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การยกระดับการตรวจสอบภายในด้วยการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย

น าเสนอโดย

1. นายวิบูลย์ จุฑาธรรมพิทักษ์ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ
2. นายภาณุพงศ์ พุกจรูญ ผู้ช่วยผู้จัดการ      ฝ่ายตรวจสอบ

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย
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หัวข้อน าเสนอ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

- มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในสากล (IIA Standard)

- สามารถสอบทานคุณภาพงานตรวจสอบได้   
ทุกทีทุกเวลา (Anytime Anywhere)

- การจัดเก็บข้อมูลปฏิบัติงานอยู่ในแหล่งเดียวกัน

- มีระบบคัดกรองและตรวจจับรายการที ่มี
ความผิดปกติและรายการที่มีความเสี่ยงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด (Rule based) เพื่อแจ้งให้
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องตามหลักการ   



“ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นน าระดับโลก (Global ECA) ที่ยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่นวัตกรรมยุคใหม่อย่างยั่งยืน ” 
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

EXIM Excellence in 
 Results
 Customer Services 
 Collaboration & Teamwork
 GRC & CSR

1 GOAL and Aiming for Number ONE

Modernization at Work

1. สนับสนุนทางการเงินเพื่อผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวที
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

2. สนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนส าหรับการพัฒนา
ในประเทศตามนโยบายรัฐบาล

3. ลดความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ให้แก่ผู้ประกอบการไทย

4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย
ในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ



การประชุมหารือร่วมกับ Stakeholder
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

หน่วยงานก ากับดูแลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้ตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าช่องทางการรับรู้

การส ารวจความต้องการและ   
ความคาดหวังของ Stakeholder

การประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบ

• การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในสากล (IIA Standard) และแนวทางปฏิบัติที่ดี
(Best Practice)

• การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในที่ช่วยวิเคราะห์และตรวจจับ
รายการข้อผิดพลาดหรือรายการที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว
และทันกาล ตามหลักการ“จับควันให้ไว ดับไฟให้ทัน ป้องกันไม่ให้ลาม”

• การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

5. การติดตามผลการ
ตรวจสอบ

4. การสรุปและการรายงาน
ผลการตรวจสอบ3. การปฏิบัติงานตรวจสอบ2. การวางแผนการตรวจสอบใน

รายละเอียด
1. การวางแผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์และแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบ

• มีการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นระบบ

• มีการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ตรวจสอบแต่ละคน
• การตรวจสอบใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

• การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ไม่สามารถตรวจพบ
ข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่ส าคัญได้อย่างทันท่วงที

ผู้บังคับบัญชา
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

1. น าระบบ A2S (Audit Support System) มาใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมการ
ตรวจสอบ (End to End Process) 

3. ผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานสามารถปฏิบัติงานและ
ติดตามความคืบหน้า รวมถึงสอบทานคุณภาพงาน
ตรวจสอบได้ทุกท่ีทุกเวลา (Anytime Anywhere)

2. การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (IIA Standard) โดยระบบ A2S จะก าหนดให้มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (Step by Step) ไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้

4. ระบบ A2S มีการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานให้รวบอยู่ ใน 
แหล่งข้อมูลเดียวกัน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

1.  การน าระบบ A2S มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน



ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 8

น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล Continuous Audit มาใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลจากระบบงานต่างๆ ของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(Rule Based) เพื่อตรวจจับ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนล่วงหน้า รายการข้อผิดพลาด หรือสิ่งผิดปกติ หรือรายการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการและวิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุงใหม่

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

2. การน าระบบเทคโนโลยีดิทัล Continuous Audit เพื่อติดตามและสอบทานรายการอย่างต่อเนื่อง
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

• การตรวจจับรายการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ค้ าประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ระบบช่วยค้นหารายการออกหนังสือแจ้ง 
ผูค้้ าประกันจากระบบ T4D และรายการที่เกินก าหนดช าระหนี้ในระบบ AS/400 และรายชื่อผู้ค้ าประกันในระบบ ECS เพื่อตรวจจับรายการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการออกหนังสือแจ้งผู้ค้ าประกันให้ครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณข้อตรวจพบลดลงจากการตรวจสอบครั้งก่อนจ านวนมาก 

• การตรวจจับรายการจัดกลุ่มลูกค้าตามเกณฑ์ของ ธปท. โดยให้ระบบช่วยค้นหารายช่ือกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปของ
ลูกค้าทุกราย เพื่อตรวจับรายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดกลุ่มลูกค้าตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณข้อตรวจพบลดลง
จากการตรวจสอบครั้งก่อนจ านวนมาก 

• การตรวจจับรายการบันทึกข้อมูลลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบรวมศูนย์ข้อมูลคดีความและข้อมูลภาครัฐ (EXIM Centralize) ตาม
กฎหมาย ปปง. โดยให้ระบบช่วยค้นหารายชื่อลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบ ENLITE และ Log จากระบบรวมศูนย์ฯ เพื่อตรวจจับ
รายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบและบันทึกรายชื่อในระบบรวมศูนย์ฯ ให้ครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันไม่พบประเด็นข้อตรวจพบของ        
ฝ่ายตรวจสอบและหน่วยงาน 2nd line เพิ่มเติมแต่ประการใด

