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สารจากผูบริหารองคกร

ผูบริหารของสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย ตระหนักถึงความสําคัญของการ 

ประยุกตใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดใหความ 

สําคัญ โดยไดกําหนดใหแผนงานมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑ TQA ของสายออกบัตรธนาคาร 

เปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรของธนาคาร สําหรับป 2560-2562 ทั้งนี้แนวทางการ 

ประยุกตใชเกณฑ TQA ของสายออกบัตรธนาคารไดถูกกําหนดใหเปน “ธรรมชาติ” หรือเปน 

สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวันใหมากที่สุด ทําใหการบรรลุพันธกิจของสายออกบัตร 

ธนาคาร คอื “การผลติและบรหิารจดัการอยางมปีระสิทธภิาพและมัน่คงปลอดภัย เพือ่ใหธนบตัร 

หมุนเวียนมีสภาพดี ยากตอการปลอมแปลง และเพียงพอตอความตองการของระบบเศรษฐกิจ 

เปนที่เชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน” เปนไปอยางยั่งยืน ภายใตสภาวการณปจจุบันที่มีความ 

ทาทายและความไมแนนอนสูง การประยุกตใชเกณฑ TQA จะทําใหองคกร มีความเขมแข็ง 

กะทัดรัด ยืดหยุน และคลองตัว พรอมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
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 สายออกบัตรธนาคาร (สอบ.) เปนสายงานหนึ่งของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ทําหนาท่ีผลิตและออกใชธนบัตร ตาม 
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) โดยกําหนดพันธกิจหลักในการผลิตและบริหารจัดการ  
ธนบัตรอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยเพื่อใหธนบัตรหมุนเวียนมีสภาพดี ยากตอการปลอมแปลง และเพียงพอตอความตองการ 
ของระบบเศรษฐกิจ เปนที่เชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนในการเปนองคกรที่ผลิตและบริหารจัดการธนบัตรชั้นนํา 
ของโลก 
 ผลิตภัณฑของ สอบ. คือ ธนบัตร 5 ชนิดราคา ไดแก 1000 บาท 500 บาท 100 บาท 50 บาท และ 20 บาท โดยมีกลไก 
การสงมอบธนบตัรครบวงจรตัง้แตการผลิตธนบตัร การกระจายและการหมุนเวียนธนบัตรผานธนาคารพาณชิยผูเปนพนัธมิตรหลกั เพือ่รองรับ 
ความตองการธนบัตรของประชาชนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอความเชื่อมั่นในการใชธนบัตรเปนสื่อการชําระเงิน

 ในป 2554 สอบ. เปนองคกรภาครัฐแหงแรกของประเทศท่ีไดรับการรับรองระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated 
Management System: IMS) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ครอบคลุมระบบมาตรฐานสากลในดานตางๆ ไดแก ระบบ  
บริหารคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) และระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(มอก.18001 / OHSAS 18001) จากการดําเนินการตามกฎระเบียบตางๆ ที่เขมงวด สอบ. จึงไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนระดับ 
จังหวัดและระดับประเทศดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
อยางตอเนื่องต้ังแตป 2555-2560 และรางวัลกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนยตั้งแตป 2558-2560 ในป 
2556 สอบ. ไดรับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Award 2013 ประเภทอาคารควบคุมดีเดน และรองชนะเลิศ ASEAN Energy Award 
2013 ประเภทอาคารควบคุมดีเดน จาก The ASEAN Ministers of Energy Meeting (AMEM) จากการมุงเนนงานดานนวัตกรรม สอบ. 
ไดรับรางวัลจากการประกวด Thailand Kaizen Award ตั้งแตป 2554-2560 และในป 2557 สอบ. เปนองคกรภาครัฐขนาดใหญแหงแรก 
ของประเทศท่ีไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) โดยมีการประยุกตใชเกณฑ TQA อยางตอเนื่อง 
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ แมวาปจจุบันส่ือชําระเงินอิเล็กทรอนิกสจะเขามามีบทบาทในการใชจายประจําวัน 
ของประชาชนมากข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จากนโยบายสงเสริมสื่อชําระเงินอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ แตความตองการธนบัตรยังคง 
เติบโตอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามการเติบโตของสื่อชําระเงินอิเล็กทรอนิกสถือวาเปนความทาทาย 
ที่สําคัญของ สอบ. ในการกําหนดทิศทางกลยุทธเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขอมูลโครงรางองคกร
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 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม (VMV) ของ สอบ. จะมีการทบทวนเปนประจําทุกปโดยคณะผูบริหารระดับสูง โดยใชผลการ 
วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงมีการพิจารณาผลการวิเคราะหปจจัยและผลกระทบตอการดําเนินงาน  
และถายทอดสูการปฏิบัติดวยระบบนําองคกร BMG Leadership System ผานกลไกการสื่อสารไปยังบุคลากร ลูกคา ผูสงมอบ พันธมิตร 
และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น รวมทั้งการประยุกตใช BMG Sustainable Excellence Model โดยมุงเนน 3 มุมมองที่สําคัญ (Performance, 
People, Planet) และการบูรณาการแนวทางตางๆ ผานแผนการยกระดับองคกรสูความเปนเลิศตามกรอบเกณฑมาตรฐานรางวัลคุณภาพ 
แหงชาติ 

