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1. จัดทำกลยุทธ์กำรดำเนินนโยบำยกำรเงิน
ภำยใต้สภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจกำรเงิน
โลกที่ไม่แน่นอนและผันผวนสูง รวมทั้งสื่อสำร
กำรออกนโยบำยกำรเงินได้อย่ำงน่ำเชื่อถือและ
เข้ำถึงสำธำรณชน

- คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) มี
กรอบกำรตัดสินใจ ข้อมูล และเครื่องมือที่
น่ำเชื่อถือ ซึ่งช่วยให้สำมำรถชั่งน้ำหนักระหว่ำง
เป้ำหมำยเชิงนโยบำยต่ำง ๆ รวมถึงเสถียรภำพ
ระบบกำรเงินได้ชัดเจนขึ้น นำไปสู่กำรดำเนิน
นโยบำยที่เหมำะสม และกำรสื่อสำรนโยบำยที่มี
ประสิทธิภำพ

- ได้มีกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจและควำมท้ำทำยจำกสภำพแวดล้อม
เศรษฐกิจกำรเงินโลก เสนอ กนง. เพื่อให้ กนง. ดูแลเสถียรภำพ
กำรเงินได้ ดังปรำกฏในรำยงำนผลกำรประชุม กนง. และรำยงำนกำร
ประเมินเสถียรภำพระบบกำรเงินไทย ซึ่งสะท้อนว่ำเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภำพ

- บุคลำกรด้ำนนโยบำยกำรเงินเป็น ผู้รู้ลึก
รู้จริง เกี่ยวกับภำคเศรษฐกิจต่ำง ๆ สำมำรถ
2. ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงทำง
ติดตำมและคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่จะ
เศรษฐกิจ และผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็ว
ที่ได้จำกงำนศึกษำ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในทำงปฏิบัติ
3. พัฒนำระบบติดตำมและปรับปรุงเครื่องชี้
เศรษฐกิจให้ครอบคลุมมำกขึ้น

- ได้ทบทวนกระบวนกำรสื่อสำร และปรับปรุงแนวทำงกำรสื่อสำรโดย
ให้แถลงข่ำวรำยงำนนโยบำยกำรเงินร่วมกับกำรประชุมนักวิเครำะห์
รำยไตรมำส เพื่อสื่อสำรได้อย่ำงครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น
- มีกำรเผยแพร่งำนศึกษำเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้ำงเศรษฐกิจไทย เช่น
เรื่องหนี้ครัวเรือน กำรส่งผ่ำนอัตรำแลกเปลี่ยน และผลกำรลงทุนใน
เทคโนโลยี 3G/4G ผ่ำนบทควำม Focused And Quick (FAQ)
เผยแพร่ในเว็บไซต์ ธปท.
- มีเครื่องชี้เศรษฐกิจใหม่ ๆ เช่น เครื่องชี้ด้ำนกำรส่งออกจำกข้อมูลใบ
ขนสินค้ำ เพื่อพยำกรณ์กำรส่งออกสินค้ำได้เร็วขึ้น เครื่องชี้ด้ำน
แรงงำนจำกข้อมูลกำรจ้ำงงำนและรำยได้ เพื่อประกอบกำรวิเครำะห์
กำรว่ำงงำน ซึ่งได้นำมำใช้ในกำรพิจำรณำนโยบำยกำรเงินของ กนง.
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นอกจำกนี้ อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเครื่องชี้ต่ำง ๆ เช่น เครื่องชี้ภำค
เกษตร เครื่องชี้ติดตำมควำมเชื่อมั่นของเศรษฐกิจฐำนรำก เครื่องชี้
ด้ำนกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

4. ส่งเสริมภำคเอกชนดำเนินธุรกิจได้ง่ำยขึ้น
(ease of doing business) และมีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงได้ดีขึ้น รวมถึงปรับนโยบำยเพื่อให้
เกิด สภำพแวดล้อมของตลำดกำรเงินไทยที่
เหมำะสม

ตลำดเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange - อยู่ระหว่ำงปรับปรุงกฎเกณฑ์ควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน และ
Market) มีสภำพคล่องสูงขึ้น เข้ำถึงง่ำย มี
หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักกำร Regulatory Impact
ควำมหลำกหลำยทั้งผู้เล่นและผลิตภัณฑ์
Assessment (RIA) มำพิจำรณำ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เสถียรภำพระบบกำรเงิน
แผนดำเนินงำนประจำปี 62
1. พัฒนำฐำนข้อมูลและเครื่องมือในกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเชิงระบบ
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- ไม่เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
ระบบกำรเงินที่ไม่สำมำรถตรวจจับได้ทัน

