ 
1. ระบบสมำชิกและหุ้น (Member : Mem) 
2. ระบบเงินให้กู้ (Loan : Loan)  
3. ระบบเงินรับฝำก (Deposit : Dep) 
4. ระบบสินค้ำ (Inventory : Invent) 
5. ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger : GL)  
 
โดยแต่ละระบบจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และมีการป้องกันการน า

ข้อมูลเข้าซ้ าซ้อน โดยมีระบบบัญชีแยกประเภท GL เป็นศูนย์รวม สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและดูงบการเงินได้
ทุกวัน ซึ่งเรียกว่าแบบครบวงจร หรือ Full Pack Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS   
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คุณสมบัติ  
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เป็นโปรแกรมท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ มีขีดความสามารถโดยรวมพอสรุปได้ดังนี้ 
1. รองรับการให้บริการแก่สมาชิก ด้านการท าธุรกรรมหลักของสหกรณ์ ในทุก ๆ ด้าน 
2. สามารถใช้น าไปงานในรูปแบบ เครื่องเดี่ยว หรือระบบเครือข่าย LAN  หรือระบบแบบสาขาได้ 
3. สามารถแยกติดตั้งเฉพาะระบบที่ต้องการ  หรือติดตั้งชุด FAS แบบครบวงจรทุกระบบได้ 
4. ระบบการจัดท ารายงาน มีรูปแบบงบการเงินเป็นมาตรฐานตามแบบท่ีผู้สอบบัญชีก าหนด 
5. มีระบบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 

  
ขั้นตอนกำรส่งเสริม 

1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานงานกับส านักงานสาขา ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
สหกรณ์ฯ ที่ต้องการติดตั้งใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร โดย 
1.1 ตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสหกรณ์ โดยใช้แบบประเมินความพร้อมตาม
มาตรฐานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ประกอบด้วยความพร้อมของสหกรณ์ 5 ด้าน (ตามวิธีพิจารณาความพร้อมของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ)์ ได้แก่ 

(1) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (Hardware) 
(2) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ฯ (Software) 
(3) ข้อมูลที่จะน าเข้า (Data ware) 
(4) บุคลากรปฏิบัติงานโปรแกรม (People ware) 
(5) ระบบงานและระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์ (Procedure) 
(6) มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เห็นชอบให้สหกรณ์ติดตั้งและใช้งานโปรแกรม

ระบบบัญชีสหกรณ์ฯ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
1.2 สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

(1) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ติดตั้งระบบแล้วบางส่วน ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติมให้ 
ครบวงจร 
(2) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน 

2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือขอให้ด าเนินการติดตั้งโปรแกรมฯ ให้แก่สหกรณ์ที่แจ้งความ
จ านง ตามล าดับของการแสดงความจงและความพร้อมของสหกรณ์ โดยมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 การขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจฯ  
2.2 ประเมินความพร้อมการใช้โปรแกรม  
2.3 การติดตั้งโปรแกรม  
2.4 การถ่ายโอนข้อมูลและการปรับเปลี่ยนระบบ  
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 (1) ขั้นตอนการยกยอด  
 (2) ขั้นตอนการบันทึกย้อนหลัง  
 (3) ขั้นตอนการเดินงานเป็นปัจจุบัน  
 (4) ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนระบบ 
2.5 การมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์  

3 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมฯ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้แก่
สหกรณ์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  ทุกสาขาท่ัวประเทศ  ดังนี้ 

3.1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน สหกรณ์ละ 2 คน 
3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน 
3.3 วิทยากรจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3.4 สถานที่จัดฝึกอบรม  
 (1) จัดในเขตภูมิภาค ของสาขาต่าง ๆ 6 สาขา หากมีจ านวนสหกรณ์ทีข่อใช้โปรแกรมฯ 

มากกว่า 8 แห่งขึ้นไป  
 (2) จัดอบรมท่ีส านักงานใหญ่ หากจ านวนสหกรณ์แต่ละสาขามีจ านวนน้อยให้จัดอบรม 

ที่ส านักงานใหญ่ 
4 จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. ในระดับ Admin เพ่ือช่วยเหลือ ให้บริการดูแล และแก้ไข