BMG Leadership System

การนำองคกร
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  สอบ. วางแผนและทบทวนกลยุทธเปนประจําทุกป โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอม และวิเคราะหปจจัยที่สงผล 
ตอการดําเนินงานของ สอบ. รวมถึงมีการวิเคราะหมุมมองตางๆ อาทิ P.E.S.T การวิเคราะห SWOT พรอมท้ังนําเสนอตอคณะผูบริหาร 
และคณะกรรมการสายออกบัตรธนาคารเพื่อทบทวนและกําหนดบริบทเชิงกลยุทธและเปาหมาย กรอบเวลาในการวางแผนกลยุทธแบงออก 
เปน 3 ชวงคือ  
  แผนระยะสั้น (1-2 ป) เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและสอดคลองกับสภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้นระยะสั้น 
  แผนระยะกลาง (3-5 ป) เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมตางๆ ในระยะกลาง 
  แผนระยะยาว (5-10 ป) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและมุงสูการบรรลุวิสัยทัศนในระยะยาว 

โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (Transformational change) ความคลองตัว (Organizational Agility) และความยืดหยุน 
ในการปฏิบัติการ (Operational Flexibility) ตลอดจนการกระตุนและสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมอยางชัดเจน เพื่อพัฒนาระบบผลิตและการ 
บริหารจัดการธนบัตรใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาและพันธมิตร แผนงานและตัวชี้วัดการดําเนินการตางๆ ที่ครอบคลุมและ 
สรางสมดุลความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ จะถูกถายทอดไปสูการปฏิบัติอยางท่ัวถึง รวมท้ังมีการกําหนดเปาหมายงาน 
ผานระบบประเมินผล (Performance Management System: PMS)

กลยุทธ

การถายทอดกลยุทธสูการปฏิบััติ

BMG Sustainable Excellence Model 
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 สอบ. ใหความสําคัญกับลูกคาคือ ประชาชนท่ีใชธนบัตรเปนสื่อกลางในการชําระเงิน โดยมุงเนนการตอบสนองความตองการ 
และความคาดหวัง โดยอาศัยกลไกการสงมอบธนบัตรไปยังพันธมิตรหลักคือธนาคารพาณิชย เพื่อหมุนเวียนธนบัตรไปสูประชาชน โดยมี 
คณะกรรมการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer and Stakeholder Relationship Management Committee : CRMC) 
ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนผูบริหารและบุคลากรจากทุกฝายงาน ดูแลและทบทวนแนวทางการดูแลและจัดการความสัมพันธกับลูกคา และ 
พันธมิตรหลักแบบบูรณาการ ตาม BMG Customer Excellence Model (BMG-CEM) 
 สอบ. มุงเนนการตอบสนองความตองการและความคาดหวงัของลกูคาในดานผลิตภณัฑและบรกิารทีเ่กีย่วของตามกระบวนการ 
ออกแบบผลิตและกระบวนการทํางาน ซ่ึงรวมข้ันตอนการทบทวนและจัดทําขอกําหนดของผลิตภัณฑและกระบวนการทํางาน โดยใช 
สารสนเทศจากการรับฟงเสียงของลูกคา และกระบวนการตอบสนองลูกคาในดานผลิตภัณฑ สอบ. นํานโยบายกลยุทธและเสียงของลูกคา 
มาพิจารณาเพื่อ 
  1) กําหนดความตองการและความคาดหวังของลูกคา 
  2) กําหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการและทําใหเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา 
  3) คนควาและพัฒนาผลติภัณฑอยางตอเน่ือง เพ่ือขยายความสัมพนัธกับกลุมลูกคาในปจจบุนั รวมถงึลกูคาในอนาคต 

ลูกคา

BMG Customer Excellence Model 
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 ตัววัดผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยรวมมุงเนน 
  1) การตอบสนองขอกําหนดของผลิตภัณฑและกระบวนการ รวมถึงความตองการและความคาดหวังของลูกคา 
     และผูมีสวนไดสวนเสีย  
  2) ผลกระทบสําคัญตอความสําเร็จของ สอบ. ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
  3) เปาหมายในดานการปรบัปรุงงานและสรางนวตักรรม ตลอดจนครอบคลมุตัววดัทางการเงนิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
 
 การบรรลวัุตถปุระสงคเชงิกลยทุธและแผนปฏบัิตกิารรวมถงึตวัวดัท่ีสําคญัตางๆ มีการรวบรวมและประเมินอยางเปนระบบ ผาน 
OPeRA (Organizational Performance Review Agenda) โดยฝายงานท่ีเก่ียวของจะติดตามและทบทวนความกาวหนาการบรรลุ 
วตัถปุระสงคเชงิกลยทุธและแผนปฏบิตักิารเปนรายสปัดาห และรายงานความคบืหนาตอผูบรหิารอยางตอเนือ่งเพ่ือประเมนิผลสาํเรจ็ในการ 
ดาํเนนิงานของ สอบ. รวมทัง้ทบทวนเปนปจจัยนาํเขาทีส่าํคญัในการนาํองคกรและการวางแผนกลยุทธ

การวัดและการวิเคราะหผลการดำเนินงาน

  สอบ. ใช BMG Workforce Excellence Model (BMG-WEM) ในการบริหารบุคลากร โดยมุงเนนการสรางสภาพแวดลอมและ 
สรางความผูกพันของบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให สอบ. มีผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและ 
บริหารท่ัวไประดับสายงาน (กบส.) ทบทวนกระบวนการประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากรทุกป ในชวงเวลาเดียวกับ 
การทบทวนกระบวนการวางแผนกลยุทธ โดยวางแผนการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรตามปจจัยนําเขาที่สําคัญดังนี้
 1) ความตองการขององคกร  
 2) การพัฒนาตนเองของบุคลากร  
 3) การมุงเนนการปรับปรุงงานและนวัตกรรม 
 4) ปจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมและความผูกพันของบุคลากร 

 ตัวอยางเชน ในป 2557 มีการทบทวน Strategic staffing เพื่อมุงเนนการเตรียมการดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
ใหสอดคลองกับทิศทางเชิงกลยุทธในการมุงเนนนวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพในระยะยาว เตรียมความพรอมของบุคลากรในหลายๆ 
สายอาชีพ และ Management Pool สําหรับ Succession Plan และในป 2559 ไดมีวางแผนพัฒนา Multi-skills เพื่อบริหารท้ังดาน 
ขีดความสามารถและอัตรากําลังใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาหมายของผลการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

บุคลากร 
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BMG Workforce Excellence Model

 สอบ. นําระบบ QSHE Management System มาใชเปนเครื่องมือเพ่ือทําใหมั่นใจวา ในการปฏิบัติงานประจําวันของ 
กระบวนการหลักในทุกระบบงานเปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญ โดยมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค รวมถึงตัววัดตางๆ เพื่อนําไป 
ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย และมีการติดตามและทบทวนผลปฏิบัติงานผาน Corporate Performance Committee (CPC) และคณะ 
ผูบริหารระดับสูงของ สอบ. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ สอบ. สนับสนุนใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ และ 
กระบวนการทํางานหลักอยางตอเนื่องผานกระบวนการ Process Improvement Steps โดยมีเปาหมายที่สอดคลองกับวัตถุประสงค                     
เชิงกลยุทธของ สอบ. ที่มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน การลดความแปรปรวนในกระบวนการ และ 
ลดตนทุนในการผลิตและบริหารจัดการธนบัตร 

การปฏิบัติการ
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 สอบ. มีการจัดการนวัตกรรมผาน Innovation Management Process โดยมุงเนนนวัตกรรมในดานการตอตาน               
การปลอมแปลง การปรับปรุงผลการดําเนินงาน และการพัฒนาศักยภาพขององคกรในระยะยาว สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
โอกาสเกิดนวัตกรรมใน สอบ. มาจาก 3 ชองทาง ไดแก 
 1) นโยบายเชิงกลยุทธจากผูบริหาร 
 2) การรับฟงจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 3) การคิดนอกกรอบ การระดมสมอง การจินตนาการ ของพนักงานจากทุกสวนงาน   

 นอกจากน้ี สอบ. ใหความสาํคญัตอการทบทวนและพัฒนาแนวทางการจดัการระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอยางตอเนือ่ง 
รวมทั้งการจัดทําแผนงานตางๆ เพ่ือสรางความม่ันใจในอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรท่ัวท้ังองคกร รวมท้ัง 
เตรียมพรอมตอภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินโดยยึดหลักมาตรฐานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012  
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