- อยู่ระหว่ำงพัฒนำระบบฐำนข้อมูลโครงสร้ำงกำรระดมทุนของภำค
ธุรกิจ

- มีข้อมูลที่ครบถ้วนในกำรวิเครำะห์เสถียรภำพ
ระบบกำรเงิน

- มีกำรวิเครำะห์และติดตำมพัฒนำกำรทำงธุรกิจ พฤติกรรมกำร
ระดมทุนและกำรลงทุนของกลุ่มธุรกิจขนำดใหญ่ จำกฐำนข้อมูล
ปัจจุบัน

- มีเครื่องมือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำน
systemic risk
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2. มีกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเชิงระบบ
และทำงเลือกนโยบำย รวมทั้งประเมินผลกำร
ออกนโยบำย macroprudential

มีกรอบและเครื่องมือวิเครำะห์ประสิทธิภำพ
กำรส่งผ่ำนนโยบำย macroprudential
ที่เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล

- อยู่ระหว่ำงพัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อติดตำม Debt Service Ratio
(DSR)

3. ออกแบบโครงสร้ำงเชิงสถำบันในกำรดูแล
เสถียรภำพระบบกำรเงินของประเทศร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กำรประสำนนโยบำยทำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ - มีผลสรุปเกี่ยวกับกรอบแนวคิดที่สำคัญต่อกำรสร้ำง
หน่วยงำน/คณะกรรมกำร เข้ำใจถึงบทบำท
institutional arrangement ที่เหมำะสมกับบริบทของไทย
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนตน
รวมถึงเข้ำใจบทบำทและกระบวนกำรออก
นโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน

4. ยกระดับกระบวนกำรแก้ไขปัญหำสถำบัน
กำรเงินในภำวะวิกฤต และผลักดันให้สถำบัน
กำรเงินจัดทำแผนล่วงหน้ำรองรับกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงและแก้ไขปัญหำตำมประกำศและ
แนวปฏิบัติของ ธปท.

- เครื่องมือกำรดำเนินนโยบำยกำรเงินมีควำม
หลำกหลำยและยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

- มีกรอบกำรประเมิน systemic risk เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำร
ประเมินกำรให้ควำมช่วยเหลือเชิงระบบแก่สถำบันกำรเงิน

- มี national recovery and resolution
plan ที่สำมำรถรองรับปัญหำ ไม่ก่อให้เกิด
ควำมตื่นตระหนก
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1. เพิ่มศักยภำพกำรกำกับตรวจสอบสถำบัน
กำรเงินในลักษณะต่อเนื่อง (ongoing
supervision)

กำรกำกับดูแลและตรวจสอบสถำบันกำรเงิน
เป็นแบบต่อเนื่อง (ongoing supervision) เพื่อ
เท่ำทันสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อม
ป้องกันและรับมือกับควำมเสี่ยงใหม่

- พัฒนำฐำนข้อมูลและเครื่องมือในกำรติดตำมควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิต (Credit Risk Dashboard) ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ และอยู่
ระหว่ำงกำรพัฒนำข้อมูลและเครื่องมือในกำรติดตำมควำมเสี่ยง
ด้ำนต่ำงๆ ต่อไป

2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกำกับดูแลและ
ตรวจสอบสถำบันกำรเงินให้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกำรประกอบ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน

พัฒนำผู้ตรวจสอบให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและกำรทำธุรกิจของสถำบัน
กำรเงินในปัจจุบัน

- ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำร พัฒนำผู้ตรวจสอบให้มี
ควำมรู้ครอบคลุมกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และกำรดำเนิน
ธุรกิจของสถำบันกำรเงินรูปแบบใหม่ๆ ทั้งนี้ อยู่ระหว่ำงกำร
เตรียมจัดหลักสูตรที่จำเป็นเพิ่มเติม และปรับปรุงคู่มือแนวทำงกำร
ตรวจสอบธุรกรรมด้ำนต่ำงๆ ต่อไป

3. ใช้หลักกำรตรวจสอบ พฤติกรรมและ
วัฒนธรรมองค์กร (Behavior & Culture B&C) เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับธรรมำภิ
บำลและกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์ที่คำนึงถึง
ควำมเสี่ยง ( risk culture) ของสถำบันกำรเงิน

