ฉบับที่ 50 /2542
เรื่อง ความคืบหนาเกี่ยวกับการปรับโครงสรางองคกรของธนาคารแหงประเทศไทย
นางธัญญา ศิริเวทิน รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยแถลงวา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผานมา
ทานผูวาการไดชี้แจงใหคณะกรรมการธนาคารทราบเกี่ยวกับการโยกยายผูบริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อเขา
สูโครงสรางองคกรใหม ตามที่กรรมการธนาคารไดอนุมตั ิกอนหนาแลว โดยมีสาระสําคัญดังนี้
ก.การเปลี่ยนแปลงโครงสราง ณ 1 ตุลาคม 2542
1. เปลี่ยนชื่อโครงสรางสวนงานและชื่อตําแหนงงานใหม ดังนี้
โครงสรางสวนงานใหม
โครงสรางสวนงาน

ระดับชั้น

สาย

8-10

ฝาย

8-9

สวน

7-8

กลุม/ทีม

5-7

ชื่อตําแหนงงานใหม
ระดับชั้น

ชื่อตําแหนงงาน

10

ผูชวยผูวาการ (Assistant Governor)

ระดับชั้น

ชื่อตําแหนงงาน

9

ผูอํานวยการอาวุโส (Senior Director)

8

ผูอํานวยการ (Director)

7

ผูจัดการอาวุโส (Senior Manager)

6

ผูจัดการ (Manager)

2. โครงสรางองคกรใหมของธนาคาร (ระดับบน) แบงออกตามธุรกิจหลักของธนาคาร 5 ดาน ดังนี้
2.1 ดานเสถียรภาพการเงิน มีรองผูวาการ (จะแตงตั้งตัวบุคคลภายหลัง) เปนผูดแู ลรับผิดชอบ
การกําหนดและดําเนินการนโยบายการเงิน ประกอบดวย 1)สายนโยบายการเงิน ผูชว ยผูวาการ (นายธีระชัย ภู
วนารถนรานุบาล) 2)สายตลาดเงิน ผูชวยผูวา การ (นายเชษฐทวี เจริญพิทกั ษ) และ 3) สายการตางประเทศ
2.2 ดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน มีรองผูวาการ (นายกิตติ พัฒนพงศพิบูล) เปนผูด ูแล
รับผิดชอบการกํากับและดูแลนโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ประกอบดวย 1) สายนโยบายภาคสถาบันการเงิน
ผูชวยผูวาการ (นางธาริษา วัฒนเกส) 2) สายกํากับสถาบันการเงิน ผูชวยผูวาการ (นายเกียรติศักดิ์ มีเ้ จริญ) และ
ดานกฎหมาย ผูชวยผูวาการ (นายรัฐกรณ นิ่มวัฒนา) ซึ่งดูแลสายกฎหมายและสายคดี
2.3 ดานบริหาร มีรองผูวาการ (นางธัญญา ศิริเวทิน) เปนผูดูแลรับผิดชอบในดานการ
บริหารงานของระบบปฏิบัติการและงานสนับสนุนทั้งหมด ประกอบดวย 1) ดานปฎิบัติการ ผูชวยผูวาการ (นาย
เตชะพิทย แสงสิงแกว) ชวยดูแลสายระบบการชําระเงิน สายเงินฝากและพันธบัตร สายออกบัตรธนาคาร
สํานักงานภาคเหนือ สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสํานักงานภาคใต และ 2) งานสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่ง
อยูในความดูแลของรองผูวาการ (บริหาร) โดยตรง คือ โรงพิมพธนบัตร สายการบัญชี สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ สายฐานขอมูล สายธุรการ สายรักษาความปลอดภัย
2.4 ดานฟน ฟูสถาบันการเงิน กลุมงานดานนี้จะเสนองานโดยตรงตอผูว าการ รับผิดชอบงาน
ชวยเหลือสถาบันการเงินที่มปี ญหา ประกอบดวย 1) สายจัดการกองทุน ผูชวยผูวาการ (นายจักรทิพย นิติพน)
และ 2) สายสงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยงานดานนี้จะมีที่ปรึกษาผูวาการ (นายศิวะพร ทรรทรานนท)
ชวยใหคําแนะนําดวย

2.5 ดานวางแผน มีผูชวยผูวา การ (วางแผน) (จะแตงตั้งตัวบุคคลภายหลัง) เปนผูดูแลรับผิดชอบ
ในงานของสํานักงานโครงการปรับองคกร งานบริหารความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ งานสําคัญเชิงกลยุทธอื่น
ๆ งานงบประมาณ งานหอสมุดและศูนยสารสนเทศ และงานดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.6 งานสําคัญ อีก 2 สายงานที่ขึ้นตรงตอผูวาการ คือ สายประชาสัมพันธ (รวมงานสํานักผูวา
การและพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย) และสายตรวจสอบกิจการภายใน (งานดานนี้จะรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ สวนงานดานบริหารภายในจะรายงานตอผูวา การ)
3. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ โครงสรางองคกรใหมนี้ จะเริ่มใชตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2542 แต
เนื่องจากมีความจําเปนตองพิจารณารายละเอียดขั้นตอนการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงานในบางสายงานหรือบาง
ตําแหนงงาน จึงจะมีผลบังคับใชแตกตางกัน เชน
3.1 ตําแหนงรองผูวาการและผูชวยผูว าการที่จะเพิ่มขึ้นอีกตําแหนงละ 1 อัตรา จะยังไมมีการ
บรรจุตัวบุคคลในขณะนี้ โดยจะมีการสรรหารองผูวาการทั้งจากภายในและภายนอกธนาคารเพื่อใหไดบุคคลที่
เหมาะสมในการดูแลนโยบายดานการเงิน ทานผูวาการจึงตองรับผิดชอบงานนี้เปนการชั่วคราวไปกอน สําหรับ
ตําแหนงผูชว ยผูวาการที่จะดูแลทางดานวางแผนก็ยงั คงวางไวกอนเชนกัน โดยใหสายทรัพยากรบุคคลและสาย
วางแผน รายงานตอทานรองผูวาการ (คุณธัญญา ศิริเวทิน) กอนเปนการชั่วคราว
3.2 ผูชวยผูวาการที่ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาสายงานจะรวมกับสํานักงานโครงการปรับ
องคกรพิจารณาออกแบบโครงสรางและสายการบังคับบัญชาในสายนัน้ ๆ ซึ่งในชวงเดือนกันยายน 2542 นี้
ผูชวยผูวาการแตละทานจะยังคงรับผิดชอบดูแลสายงานเดิมไปดวย
ข. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานในระยะตอไป
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรแลว ธนาคารมีแผนงานทีจ่ ะดําเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานตาง ๆ กวา 60 โครงการ โดยในชวงระยะเดือนกันยายน 2542 - มกราคม 2543 ธนาคารจะปรับ
กระบวนการทํางานพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอระบบการทํางาน จํานวน 7 โครงการ ไปกอน ดังนี้
1. โครงการพัฒนากลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนโครงการที่สําคัญในการกําหนด
นโยบายใหมดา นการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการบริหารบุคคลสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก วิสัยทัศน
และคานิยมใหมของธนาคาร ซึ่งจะเปนการพลิกบทบาทการทํางานดานนี้สูความเปนสากลมากขึ้น

2. โครงการปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลและจัดตั้งสายฐานขอมูล โครงการนี้จะเนนการ
วิเคราะหระบบจัดการขอมูลที่สําคัญในธนาคาร โดยจะรวมงานฐานขอมูลของสวนงานตาง ๆ เชน ฝายวิชาการ
ฝายการตางประเทศ ฝายการธนาคาร ฝายนโยบายสถาบันการเงิน ฝายตรวจสอบและกํากับ 1-2 และจะ
ดําเนินการจัดตั้งหนวยงานใหรับผิดชอบงานดานนี้โดยตรง เพื่อลดความซ้ําซอนและอํานวยความสะดวกใหแกผู
ที่เกี่ยวของ ซึ่งคาดวาจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดมากขึ้น
3.โครงการปรับปรุงระบบการมอบอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจภายในธนาคาร โครงการนี้
มุงเนนที่จะใหกระบวนการตัดสินใจในธนาคารมีความรวดเร็วฉับไวและทันตอเหตุการณ จึงจะมีการศึกษา
วิเคราะหและเสนอระบบการมอบหมายอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะไดเสนอ
หลักการที่สําคัญเพื่อยึดเปนแนวทางเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทํางานตาง ๆ ในธนาคาร
4. โครงการปรับปรุงองคกรตามโครงสรางใหม โครงการนี้จะบริหารใหการเปลี่ยนแปลง
องคกร เปนไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว
5. โครงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร โครงการนี้จะมุงเนนใหพนักงานมีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและคานิยมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคหลักของธนาคาร โดยจะสรางหลักสูตรการอบรม สรางระบบ
การใหการยอมรับและชมเชยแกพนักงานที่ทําไดตามหลักการที่วางไว ซึ่งจะมีการรณรงคและประชาสัมพันธกบั
พนักงานเปนระยะ ๆ
6. โครงการสงเสริมการใชบริการระบบบาทเนต โครงการนี้จะสนับสนุนใหผูโอนเงินรายใหญ
หันมาใชบริการโอนเงินโดยระบบบาทเนตมากขึ้น
7. โครงการจัดตั้งหนวยงานบริหารโครงการ โครงการนี้จะบริหาร ติดตามและรายงานความ
คืบหนาของโครงการตาง ๆ ทั้งหมดที่ธนาคารกําลังดําเนินการ เพื่อใหโครงการตาง ๆ มีทิศทางที่สอดคลองกัน
และจะทําหนาที่สื่อสารแกผูที่เกี่ยวของทั้งภายนอกและภายในธนาคาร เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดผล
ในทางปฏิบัตอิ ยางแทจริง
สําหรับผลการดําเนินการในโครงการตาง ๆ ธนาคารจะรายงานใหทราบในระยะตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 สิงหาคม 2542