ปัญหาข้อผิดพลาดจากการใช้งานของสหกรณ์ ในเบื้องต้น 
4.1 หลักสูตรผู้ใช้งาน  
4.2 หลักสูตรผู้ติดตั้งระบบ 

5 ติดตามและประเมินผล สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการติดตั้งโปรแกรมฯ  โดยจัดท ารายงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการฯ ได้แก่ 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการติดตั้ง จากกลุ่มเป้าหมาย  
5.2 ผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพ จากจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ติดตั้งใช้งานแล้ว แบ่งเป็น 

  ระดับ(1) ผลสัมฤทธิ์ การยกยอด  
  ระดับ(2) ผลสัมฤทธิ์ การบันทึกย้อนหลัง  
  ระดับ(3) ผลสัมฤทธิ์ การเดินงานเป็นปัจจุบัน  
  ระดับ(4) ผลสัมฤทธิ์ การปรับเปลี่ยนระบบ 
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท ารายสรุปการส่งเสริมการใช้โปรแกรมฯ ในรอบปีเสนอต่อ

คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือรับทราบผลการจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ฯ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี ได้แก่ 

  6.1 รายสรุปผลการจัดท าโครงการฯ ประจ าปี 
  6.2 จัดท ารายงานผลส ารวจความพึงพอใจและปัญหาจากการใช้โปรแกรมระบบบัญชี

สหกรณ์ ฯ  
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5 

ภำคผนวก 

 
 

(ตัวอย่าง : เอกสารข้อตกลงและเง่ือนไขการให้บริการ) 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรให้บริกำรพัฒนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 

เอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (Service Level Agreement) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นมา 
เพ่ือเป็นข้อก าหนดการให้บริการระหว่างกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
ผู้รับบริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือขอรับบริการจากผู้ให้บริการ โดยมีข้อตกลงถึงระดับคุณภาพ 
ของการบริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่มีให้แก่ผู้รับบริการรับทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังต่อไปนี้ 

1. ค ำจ ำกัดควำม 

1.1 “ผู้ให้บริการ” คือ หน่วยงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ประกอบไปด้วย 
1.1.1 IT Develop คือ กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี

สหกรณ์ ให้ปรึกษาแนะน าการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ การให้บริการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูง หรือปัญหาทางเทคนิค 

1.1.2 IT Learning คือ ข้าราชการในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ 
และทักษะด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์และบุคลากรในพ้ืนที่ รวมถึง
พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือสนับสนุนให้งานส่งเสริม
การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.3 IT Mobile คือ ข้าราชการในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่ก ากับ ให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แก่ IT Provider และด าเนินการ 
มอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ 

1.1.4 IT Provider คือ ข้าราชการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจ าจังหวัด ท าหน้าที่ให้บริการ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ในพ้ืนที่ และก ากับการท างานของพนักงานราชการ 
หรือพนักงานจ้างเหมาต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์” เพ่ือรับผิดชอบ 
การด าเนินการให้บริการสหกรณ์ที่ขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ในขั้นตอน 
การตรวจสอบแบบแสดงความจ านงขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ การประเมิน 
ความพร้อมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ การติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์  
การถ่ายโอนข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบ รวมถึง ให้บริการแก้ไขปัญหาแก่สหกรณ์ 
ที่ใช้โปรแกรมแล้ว 
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1.2 “ผู้รับบริการ” คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ ใช้ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่ พัฒนา 
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

2. ช่วงเวลำให้บริกำร 

ให้บริการตามวันและเวลาราชการ 

3. ขอบเขตกำรให้บริกำร 

3.1 ผู้ให้บริการด าเนินการประเมินความพร้อม 5 ด้านของผู้สหกรณ์ที่แสดงความจ านงขอใช้บริการ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ (Hardware) ด้านซอฟท์แวร์ 
(Software) ด้านข้อมูลที่จะน าเข้าสู่ระบบ (Dataware) ด้านบุคลากรที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ (Peopleware) และระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

3.2 ผู้ให้บริการด าเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
3.3 ผู้ให้บริการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับบริการในการจัดท าแผนถ่ายโอนข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบ 

รวมไปถึงการให้ค าปรึกษาแนะน า  
3.4 ผู้ให้บริการด าเนินการติดตามเฝ้าระวังการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ของผู้ รับบริการ 

ในเบื้องต้นเป็นเวลา 3 เดือน  
3.5 ผู้ให้บริการส่งมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
3.6 ผู้ให้บริการให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ  
3.7 ผู้ให้บริการต้องจัดท าแฟ้มประวัติการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ส าหรับจัดเก็บเอกสาร 

ที่เก่ียวข้องทั้งหมด อันได้แก่ 
3.7.1 FAS1 แบบแสดงความจ านงขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
3.7.2 FAS2 แบบประเมินความพร้อมในการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
3.7.3 FAS3 แบบรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม 
3.7.4 FAS4 แบบรายงานความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนระบบ 
3.7.5 FAS5 แบบขออนุมัติการมอบสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
3.7.6 FAS6 แบบแสดงความจ านงขอยกเลิกการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
และบันทึกรายละเอียดการให้บริการในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี 
(CAD_SOFT) 
 

4. ขอบเขตกำรรับบริกำร 

4.1 ผู้รับบริการจัดท าแผนการถ่ายโอนข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบ เพ่ือให้ การปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามแผนที่ก าหนด 

4.2 ผู้รับบริการต้องแจ้งปัญหาหรือแจ้งค าขอใช้บริการ พร้อมรายละเอียดได้แก่ หมายเลขการให้บริการ 
(Service Reference Number) ลักษณะปัญหาที่เกิดข้ึน และฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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4.3 ผู้รับบริการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสหกรณ ์

4.4 ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุม
ภายในและการรักษาความปลอดภัยส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 

 

5. เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการให้บริการ 

5.1 ผู้ให้บริการจะด าเนินการแก้ไขปัญหาตามล าดับ และความซับซ้อน 

IT Provider รับทราบปัญหา และด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนน้อย 

IT Mobile ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในระดับกลาง 

IT Develop ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง หรือปัญหาทางเทคนิค 

5.2 ผู้ให้บริการสามารถให้บริการโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัญหาและความจ าเป็น 

5.2.1 การเข้าสู่โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์โดยบริการทางไกล(Remote Service)  
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

5.2.2 ส่งเอกสารหรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานทางโทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบองค์ความรู้ Accounting Software กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(CAD_WORKFLOW) 

5.2.3 เดินทางไปยังสหกรณ์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา 

 

6. บริกำรที่จัดอยู่ในข้อตกลงนี้ 

6.1 การให้บริการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 

บันทึกข้อมูล 

ใน CAD_SOFT 

(เร่ิมต้น) 

ผู้รับบริการ 

แจ้งปัญหา 

IT Provider 

แก้ปัญหา 

เบื้องต้น 

IT Mobile 

แก้ปัญหา 

ระดับกลาง 

IT Develop 

แก้ปัญหา 

ซับซ้อน 

การแก้ไข 

ปัญหา 

เสร็จสมบูรณ์ 

IT Learning 

พัฒนาองค์ความรู้ 
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6.2 การให้บริการให้ค าปรึกษาแนะน า 

6.3 การให้บริการแก้ไขปัญหา 

6.4 การให้บริการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
 

ตำรำงท่ี 1 รำยกำรระดับกำรให้บริกำร 

รำยกำรให้บริกำร ระดับกำรให้บริกำร 
6.1 การให้บริการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี

สหกรณ์ 
พัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 95  
ของค าขอใช้บริการโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ ได้รับการบริการ 
ในระยะเวลาที่ก าหนด 
- ตรวจสอบใบแสดงความจ านงขอใช้

บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
1 วัน 

- ประเมินความพร้อมการใช้ IT  
และอนุมัติการขอใช้บริการโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ 1 วัน 

- ติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
1 วันต่อ 1 ระบบงาน  

 
6.2 การให้บริการให้ค าปรึกษาแนะน า ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 95  

ของการขอค าปรึกษาแนะน าทั้งหมด
ได้รับค าปรึกษาแนะน าภายในเวลา 
ที่ก าหนด 1 วัน 

6.3 การให้บริการแก้ไขปัญหา ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 95 ของปัญหา
ที่ผู้รับบริการแจ้งได้รับการแก้ไข 
ภายในเวลาที่ก าหนด 1 วัน 