ป้องกันความเสี่ยงจากการถูกลงโทษตามกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 1 หม่ืนบาทตลอดเวลาที่
ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ป้องกันความเสี่ยงจากให้สินเชื่อแก่กลุ่มของลูกหนี้ที่เกินกว่า
อัตราเงินกองทุน (SLL) ตามประกาศ ธปท. และกฎหมาย
ธุรกิจสถาบันการเงินก าหนด ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน           
3 แสนบาท 

ป้องกันความเสี่ยงจากการที่ธนาคารอาจไม่มีสิทธิเรียกร้องให้  
ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

การสร้างมูลค่าเพิ่มตัวอย่าง Rule Based ของระบบ Continuous Audit

• การตรวจจับรายการจัดซื้อจัดจัดจ้างที่มีลักษณะเป็นการแบ่งแยกวงเงิน (Split) เพื่อให้อยู่ในอ านาจการสั่งซื้อสั่งจ้างของตนเอง โดยให้ระบบ
ช่วยค้นหารายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการขอซื้อขอจ้างในช่วงเวลาเดียวกัน ประเภทสินค้าประเภทเดียวกัน และมีวงเงินใกล้เคียงกัน เพื่อ
ตรวจจับรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะเป็นการแบ่งแยกวงเงิน (Split) และเฝ้าระวังรายการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเข้าข่ายการปฏิบัติ
ที่ไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนด 

ป้องกันความเสี่ยงจากการถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซ่ึงต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หม่ืนบาทถึง
2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
ตัวอย่างการน าระบบ A2S (Audit Support System) มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปี

Audit Universe ประเมินปัจจัยเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ การวางแผนการตรวจสอบประจ าปี

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงในระบบ A2S ตัวอย่างการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดในระบบ A2S
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ตัวอย่างการน าระบบ A2S (Audit Support System) มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ตัวอย่างการปฏิบัติงานตรวจสอบในระบบ A2S ตัวอย่างการสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบในระบบ A2S

ตัวอย่างการติดตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
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ตัวอย่างการน าระบบเทคโนโลยีดิทัล Continuous Audit เพื่อติดตามและสอบทานรายการอย่างต่อเนื่อง

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 



• ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ในแหล่ง
เดียวกัน จึงสามารถเรียกใช้ข้อมูลและสืบค้นข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว

• ปริมาณการใช้กระดาษลดลง (Paperless) 
โดยช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
กระดาษและเครื่องเขียน ได้มากถึง 40% 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของ
ผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รบั 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

• สามารถตรวจจับรายการที่มีความผิดปกติ ตาม 
Rule Based ที่ก าหนด โดยสามารถช่วยป้องกัน
ความเส่ียงจากการปฏิบัติที่ ไม่สอดคล้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้มากกว่า 5.00 ล้านบาท

• ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
โดยหน่วยรับตรวจ อยู่ท่ี 92.87% (สูงกว่า KPI ท่ี
ก าหนดท่ี 85%)

• มีกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
(Step By Step) สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในสากล (IIA Standard) 

• ปริมาณข้อตรวจพบในประเด็นซ ้ าเดิมลดลงและบาง
กระบวนการไม่พบประเด็นข้อตรวจพบเกี่ยวกับการปฏิบัติที่
ไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์อีกเลย

• ลดระยะเวลาการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายในได้ทุก
กระบวนการ ตัง้แต่กระบวนการวางแผนการตรวจสอบจนถึง
กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ

• การตรวจสอบข้อมูลได้ 100% 
(ทดแทนการสุ่มตัวอย่างจากเดิม)
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไข

มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ตรวจสอบต้อง
เข้ารับการฝกึอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

ผู้ตรวจสอบภายในยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานระบบ A2S จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงอบรมให้ผู้ตรวจสอบและ
ผูท้ี่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจการใช้งานระบบ A2S ยิ่งขึ้น

Cleansing Data โดยใช้ Data Analytic เพ่ือให้โครงสรา้ง
ของข้อมูลมีคุณภาพพรอ้มใช้งาน

คุณภาพของข้อมูลที่น ามาใช้ในการจัดท า Continuous Audit ยัง
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลจากหน่วยงานเจา้ของข้อมูลล่าช้า ประชุมกับหน่วยงานเจา้ของข้อมูลจดัท า Script Export ข้อมูล 
จากระบบงานตา่งๆ ของธนาคาร เพ่ือให้การน าส่งขอ้มลูมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมลู 
(Data Analytic) ยังไม่เพียงพอ

ระบบ A2S ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการในการให้ค าปรกึษา 
(Consult Process) ของหน่วยตรวจสอบภายใน

พัฒนาระบบ A2S โดยเพ่ิม Function ให้ครอบคลุมกระบวนการใน
การให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน
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8. ความท้าทายต่อไป 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจากระบบ A2S

Data Warehouse และฐานข้อมูล
จากระบบงานต่างๆ 

ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 
อาทิ ข้อมูลกรมศุลกากร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM)    
ของธนาคาร

Continuous Audit

พัฒนา Model Based
วิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือน Early Warning 

Rule Based

ตรวจจับรายการที่มีความเสี่ยงและผิดปกติ
อย่างต่อเนื่อง Continuous Audit

ฝ่ายบริหาร

หน่วยงาน 1st line และ 2nd line
แจ้ง

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

หารือ

พัฒนา

มีระบบที่รองรับกระบวนการดา้นการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

การสนับสนุนจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร

การได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลและ
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความรู้ ทักษะและความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบภายใน
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ถาม - ตอบ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย


