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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำม*ี)  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หนว่ยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ การยกระดับการตรวจสอบภายในด้วยการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  
[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  
ที่อยู่ อำคำรเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 02-2713700  โทรสำร 02-271-3204   เว็บไซต์ www.exim.go.th    
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำยวิบูลย์ จุฑำธรรมพิทักษ์  
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบ  
โทรศัพท์ 02-271-3700 ต่อ 1060   โทรสำร   -  
มือถือ             -                อีเมล Viboonc@exim.go.th                                                                       

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบตัิที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Audit Support System: A2S) เพ่ือใช้ในกระบวนกำรตรวจสอบภำยในที่คล่องตัวมำกขึ้น 
และครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนกำรตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบ
ภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing): IIA) ตั้งแต่กระบวน 
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  กำรวำงแผนกำรตรวจสอบในรำยละเอียด 
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรสรุปผลและกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 

2) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Continuous Audit) เพ่ือติดตำมและสอบทำนรำยกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยน ำหลักกำรวิเครำะห์
ข้อมลู (Data Analytic) เพ่ือบ่งชี้ข้อผิดพลำด หรือสิ่งผิดปกติ หรือรำยกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง เพ่ือให้ ธสน. มีกำรปรับปรุง
แก้ไขกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงทันกำล  

3)  มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  กระบวนกำรตรวจสอบภำยในของ ธสน. มีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 
(IIA Standard) 

2) ช่วยลดระยะเวลำในกำรจัดเตรียมเอกสำรกำรตรวจสอบจำกเดิม และยังช่วยลดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
 กระดำษและเครื่องเขียน ได้มำกถึง 40% จำกเดิม 
3)  กำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับ ธสน. โดยระบบกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Audit) สำมำรถตรวจพบ

ข้อผิดพลำด หรือสิ่งผิดปกติ รวมถึงรำยกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง เพ่ือให้ ธสน. มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรก ำกับดูแล 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงต่อเนื่องและทันกำล 

4)  ปัจจุบันไม่พบประเด็นข้อผิดพลำดซ้ ำจำกกำรตรวจสอบครั้งก่อน และช่วย ธสน. ป้องกันกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำม
กฎหมำยอันเปน็กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกบทลงโทษทำงกฎหมำย 

 5) ระดับควำมพึงพอใจของหน่วยงำนรับตรวจ ธสน. ที่มีต่องำนตรวจสอบภำยใน อยู่ที่ร้อยละ 92.87 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนดที่ร้อยละ 85 

 
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ  
แล้วน ำไปสู่กำรป้องกันไม่ใหป้ัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดท าบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] 

จัดท า Presentation Slide หรือ เลือกจัดท า Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดท า Clip น าเสนอผลงาน 
ทั้งนี้หากผู้น าเสนอเลือกจัดท า Presentation Slide หรือจดัท า Clip น าเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้น าเสนอ 
ต้องจัดท าเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้ก าหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 

ชื่อเรื่อง : การยกระดับการตรวจสอบภายในด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย         

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของกระทรวงกำรคลัง โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกำรไทยในกำรส่งออก กำรน ำเข้ำ และกำรลงทุน
ทั้งในและต่ำงประเทศ ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ของ ธสน. เกี่ยวกับกำรเพ่ิมผลิตภำพและขีดควำมสำมำรถขององค์กร 
(Productivity Enhancement) ด้วยกำรปรับปรุงกระบวนกำรและระบบงำนเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลำ รวมถึงเพ่ิม
ประสิทธิภำพและควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำน ดังนั้น ธสน. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรยกระดับกำรตรวจสอบภำยใน         
ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน  เพ่ือเป็นกุญแจส ำคัญในกำรเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ ธสน. ให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

 ในปี 2563 – 2564  ธสน. ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน โดยน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล Audit 
Support System (A2S) มำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในครอบคลุมทุกกระบวนกำรตรวจสอบเพ่ือให้
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน (IIA Standard) ตั้งแต่กำรวำงแผนกำร
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี กำรวำงแผนกำรตรวจสอบในรำยละเอียด กำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ กำรสรุปผลและกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ รวมถึงมีกำรน ำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล Continuous Audit มำเป็นข้อมูลในกำรแจ้งเตือน Early Warning และตรวจติดตำมรำยกำรที่
ผิดปกติอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนกำร (First Line) สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงได้อย่ำง
ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอรอบกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบปกติ  และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ ธสน.              
มำกยิ่งขึ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

 ในปี 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง ได้ออกหลักเกณฑ์กำรประเมิน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำร (Core Business Enablers) ของรัฐวิสำหกิจ โดยด้ำนที่ 8 กำรตรวจสอบภำยใน 
ไดก้ ำหนดใหห้น่วยตรวจสอบภำยในควรมีกำรน ำระบบเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ประกอบ
กับที่ผ่ำนมำ ธสน. ตรวจพบประเด็นข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนเจ้ำของกระบวนกำรซ้ ำๆ  ธสน. จึงได้
รวบรวมเสียงของฝ่ำยบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Voice of Management and Audit Committee)              
มำปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำผ่ำน
กำรด ำเนินกำรได้แก่  

 1) กำรน ำระบบ Audit Support System (A2S) มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

     ธสน. มีกำรน ำระบบ Audit Support System (A2S) มำใช้ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็น
ระบบ เพ่ือยกระดับกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 
(IIA Standard) ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมกำรตรวจสอบ ได้แก่ กำรวำงแผนกำรตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนกำร
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ตรวจสอบประจ ำปี กำรวำงแผนกำรตรวจสอบในรำยละเอียด กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรสรุปผลและกำรรำยงำนผล
กำรตรวจสอบ และกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ  โดยระบบ A2S จะก ำหนดให้มีกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ (Step by Step) 
ไม่สำมำรถข้ำมขั้นตอนได้ อีกทั้งระบบ A2S ยังเพ่ิมควำมคล่องตัวในกระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ทุกที่ทุกเวลำ Anytime Anywhere และผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำทีมตรวจสอบสำมำรถติดตำมและสอบทำน
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในผ่ำนระบบ A2S ได้ตลอดเวลำ เพ่ือให้ควำมเชื่อมั่นว่ำกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงถูกต้องครบถ้วน  

 นอกจำกนี้ กำรน ำระบบ A2S มำใช้สำมำรถช่วยลดระยะเวลำในกำรจัดเตรียมเอกสำรกำรตรวจสอบจำกเดิม 
และยังช่วยลดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกระดำษและเครื่องเขียน ได้มำกถึง 40% จำกเดิม 

 

 2) กำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล Continuous Audit เพ่ือติดตำมและสอบทำนรำยกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

     ธสน. มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล Continuous Audit มำใช้ในกำรติดตำมและสอบทำนรำยกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยน ำหลักกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพ่ือบ่งชี้ข้อผิดพลำด หรือสิ่งผิดปกติ หรือรำยกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง 
เพ่ือให้ ธสน. มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงทันกำล โดย
น ำเครื่องมือ ได้แก่ โปรแกรม Jupyter และ/หรือ Google Colab ที่เป็น Software as a Service และ ภำษำ Python มำ
ใช้ในกำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูลจำกระบบงำนต่ำงๆ ของ ธสน. ตำมเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ (Rule Based) ที่
ก ำหนด เพื่อตรวจจับ เฝ้ำระวัง และแจ้งเตือนล่วงหน้ำ Early Warning รำยกำรข้อผิดพลำด หรือสิ่งผิดปกติ หรือ
รำยกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง เพ่ือให้ ธสน. มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และ           
กำรควบคุมภำยในได้อย่ำงทันกำล และน ำส่งผลลัพธ์ดังกล่ำวให้ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้ำของกระบวนกำร (First Line) 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที โดยไม่ต้องรอรอบกำรตรวจสอบตำมแผนตรวจสอบปกต ิ 
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 ซึ่งภำยหลังจำกกำรน ำระบบดังกล่ำวมำใช้ พบว่ำสำมำรถช่วยลดปริมำณประเด็นข้อตรวจพบได้จ ำนวนมำก และบำง
รำยกำรไม่พบประเด็นข้อตรวจพบดังกล่ำวอีกเลย รวมทั้งยังช่วยสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ ธสน. ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำร
ถูกลงโทษทำงกฎหมำย ซึ่งมตีัวอย่ำงตำมตำรำงดังต่อไปนี้  

กราฟแสดงผลลัพธ์ สรุปผลการตรวจสอบ 

 กำรตรวจสอบติดตำมรำยงำนกำรข้อมูลลูกค้ำและบุคคลที่เกี่ยวข้องจำกระบบรวม
ศูนย์ฯ ตำมกฎหมำย ปปง. ซึ่งภำยหลังจำกกำรน ำระบบ Continuous Audit              
มำตรวจสอบติดตำม พบว่ำมีปริมำณข้อผิดพลำดลดลงและไม่พบประเด็น
ดังกล่ำวเพิ่มเติมแต่ประกำรใด ซึ่งช่วยป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรถูกลงโทษตำม
มำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 20/1 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม          
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท และปรับอีกไม่
เกินวันละหนึ่งหมื่นบำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่ หรือจนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

 กำรตรวจสอบติดตำมกำรจัดกลุ่มลูกหนี้ที่มีรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
หรือผู้ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 20 เป็นบุคคลเดียวกันแต่ยังไม่ด ำเนินกำรจัดกลุ่ม
หรือด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ภำยหลังจำกกำรน ำระบบ Continuous Audit มำตรวจสอบติดตำม พบว่ำมี
ปริมำณข้อผิดพลำดลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งช่วยป้องกันควำมเสี่ยงจำกให้สินเชื่อแก่
กลุ่มของลูกหนี้ที่เกินกว่ำอัตรำเงินกองทุนตำมประเภทธุรกิจตำมที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยก ำหนด 

 นอกจำกนี้ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบมีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว ธสน. ได้มี              
กำรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบเข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยในปี 2564 มีจ ำนวนชั่วโมง
กำรฝึกอบรมทักษะดังกล่ำวคิดเป็น 1 ใน 3 ของกำรอบรมทั้งหมดซึ่งสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรของ ธสน. รวมถึงมีกำรจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้กระบวนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในเป็นมำตรฐำนเดียวกัน   

 ทั้งนี้ จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวปรำกฎว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของหน่วยงำนรับตรวจ ธสน. ที่มีต่องำน
ตรวจสอบภำยใน อยู่ที่ร้อยละ 92.87 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดที่ร้อยละ 85   
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