6.4 การให้บริการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ 

ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 80  
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาที่ด าเนินการฝึกอบรม 
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7. สิ่งท่ีนอกเหนือจำกเงื่อนไขบริกำร 

กรณีที่ผู้รับบริการด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างข้อมูล หรือกระบวนการท างานของโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ดว้ยตนเอง ผู้ให้บริการไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ได ้

   ขอยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการทั้งสองฝ่าย พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานข้างล่างนี้ 

 

 

    ลงชื่อ ................................................. ผู้ให้บริการ 
         (.......................................................) 
           วันที่ ........................................ 

    ลงชื่อ ................................................. ผู้รับบริการ 
         (.......................................................) 
           วันที่ ........................................ 

 

แหล่งอ้ำงอิง 

1. หนังสือที่ กษ 0400.7/ว8 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรม

ระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

2. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่  30 มกราคม 2551 เรื่อง การก าหนดระยะเวลามาตรฐาน 

งานให้บริการ พ.ศ. 2551 
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แบบแสดงควำมจ ำนงขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์                      FAS1 
 

ข้อมูลทั่วไป 
วันที่_______________________ 

ชื่อสหกรณ์   ______________________________________________ 
รหัสสหกรณ ์    ______________________________________________ 
ประเภทของสหกรณ์  ______________________________________________ 
ปีบัญชี     ______________________________________________ 
ชื่อ-สกุล ผู้บริหารสหกรณ์   ______________________________________________ 
ชื่อ-สกุล ผู้ดูแลด้านบัญชี   ______________________________________________ 
เบอร์โทรติดต่อ    ______________________________________________ 
อีเมล์     ______________________________________________ 
 

โปรแกรมท่ีจะขอใช้บริกำร 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

สหกรณ์ภำคกำรเกษตร 
  โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น 
  โปรแกรมระบบเงินให้กู้ 
  โปรแกรมระบบเงินรับฝาก 
  โปรแกรมระบบสินค้า 
  โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท 
 

โปรแกรมท่ีใช้งำนในปัจจุบัน 
โปรแกรมระบบบัญชีที่มีการใช้งานในปัจจุบัน  1.  ____________________________ 
        2.  ____________________________ 
        3.  ____________________________ 
        4.  ____________________________ 
        5.  ____________________________ 
แผนกำรใช้งำนจริง 
วันที่จะเริ่มบันทึกยกยอด ______________ 
วันที่เริ่มใช้โปรแกรม ______________ 
ให้บริการสมาชิก   

ลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามของสหกรณ์_______________ต าแหน่ง______________ 
ลงลายมือชื่อ____________________________________ผู้ตรวจสอบ____________ 
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ข้อมูลทั่วไปแบบประเมินควำมพร้อมในกำรติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์                          FAS2 

 
ชื่อสหกรณ์   ____________________________________________ 
รหัสสหกรณ ์   ____________________________________________ 
รายละเอียดคอมพิวเตอร์หลักที่จะติดตั้งโปรแกรม 
ซีพียู     ____________________________________________ 
หน่วยความจ า (GB)   ____________________________________________ 
ขนาดความจุฮาร์ดดิสก์ (GB)  ____________________________________________ 
ซีดีรอม หรือดีวีดี   มี   ไม่มี 
ขนาดจอมอนิเตอร์ (นิ้ว)   ____________________________________________ 
ชนิดของระบบปฏิบัติการ  Windows เวอร์ชั่น ___________________________________ 
ประเภทของระบบส ารองข้อมูล   ฮาร์ดดิสก์   เทป     อ่ืนๆ  __________________ 
ประเภทเครือข่ายที่รองรับ   มีสาย  ไร้สาย   อ่ืนๆ  __________________ 
ทรัพยากรที่สหกรณ์มีในปัจจุบันส าหรับงานด้านระบบบัญชี 
จ านวนคอมพิวเตอร์  ____________________________________________ 
จ านวนเครื่องพิมพ์สมุด  ____________________________________________ 
จ านวนเครื่องพิมพ์รายงาน ____________________________________________ 
ประเภทเครือข่ายที่ใช้งาน    มีสาย    ไร้สาย  อ่ืนๆ __________________ 
รายชื่อบุคลากรที่ดูแล  1.  _________________________________________ 
    2.  _________________________________________ 
    3.  _________________________________________ 
    4.  _________________________________________ 
    5.  _________________________________________ 
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สรุปกำรประเมินผล (กรอกโดยเจ้ำหน้ำที)่ 
ปัญหาที่อาจจะเกิด  ____________________________________________ 
แนวทางการแก้ไข  ____________________________________________ 
แนวทางการแก้ไข  ____________________________________________ 
แนวทางการแก้ไข  ____________________________________________ 
แนวทางการแก้ไข  ____________________________________________ 
สรุปผลการประเมิน    ผ่าน สมควรด าเนินการติดตั้งโปรแกรมส าหรับสหกรณ์ต่อไป 
สรุปผลการประเมิน    ไม่ผ่าน ____________________________________ 
ลงลายมือชื่อ  ____________________________________  ผู้ประเมิน 
ประเมิน ณ วันที่ _____________________________________ 
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แบบรำยละเอียดกำรติดตั้งโปรแกรม              FAS3 
 

ข้อมูลทั่วไป 
วันที่________________________________ 

ชื่อสหกรณ์  ____________________________________________ 
รหัสสหกรณ ์  ____________________________________________ 
 
กำรติดตั้งโปรแกรม 
วันที่ติดตั้ง    ____________________________________________ 
โปรแกรมท่ีติดตั้ง    ____________________________________________ 
เวอร์ชั่น     ____________________________________________ 
 
รำยละเอียดคอมพิวเตอร์หลักที่จะติดตั้งโปรแกรม 
ซีพียู     ____________________________________________ 
หน่วยความจ า (GB)   ____________________________________________  
ขนาดความจุฮาร์ดดิสก์ (GB)  ____________________________________________ 
ซีดีรอม หรือดีวีดี    มี   ไม่มี 
ขนาดจอมอนิเตอร์ (นิ้ว)   ____________________________________________ 
ชนิดของระบบปฏิบัติการ  Windows เวอร์ชั่น____________________________________ 
ประเภทของระบบส ารองข้อมูล   ฮาร์ดดิสก์  เทป  อ่ืนๆ____________ 
ประเภทเครือข่ายที่รองรับ   มีสาย  ไร้สาย  อ่ืนๆ____________ 
โปรแกรมอ่ืนๆ ที่ติดตั้งอยู่กับ 
คอมพิวเตอร์หลัก    1.  _________________________________________ 
     2.  _________________________________________ 
     3.  _________________________________________ 
     4.  _________________________________________ 

 5.  _________________________________________ 
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เอกสำรประกอบกำรติดตั้ง 
   แผนผังระบบคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายของสหกรณ์  
ปัญหาในการติดตั้งและแนวทางแก้ไข 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
สรุปผลกำรติดตั้ง 
สรุปผลการประเมิน        ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ไม่สามารถตดิตั้งได้ส าเร็จ เนื่องจาก_________________ 
 
ด าเนินการขั้นตอนการติดตั้งโดย  
ลงลายมือชื่อ ________________________________________  เจ้าหน้าที่ผู้ติดตั้ง 
 
 
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรกำรติดตั้ง  
ลงลายมือชื่อ ________________________________________  ผู้บริหารสหกรณ์ 
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แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำในกำรปรับเปลี่ยนระบบ             FAS4 

 
ข้อมูลทั่วไป 

วันที่_________________________________ 
ชื่อสหกรณ์   ____________________________________________ 
รหัสสหกรณ ์   ____________________________________________ 
ความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนระบบ 
โปรแกรมท่ีท าการติดตั้ง  ____________________________________________ 
เวอร์ชั่น     ____________________________________________ 
 
ขั้นตอนกำรยกยอด 
วันที่เริ่มด าเนินการ   ____________________________________________ 
วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   ____________________________________________ 
หมายเหตุ    ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 

 
ขั้นตอนกำรบันทึกรำยกำรย้อนหลัง 
วันที่เริ่มด าเนินการ   ____________________________________________ 
วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   ____________________________________________ 
หมายเหตุ    ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
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ขั้นตอนกำรเดินงำนเป็นปัจจุบัน 
วันที่เริ่มด าเนินการ ____________________________________________ 
วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ____________________________________________ 
หมายเหตุ   ____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
ขั้นตอนกำรปรับเปลี่ยนระบบ 
วันที่เริ่มด าเนินการ ____________________________________________ 
วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ____________________________________________ 
หมายเหตุ   ____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
รำยงำนผลโดย  
ลงลายมือชื่อ ________________________________________  เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 
 
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรโดย  
ลงลายมือชื่อ ________________________________________  ผู้บริหารสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36    การส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร       
 

แบบขออนุมัติกำรมอบสิทธิ์ในกำรใช้งำนโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์             FAS5 
 

ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ที่จะมอบสิทธิ์ในกำรใช้งำนโปรแกรม 
วันที่______________________________ 

ชื่อสหกรณ์    _______________________________________________ 
รหัสสหกรณ ์    _______________________________________________ 
ประเภทของสหกรณ์   _______________________________________________ 
ปีบัญชี     _______________________________________________ 
ชื่อ-สกุล ผู้บริหารสหกรณ์   _______________________________________________ 
ชื่อ-สกุล ผู้ดูแลด้านบัญชี   _______________________________________________ 
เบอร์โทรติดต่อ    _______________________________________________ 
อีเมล์     _______________________________________________ 
 
เห็นควรมอบสิทธิ์ในกำรใช้งำนโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เนื่องจำก 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
น ำเสนอโดย  
ลงลายมือชื่อ ______________________เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 
 
อนุมัติโดย  
ลงลายมือชื่อ ______________________ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี....... 
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ตัวอย่างเอกสาร  

ส าหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ต้องการแสดงความจ านงขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 

 
(ตัวอย่างหนังสือขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ฯ) 

 
ที่     ......../.............. 
 

พฤษภาคม  2560 
 
เรื่อง ขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร  ทีพั่ฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัด ......................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ครั้งที่ 1 ฉบับ 
  2. แบบส ารวจความพร้อม      1 ฉบับ 
 
 ด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ......................................  จ ากัด  มีความประสงค์จะขอติดตั้งและใช้งาน
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ซึ่ งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้ งนี้ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่....... ครั้งที่ .......... วันที่ .........................พ.ศ. 25...  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าชุด
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี  มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการและ
เหมาะสมแก่การน ามาใช้งานกับสหกรณ์  จึงมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการขอใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจร ทีพั่ฒนาโดยกรมตรวจบัญชสีหกรณ์   
 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน............................................... จ ากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบจร (FAS) จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง มา ณ 
โอกาสนี้ด้วย 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(.............................) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน................................. จ ากัด 
 
หมายเหตุ : ส าเนาส่ง ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
สหกรณ์เครดิดยูเนี่ยน....................................... จ ากัด 

ชุดที ่ .....  คร้ังที่  .../2560 
วัน......ที่ ........  เวลา ............. น. 

ณ ห้องประชุม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน................................... จ ากัด 
กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. .......................................................................... 
2. .......................................................................... 
3. .......................................................................... 
4. ................…………………………………………………. 
5. …..……………………………………………………………. 
6. .......................................................................... 
7. .......................................................................... 
 
 
 
กรรมกำรผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม 
1. .......................................................................... 
2. .......................................................................... 
3. .......................................................................... 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. .......................................................................... 
2. .......................................................................... 
3. .......................................................................... 
 
 
เริ่มประชุมเวลำ ....... น. 
 กรรมการเข้าร่วมประชุม ....... ท่าน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ....................................ประธานกรรมการ ฯ 
เป็นประธานในที่ประชุม ฯ กลา่วเปิดการประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ... คร้ังที่ ........  ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
 
วำระที่  1 เรื่องที่ประธำนฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 
-ฯลฯ- 
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วำระที่   5   เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 
-ฯลฯ- 
5.1  เรื่องพิจำรณำกำรขอใช้โปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์ครบวงจร   จำกส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัด
...................   

นาย......................................ผู้จัดการ เสนอว่า ตามที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด (ช.
ส.ค.) ได้ประสานความร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ครบวงจร ส าหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ฝ่ายจัดการจึงได้ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดโครงการฯ แล้ว เห็นว่า
โปรแกรมดังกล่าวมีคุณสมบัติ และมีความสามารถเพียงพอที่จะน ามาใช้งานกับสหกรณ์ได้  พร้อมนี้จะได้รับการติดตั้ง
โปรแกรมฯ จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ และจะได้รับการสนับสนุนจากชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด ในด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรมการใช้งาน หรือสนับสนับสนุนด้าน
งบประมาณ การให้สินเชื่อเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จึงเสนอว่าสหกรณ์ควรขอความอนุเคราะห์จาก
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัด.......... ให้ช่วยด าเนินการติดตั้งชุดโปรแกรมดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ตามล าดับ
ขั้นตอนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา 

จากนั้นที่ประชุม ได้อภิปรายจนเป็นเข้าใจกันแล้ว ประธาน ฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติ 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้สหกรณ์ ฯ ติดตั้งและใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ซึ่งพัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และให้สหกรณ์ด าเนินการขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) จาก
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัด................  ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามล าดับตามขั้นตอนตามที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก าหนด พร้อมแจ้งยังชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด เพื่อทราบ 
 
วำระที่ 6      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ปิดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา ...................  น. 
 

(ลงชื่อ).........................................                       
 (.......................................) 

ประธานกรรมการ 
 
 

(ลงชื่อ).........................................           
 (.......................................) 

กรรมการและเลขานุการ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน..................................  จ ากัด 
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คุณลักษณะท่ัวไปของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟท์แวร์  

 

เครื่องคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ 
CPU  เป็นชนิดตั้งแต่ 2 core ขึ้นไป ช่น Core 2 Duo , Core 2 Quad , Athlon II X2 หรือดีกว่า  
Mainboard  แนะน ายี่ห้อ Asus,Msi,Gigabyte หรือดีกว่า 
Memory  Ramขนาด 2 Gb/800 หรือดีกว่า ส าหรับเครื่องทั่วไป 
  Ramขนาด 4 Gb/800 หรือดีกว่า ส าหรับเครื่องแม่ข่าย  
Harddisk   ขนาดตั้งแต่ 250 GB ชนิด SATAII ขึ้นไป  
LCD  ขนาดตั้งแต่ 17 นิ้วขึ้นไป  
DVD-RW   ส าหรับเขียนข้อมูลเพื่อส ารองข้อมูล  
CaseATX  ควรมีการระบายความร้อนที่ดี  
UPS  ขนาดตั้งแต่ 650 VA ขึ้นไป (เป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องมีเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล)  

เครื่องส ารองไฟ (UPS)  ต้องมีระบบ Stabilizer ด้วย และมี ขนาดตั้งแต่  650 VA  ขึน้ไป 
Stabilizer คือ อุปกรณ์ ทีใช้ปรับแรงดันไฟฟ้า อัตโนมัติ คือลดทอนคลื่นรบกวนไฟฟ้าสามารถช่วยป้องกัน 
แก้ปัญหาทีเ่กิดกับระบบไฟฟ้า เช่นไฟฟ้า ตก-เกิน สัญญาณรบกวน ไฟกระชาก (Surge Voltage) ซึ่งท าให้
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ใช้ในการควบคุมเกิดการท างานที่ ผิดพลาด มีโอกาสเสียหาย ซึ่งจะส่งผลให้ 
การท างานต้องหยุดชะงัก 

เครือ่งพิมพ์  1.ส าหรับพิมพ์รายงานชนิด Dot-Matrix แบบแคร่ยาว หรือ Print Laser หรือ Inkjet 
  2.ส าหรับพิมพ์สมุดคู่ฝาก 
     

Software  
OS แนะน า Windows XP SP2 หรือ SP3 ขึ้นไป (ไม่ควรใช้รุ่นที่มีการปรับแต่งเนื่องจากอาจไม่เสถียร 
 และมีปัญหาในการใช้งานโปรแกรม)  
Browser  แนะน า IE 7 หรือ IE 8 
 

 
 

รวบรวมเรียบเรียง จัดท าโดย 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด 
พฤษภาคม 2560 
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