กรมตรวจบัญชีสหกรณกับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ

ป 2558
รางวัลดีเดนประเภทการ
พัฒนาการบริการที่เปนเลิศ

การพัฒนาคุณภาพการบริการงานสอบบัญชีดวย
“ระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ”
(Enhancing Audit Service Quality
With Electronic Working Papers)

รายละเอียด : กรมตรวจบัญชีสหกรณไดนําระบบเทคโนโลยีมาชวยในการ
พัฒนาคุณภาพการบริการงานสอบบัญชี ใหเกิดคุณภาพที่เปนมาตรฐานสากล
และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี ไดแก ระบบกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Working Papers : EWP) ซึ่งเปนการออกแบบและ
พัฒนาใหสอดคลองกับระบบงานและระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
รายงานการสอบบัญชีมีความถูกตองและเชื่อถือได ดังนี้
- ใหบริการงานสอบบัญชีดวยความรวดเร็ว
(Quick Audit Service)
- ใหบริการงานสอบบัญชีดวยคุณภาพ
(Quality Audit Service)
- ยกระดับคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล
(Qualification at Best Practice Standard)
ประโยชนที่ไดรับ
1. สหกรณในฐานะผูรับบริการงานตรวจสอบบัญชี ไดรับ
ประโยชนจากผลงานสอบบัญชีที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได
2. ผูสอบบัญชีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณโดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และสามารถใหบริการ
งานสอบบัญชีไดทันตอความตองการของผูรับบริการงานตรวจสอบบัญชีอยางมือ
อาชีพภายใตมาตรฐานเดียวกัน
3. ผูควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสามารถควบคุมและสอบทาน
งานสอบบัญชีไดตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กําหนด
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณสามารถบรรลุเปาหมายในการ
ใหบริการงานสอบบัญชีแกสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถลด
รายจายงบประมาณเกี่ยวกับกระดาษ และพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารดวย

ป 2555
รางวัลดีเดนประเภทนวัตกรรม
การใหบริการที่เปนเลิศ

ป 2554
รางวัลชมเชยประเภท
นวัตกรรมการใหบริการ

CO-OP REPO Market
ตลาดสินเชื่อกลางระหวางสหกรณ
รายละเอียด : การพัฒนาตลาดสินเชื่อกลางระหวางสหกรณในรูปแบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market) ดานธุรกิจการเงินระหวาง
สหกรณผานเครือขาย Internet แบบ real time เพื่อคลี่คลายปญหา
การเขาถึงแหลงเงินทุนอันพึงประสงคของขบวนการสหกรณและ
แกปญหาเงินลนและเงินขาดดวยการจับคูเจรจาในตลาด e-Market
ระบบประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน Thrift DEACE 2009
รายละเอียด : เปนนวัตกรรมการประเมินเทียบเคียงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยชั้นแนวหนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
อีกทั้งยังชวยกําหนดเปาหมายการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได
อยางมีนัยสําคัญ และเห็นภาพการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดไดชัดเจนมากขึ้น
เครื่องมือ Thrift DEACE 2009 (Thrift Data
Envelopment Analysis for Cooperetive Efficiency) หรือ
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
ดวยแบบจําลอง DEA โดยแบบจําลอง DEA เปนวิธีวิเคราะหที่นํามา
ประยุกตใชในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ
ดวยประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณกับเสนประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน (Efficiency Frontier)

ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน เปนการ
เปรียบเทียบความเหมาะสมของผลผลิตภายใตปจจัยนําเขา ไดแก
เงินรับฝากจากสมาชิก คาใชจายทั้งสิ้น ทุนของสหกรณ กับปจจัย
ผลผลิต ไดแก เงินสดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินใหกูสุทธิ รายได
ทั้งสิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น (ระยะสั้น และระยะยาว)

ป 2553
รางวัลดีเดน ประเภท
นวัตกรรมการใหบริการ

รางวัลดีเดน ประเภท
นวัตกรรมการใหบริการ

กระบวนงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ
ดวยระบบ FAS และ CAD plan
รายละเอียด : โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบวงจร (Cooperative
Full Pack Accounting Software : FAS) เปนโปรแกรมระบบบัญชี
รูปแบบที่มีระบบงานครบตามธุรกิจของสหกรณ ประกอบดวยระบบ
สมาชิกและหุน ระบบเงินใหกู ระบบเงินฝาก ระบบสินคา และ
ระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานสหกรณทั้ง
ในมิติของมาตรฐานการบัญชี การใหบริการแกสมาชิก และระบบ
ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารสหกรณ โดยสามารถ
ใหบริการแกสมาชิกไดแบบ one stop service รวมทั้งสามารถเสนอ
ขอมูลแกผูบริหารไดอยางรวดเร็ว ซึ่งนําไปสูการพัฒนาเชิงระบบ และ
กอใหเกิดความสําเร็จที่ยั่งยืนแกสหกรณ
กระบวนงานการใหคําปรึกษา
เพื่อสรางความมั่นคงเขมแข็งแกสหกรณ
SEVA 2009
รายละเอียด : เครื่องมือ SEVA (Social & Economic Value
Added) เปนเครื่องมือเพื่อใชตรวจสอบหรือวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา และเปนสัญญาณเตือนภัยดานศักยภาพการ
ดําเนินงาน แสดงถึงความสามารถของผูบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดีขึ้น สามารถวัดผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจในเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งนับรวมตนทุนคาเสียโอกาส
(Opportunity Cost) ของเงินลงทุนทั้งหมดเปนสวนหนึ่งของตนทุน
ธุรกิจ
SEVA จึงเปนเครื่องมือที่เนนความสําคัญในเรื่องการบริหาร
ทรัพยสินในการลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสรางความรูสึก
เปนเจาของจากการคํานึงถึงตนทุนของเงินทุ นที่ใชบริหาร

ป 2552
รางวัลชมเชยประเภท
นวัตกรรมการใหบริการ

ป 2551
รางวัลดีเดนประเภทนวัตกรรม
การใหบริการ

เครื่องมือตรวจสอบมูลคาเพิ่มขององคกรSEVA 2009
รายละเอียด : เครื่องมือตรวจสอบมูลคาเพิ่มขององคกร (Social &
Economic Value Added: SEVA) ที่สามารถสงสัญญาณภายใน 1
นาที เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจวางกลยุทธ และใหผูบริหารองคกร
สามารถสรางและปรับปรุงมูลคาเพิ่มใหแกองคกรดวย 3 กลยุทธหลัก
ไดแก เก็บเกี่ยวกําไร ประหยัดทุน และหวานทุนหวังกําไร ซึ่งถือไดว า
เปนนวัตกรรมที่เปนประโยชน และนําไปสูความยั่งยืนขององคกรใน
ระยะยาว
สําหรับนวัตกรรมเครื่องมือ SEVA2009 นี้ พัฒนาขึ้นโดย
กลุมวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งไดประยุกตมาจากแนวคิด EVA
(Economic Value Added: EVA)

เครื่องมือเตือนภัยทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
CFSAWS:ss
รายละเอียด : CFSAWS:ss เปนเครื่องมือเตรียมความพรอมในการ
วิเคราะหเพื่อเฝาระวังและเตือนภัยทางการเงินใหกับสหกรณและกลุม
เกษตรกรใหไดรับประโยชนสูงสุด โดยสามารถตรวจสภาพทางการเงิน
ทราบระดับการวิเคราะหเพื่อเฝาระวังทางการเงินขององคกรได
รวมทั้งยังไดจัดกลุมผลการประเมินเทียบเคียงในลักษณะ
Financial Performance Benchmarking โดยแบงระดับการ
ประเมินเปน 3 ระดับ (ดี พอใช ควรปรับปรุง) กับการวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรตามมุมมองของ
CAMELS Analysis ในมุมมองของกลุมอัตราสวนทางการเงิน 6 มิติ
ดังนี้
C (Capital Strength)
: ความเขมแข็งของเงินทุนหรือ
ความเพียงพอของเงินทุน
ตอความเสี่ยง
A (Asset Quality)
: คุณภาพสินทรัพย
M (Management Ability) : ขีดความสามารถในการบริหาร
E (Earning)
: การทํากําไร
L (Liquidity)
: สภาพคลอง
S (Sensitivity)
: ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ

