
คู�มือการใช�งาน ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ Real Time 
 ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�Real Time (Smart Monitor)ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ� (Smart Monitor) 



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 1  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

1. ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ Real Time (Smart Monitor) พัฒนาข้ึนเพื่อให$ผู$สอบบัญชีหรือผู$กํากับดูแล รวมทั้งผู$ที่มีส(วนเก่ียวข$องสามารถทราบข$อบ(งช้ีความเส่ียงทางการเงินของสหกรณ� รวมทั้งการดําเนินธุรกิจของสหกรณ� ซ่ึงผู$สอบบัญชีสามารถนําข$อมูลท่ีได$รับจากระบบงานน้ีมาใช$ในการวางแผนงานสอบบัญชี และเตือนภัยทางการเงินให$แก(สหกรณ� รวมท้ังปKองปรามการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในสหกรณ� ผู$กํากับดูแลสหกรณ�สามารถเรียกดูข$อมูลได$อย(างทันเวลา โดยสามารถเรียกดูข$อมูลการดําเนินงานของสหกรณ�ได$ทุกวัน ซึ่งจะสามารถช(วยให$ผู$สอบบัญชีเข$ากํากับและให$คําแนะนําแก$ไขได$อย(างทันเวลา ข$อมูลท่ีนํามาใช$ในการเตือนภัยทางการเงินหรือวิเคราะห�ความเส่ียงของสหกรณ�ประกอบด$วย อัตราส(วนทางการเงิน ปริมาณธุรกิจ รายได$-ค(าใช$จ(าย และโครงสร$างของงบแสดงฐานะการเงิน ตามรูปแบบรายการย(อ ซ่ึงสามารถเรียกดูในรายงานในรูปแบบ Dashboard  ดังรูปท่ี 1  

 



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 2  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 รูปที่ 1 รายงานในรูปแบบ Dashboard    



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 3  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

การเรียกดูรายงานสามารถกําหนดเง่ือนไขในการแสดงข$อมูลได$โดยคลิก จะแสดงหน$าจอค$นหา และเลือกเง่ือนไขท่ีต$องการคลิกปุUม             หน$าจอรายงานข$อมูลตามเง่ือนไขที่ค$นหา   

   รูปที่ 2 หน$าจอค$นหา   กําหนดเง่ือนไขในการการแสดงข$อมูลสามารถเรียกดูได$ดังน้ี - การเรียกดูรายงานตาม สตท. - การเรียกดูรายงานตาม สตส. - การเรียกดูรายงานตามประเภทสหกรณ� - เรียกดูรายงานตามช่ือสหกรณ�/รหัสสหกรณ� 13 หลัก          



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 4  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

1.1  รายงานส(วนที่ 1 จะเปXนอัตราส(วนทางการเงินที่ใช$ในการวิเคราะห�ความเส่ียง ซึ่งประกอบด$วย อัตราสภาพคล(องทางการเงิน อัตราความเพียงพอของเงินทุนต(อความเส่ียง อัตราความเพียงพอของทุนสํารอง และอัตราประสิทธิภาพการควบคุมค(าใช$จ(ายดําเนินงาน ซ่ึงสามารถที่จะบ(งช้ีความเส่ียงในแต(ละด$านของสหกรณ� ในแต(ละอัตราส(วนจะอยู(ในกล(องที่สามารถแปลความหมายผ(านสีของกล(อง และมีรูปการ�ตูนหน$าคนที่บ(งบอกถึงความหมาย นอกจากน้ีสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดความหมายของอัตราส(วนแต(ละอัตราได$  

  รูปที่ 3 หน$าจอภาพรวมการวิเคราะห�ความเส่ียง รายได$ ค(าใช$จ(าย และปริมาณธุรกิจ  ความหมายของสีกล�องอัตราส�วนทางการเงินและไอคอน - สีเขียว หมายถึง ระดับวิเคราะห�และเฝKาระวังปกติ หรือถือว(าอยู(ในระดับดี  - สีเหลือง หมายถึง ระดับวิเคราะห�และเฝKาระวังมากข้ึน หรือถือว(าอยู(ในระดับพอใช$  - สีแดง หมายถึง ระดับวิเคราะห�และเฝKาระวังพิเศษเร(งด(วน หรือถือว(าอยู(ในระดับควรปรับปรุง   



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 5  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

1.2 รายได� ค�าใช�จ�าย  เปXนการแสดงข$อมูลรายได$และค(าใช$จ(ายในรูปแบบแผนภูมิแท(ง โดยจําแนกเปXนรายธุรกิจ ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบรายได$และค(าใช$จ(ายในการดําเนินธุรกิจในแต(ละธุรกิจ  

 รูปท่ี 4 แผนภูมิเปรียบเทียบรายได$ และค(าใช$จ(าย   ปริมาณธุรกิจ  เปXนการแสดงข$อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ�ในรูปแบบแผนภูมิวงกลม โดยจําแนกเปXนรายธุรกิจ  ซ่ึงแสดงเปรียบเทียบความสามารถในการดําเนินธุรกิจในแต(ละธุรกิจ 

  รูปที่ 5 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจ 



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 6  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 1.3 จากหน$าจอภาพรวม (Dashboard) สามารถคลิกกล(องอัตราส(วนแต(ละกล(องเพื่อเข$าไปดูรายละเอียดเปXนรายสหกรณ� โดยจําแนกสหกรณ�ตามเกณฑ�ความเส่ียงที่กําหนดอัตราส(วนน้ีมีสหกรณ�ที่อยู(ในระดับ  

  รูปท่ี 6 รายงานการจําแนกสหกรณ�ตามการวิเคราะห�ความเส่ียง  การจําแนกสหกรณ�ตามการวิเคราะห�ความเส่ียงในแต�ละประเภทว�ามีจํานวนก่ีแห�ง - ระดับดี  สัญลักษณ�คือกล(องสีเขียว คือ ระดับวิเคราะห�และเฝKาระวังปกติ  - ระดับพอใช$ สัญลักษณ�คือกล(องสีเหลือง คือ ระดับวิเคราะห�และเฝKาระวังมากข้ึน  - ระดับควรปรับปรุง สัญลักษณ�คือกล(องสีแดง คือ ระดับวิเคราะห�และเฝKาระวังพิเศษเร(งด(วน  นอกจากการจําแนกสหกรณ�ท่ีมีความเส่ียงของแต(ละระดับความเส่ียงแล$ว จะมีสรุปความเส่ียงในภาพรวมของแต(ละอัตราส(วนไว$ในสัญลักษณ�กล(องแรกในหน$าจอ             



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 7  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 1.4 สําหรับในส(วนที่ 2 ของรายงานภาพรวม (Dashboard) จะแสดงในส(วนของโครงสร$างของงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งสามารถที่จะบ(งช้ีความเส่ียงของแต(ละรายการ โดยแสดงแหล(งที่มา และใช$ไปของเงินทุนสหกรณ� ว(ามีความเส่ียงมากน$อยเพียงไร เช(น เงินฝากสหกรณ�อ่ืน เงินรับฝาก เงินให$กู$ยืม เงินกู$ยืม ทุนสหกรณ�  ซ่ึงรายการต(างๆ เหล(าน้ีสามารถท่ีจะนํามาวิเคราะห�ความเส่ียงทางการเงินสําหรับสหกรณ�ได$ในเบื้องต$น  

  รูปท่ี 7 รายงานโครงสร$างฐานะการเงินของสหกรณ�  



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 8  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

2. วิธีสร�าง Icon ของระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ Real Time (Smart Monitor)  
 QR Code : Smart Monitor  2.1 ระบบปฏิบัติการ iOS 

• เข$าโปรแกรมสแกน QR Code หรือ ใช$ตัวอ(านคิวอาร�โค$ดของโปรแกรม LINE ทําการสแกน QR Code แล$วเลือกปุUม “เปeด” ดังรูปที่ 2.1 หน$าจอสแกน QR Code             รูปที่ 2.1 หน$าจอสแกน QR Code           



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 9  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

• เมื่อทําการสแกน QR Code จะปรากฏหน$าจอ ระบบสอบถามข$อมูลสมาชิก (SmartMember) ให$เลือกปุUม  เพื่อทําการเพิ่มไอคอน ดังรูปท่ี 2.2 การเพิ่มไอคอน              รูปท่ี 2.2 การเพิ่มไอคอน   



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 10  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

• จะปรากฏหน$าจอ เพิ่มไปยังหน$าจอโฮมให$เลือกปุUม          เพิ่มไปยังหน$าจอโฮม  ดังรูปท่ี 2.3 การเพิ่มไปยังหน$าจอโฮม                 รูปที่ 2.3 การเพิ่มไปยังหน$าจอโฮม   



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 11  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

• จะปรากฏหน$าจอ เพิ่มไปยังหน$าจอโฮม ให$เลือกปุUมเพิ่ม ดังรูปที่ 2.4 หน$าจอเพิ่มไปยังหน$าจอโฮม              รูปท่ี 2.4 หน$าจอเพิ่มไปยังหน$าจอโฮม  
• เม่ือทําการเพิ่มไอคอนไปยังหน$าจอโฮมเสร็จเรียบร$อยแล$ว ไอคอนจะปรากฏอยู(บนหน$า จอหลัก ดังรูปที่ 2.5 ไอคอนบนหน$าจอ                  รูปท่ี 2.5 ไอคอนบนหน$าจอ 



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 12  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

2.2 ระบบปฏิบัติการ Android 
• เข$าโปรแกรมสแกน QR Code หรือ ใช$ตัวอ(านคิวอาร�โค$ดของโปรแกรม LINE ทําการสแกน QR Code แล$วเลือกปุUมเปeด ดังรูปที่ 2.6 หน$าจอสแกน QR Code                   รูปที่ 2.6 หน$าจอสแกน QR Code   



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 13  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

• เมื่อทําการสแกน QR Code จะปรากฏหน$าจอระบบสอบถามข$อมูลสมาชิก(SmartMember) ให$เลือกปุUม  เพื่อทําการเพิ่มไอคอน ดังรูปท่ี 2.7 การเพิ่มไอคอน                รูปท่ี 2.7 การเพิ่มไอคอน               
• จะปรากฏหน$าจอ เพิ่มไปยังหน$าจอหลัก ให$เลือก เพิ่มไปยังหน$าจอหลัก ดังรูปท่ี 2.8     การเพิ่มไปยังหน$าจอหลัก 



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 14  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

                รูปที่ 2.8 การเพิ่มไปยังหน$าจอหลัก   



ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ�แบบ REAL TIME (SMART MONITOR) หน$า 15  

กลุ(มพัฒนาระบบบัญชคีอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

• จะปรากฏหน$าจอ เพิ่มไปยังหน$าจอหลัก ให$เลือกปุUมเพิ่ม ดังรูปที่ 2.9 หน$าจอเพิ่มไปยังหน$าจอหลัก               รูปท่ี 2.9 หน$าจอเพิ่มไปยังหน$าจอหลัก 
• เม่ือทําการเพิ่มไอคอนไปยังหน$าจอหลักเสร็จเรียบร$อยแล$ว ไอคอนจะปรากฏอยู(บนหน$า จอหลัก ดังรูปที่ 2.10 ไอคอนบนหน$าจอ                  รูปท่ี 2.10 ไอคอนบนหน$าจอ 