กำรใช้แนวทำงกำรตรวจสอบ B&C เป็นส่วน
หนึ่งในกำรประเมินธรรมำภิบำลของสถำบัน
กำรเงิน รวมทั้งเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้
ตรวจสอบ และพัฒนำเครื่องมือกำรประเมิน

- เริ่มใช้แนวทำงกำรตรวจสอบ B&C กับธนำคำรพำณิชย์ไทยทั้ง
ระบบ รวมถึงสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ (SFIs) แล้ว

4. ยกระดับกำรกำกับดูแลด้ำน IT risk
management และ cyber resilience

สถำบันกำรเงินมีควำมพร้อมรับมือภัยไซเบอร์
และผู้กำกับดูแลและสถำบันกำรเงินมีควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทั้งในระดับประเทศ

ขยำยควำมร่วมมือด้ำน cybersecurity ในระดับประเทศและ
นำนำชำติ โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
Hong Kong Monetary Authority (HKMA) และอยู่ระหว่ำง
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รองรับภัยคุกคำมไซเบอร์

ผลกำรดำเนินงำน ณ ไตรมำส 1 ปี 62
ออกแบบหลักสูตรด้ำน cybersecurity สำหรับบุคลำกรของผู้
กำกับดูแลและหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศในภูมิภำค
ASEAN

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : เสถียรภำพระบบกำรชำระเงิน
แผนดำเนินงำนประจำปี 62
1. ยกระดับควำมมั่นคงปลอดภัยและพัฒนำ
ศักยภำพขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำง
พื้นฐำนกำรชำระเงินรำยย่อยที่สำคัญ

เป้ำหมำย
ผู้ให้บริกำรชำระเงินให้บริกำรที่มีควำม
ปลอดภัยสูง และปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล

2. กำกับดูแลและตรวจสอบตำม พ.ร.บ. ระบบ กำรกำกับดูแลเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม
กำรชำระเงิน
ครอบคลุมบริกำรชำระเงินที่สำคัญต่อระบบ
โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรทั้งภำครัฐและ
เอกชน และมีกระบวนกำรทำงำนที่ยืดหยุ่น
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- จัดทำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรปริมำณธุรกรรมของระบบ
พร้อมเพย์ เพื่อรองรับปริมำณธุรกรรมในอนำคต

- จัดทำแนวทำงกำรกำกับตรวจสอบตำมควำมเสี่ยง เพื่อนำไปใช้
สำหรับกำรตรวจสอบธนำคำรพำณิชย์ และ Non-Bank ในปี
2562 และเพื่อจัดทำคู่มือแนวทำงกำรกำกับตรวจสอบตำมควำม
เสี่ยงต่อไป
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1. ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงิน
และผลักดันกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
มำตรฐำนสำคัญเพื่อรองรับบริกำรทำงกำรเงิน
รวมทั้ง สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้นวัตกรรม
กำรเงิน

มีมำตรกำรส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมทำง
กำรเงิน รวมถึงมีกรอบทำงด้ำนกฎระเบียบและ
กฎหมำย(regulatory framework) ที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรมีผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินที่มี
ลักษณะเฉพำะ (niche players) ที่จะเข้ำมำมี
บทบำทช่วยลดช่องว่ำงกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรเงิน

- ปรับปรุงแนวปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม
ที่นำเทคโนโลยีใหม่มำสนับสนุนกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน
(Regulatory Sandbox) เพื่อเปิดโอกำสและสนับสนุนให้ผู้
ให้บริกำรทำงกำรเงินมี Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox)
ซึ่งเอื้อต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม และลดเวลำกำรออกนวัตกรรม
ทำงกำรเงินสู่ตลำด

2. สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรแข่งขันและ มีสถำบันกำรเงินหรือผู้ให้บริกำรที่ทำธุรกิจ
เพิ่มประสิทธิภำพของระบบกำรเงิน
แบบ digital มำกขึ้น รวมทั้งมีช่องทำงกำร
ให้บริกำรในรูปแบบที่ยืดหยุ่นมำกขึ้น และ
นวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนกำรดำเนินงำน เพิ่ม

- จัดงำน ASEAN Payment Connectivity ในงำน 5th ASEAN
Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ and
Related Meetings ที่จังหวัดเชียงรำย ในวันที่ 2-5 เมษำยน
2562 โดยมีกำรแถลงข่ำวเรื่องควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบริกำร
ชำระเงินหรือบริกำรทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
ต่ำง ๆ ในอำเซียน
- พัฒนำระบบ Electronic Application (e-Application) ใน
กำรยื่นคำขออนุญำต ขอหำรือ และกำรส่งรำยงำนกำรทำธุรกรรม
ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรที่สะดวกขึ้น (ease of doing
business) แล้วเสร็จ
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ประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้
ให้บริกำรทำงกำรเงิน
3. สนับสนุนกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินของ SMEs เข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินได้ดีขึ้น จำกกำร
SMEs โดยสร้ำงระบบนิเวศเพื่อกำรเข้ำถึง
ใช้ information-based financing สนับสนุน
สินเชื่อที่ใช้ปัจจัยอื่นซึ่งสะท้อนควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี้มำประกอบกำรพิจำรณำสินเชื่อได้
(Information-based lending)

- ออกหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำร
กำกับสำหรับสถำบันกำรเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถำบัน
กำรเงิน (non-bank) ให้ครอบคลุมถึงสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์
เป็นประกัน และรองรับกำรนำปัจจัยอื่นที่สะท้อนควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี้มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำสินเชื่อได้ (Informationbased lending) เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2562
- นำเสนอบทควำมศึกษำเรื่อง E-Factoring เพื่อเป็นแนวทำง
สนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคใน
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินของ SMEs
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บริกำรชำระเงิน cyber resilience และ
sustainable finance รวมถึงเปิดโอกำสให้มี
ผู้ให้บริกำรโอนเงินรำยย่อยระหว่ำงประเทศ
รำยใหม่
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ธุรกรรมทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศในภูมิภำค - กัมพูชำ ธปท. และธนำคำรกลำงกัมพูชำลงนำมใน
กับไทยสะดวกขึ้น เพื่อให้ต้นทุนกำรทำธุรกรรม Memorandum of Understanding on Cooperation in the
ระหว่ำงประเทศถูกลงต่อไป
Area of Payment and Settlement and Financial
Innovation เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2562 รวมทั้งเห็นชอบร่วมกัน
ในกำรทำ Pilot Project : Thailand – Cambodia Crossborder QR Code Payment เพื่อเชื่อมโยงกำรชำระเงินระหว่ำง
ประเทศผ่ำนมำตรฐำน QR Code
- สปป. ลำว ธปท. และธนำคำรกลำง สปป. ลำว มี
Memorandum of Understanding on Cooperation in the
Areas of Financial Innovation and Payments Systems
ซึ่งลงนำมเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562
- อินโดนีเซีย ธปท. และธนำคำรกลำงอินโดนีเซีย มี
Memorandum of Understanding on Cooperation in the
Area of Payment Systems and Financial Innovation
ซึ่งลงนำมเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562
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- ฟิลิปปินส์ ธปท. และธนำคำรกลำงฟิลิปปินส์ มี Letter of
Intent on local currency settlement framework
ซึ่งลงนำมเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562

2. ผลักดันให้มีผลสรุปกำรเจรจำ Qualified
ASEAN Banks (QABs) เพื่อเพิ่มควำมสะดวก
ในกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินระหว่ำงไทยและ
ภูมิภำค

มีผลสรุปกำรเจรจำ QAB เพื่อให้ธนำคำร
พำณิชย์สำมำรถขยำยเครือข่ำยหรือใช้
ประโยชน์จำกเครือข่ำยในภูมิภำค และธุรกรรม
ทำงกำรเงินสะดวกมำกขึ้นในอนำคต

- มำเลเซีย ธปท. และธนำคำรกลำงมำเลเซีย ได้ข้อสรุปกำรเจรจำ
QAB โดยบรรจุใน Protocol to Implement the Eighth
Package of Commitments on Financial Services under
the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
ซึ่งประเทศสมำชิกอำเซียนได้ลงนำม เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562
- เมียนมำ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ธปท. อยู่ระหว่ำงกำรหำรือ
กับธนำคำรกลำงของ 3 ประเทศ
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1. ยกระดับกำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินใน
กำรให้บริกำรอย่ำงรับผิดชอบ เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนให้สถำบันกำรเงิน
ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมำภิบำล

- ระบบสถำบันกำรเงินไทยมีกำรให้บริกำรอย่ำง - อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำขยำยขอบเขตกำรกำกับดูแลสถำบัน
รับผิดชอบ เป็นธรรม
กำรเงินให้มีกำรให้บริกำรอย่ำงรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยให้
ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้บริกำรมำกขึ้น เช่น สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
- สถำบันกำรเงินมีกำรดำเนินกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล อย่ำงเป็น ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้
กำรกำกับ (nano finance) และบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (บบส.)
รูปธรรม
- อยู่ระหว่ำงผลักดันให้กลุ่มประเทศอำเซียนเห็นชอบแนวทำง
ด้ำน sustainable banking โดย ธปท. จะเป็นผู้สนับสนุนด้ำน
ข้อมูลและส่งเสริมควำมรู้ของกลุ่มประเทศอำเซียน

2. ส่งเสริมกำรออมและวินัยทำงกำรเงินที่ดี

- กลุ่มเป้ำหมำยที่มีปัญหำกำรชำระหนี้ สำมำรถ - โครงกำรคลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมสำมำรถใน
บริหำรจัดกำรหนี้ได้ดีขึ้น
กำรชำระหนี้และปรับอัตรำกำรผ่อนชำระที่ช่วยให้ลูกหนี้ที่มีควำม
ตั้งใจแก้ไขปัญหำหนี้สำมำรถทำได้สำเร็จมำกขึ้น นอกจำกนี้ อยู่
ระหว่ำงกำรขยำยขอบเขตให้ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคลของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน (non-bank)
สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้
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- กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรออมเพิ่มขึ้นและไม่ก่อหนี้
เกินตัว

- เสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรเงินกลุ่ม Gen Y (กลุ่มนักศึกษำอำชีวะ
และกลุ่ม first jobber)
กลุ่มอำชีวะ
- จัดประกวดผลงำนส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเงิน ภำยใต้โครงกำร
Fin.ดี We can do Season 1!!! ร่วมกับ 17 สถำบันอำชีวศึกษำ
ทั่วประเทศ โดยมี 11 สถำบันอำชีวศึกษำ รวม 16 ผลงำนที่ผ่ำน
กำรคัดเลือก ซึง่ ครอบคลุมนักศึกษำประมำณ 1,000 คน
- ผลจำกโครงกำรพบว่ำนักศึกษำมีพฤติกรรมกำรเงินดีขึ้น (เช่น
saving rate เพิ่มขึ้น 7%) และสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ตระหนักถึงประโยชน์ของกำรส่งเสริมทักษะทำงกำรเงินแก่
เยำวชน จึงขยำยผลต่อเนื่องภำยหลังกำรประกวด อำทิ บรรจุเป็น
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน สืบทอดกิจกรรมจำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
และถ่ำยทอดแนวคิดไปสู่สถำนศึกษำอื่นในเครือข่ำย เป็นต้น
- หลังจำกสิ้นสุดกำรประกวด ธปท. ได้ถอดบทเรียนจำกผลงำน
และประสบกำรณ์ของผู้เข้ำร่วมประกวดมำสร้ำงต้นแบบ Model
ส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเงินสำหรับขยำยผลไปสู่สถำบันอำชีวศึกษำ
ทั่วประเทศ และเป็นแนวทำงพัฒนำกำรจัดประกวดต่อไป
- เพื่อขยำยผลให้ครอบคลุมสถำบันอำชีวศึกษำทั่วประเทศ ธปท.
ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้ทำง
กำรเงินกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) โดย
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ร่วมมือกันดำเนินนโยบำยส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเงินแก่เยำวชน
อำชีวศึกษำในวงกว้ำง ทั้งกำรพัฒนำเนื้อหำควำมรู้ที่เหมำะสม
รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทำงกำรเงินจำกกำรลง
มือปฏิบัติโดยจัดประกวด “Fin. ดี We can do!!! Season 2”
กลุ่ม fist jobber
- สำหรับกลุ่ม first jobber ธปท. ได้ถอดบทเรียนจำกโครงกำร
ในปี 2561 ที่มีกลุ่มตัวอย่ำงจำนวนกว่ำ 1,000 คน ซึ่งเมื่อสิ้นสุด
โครงกำรพบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีภำระผ่อนหนี้ต่อเดือนลดลง
เฉลี่ย 12% และสัดส่วนเงินออมต่อเดือนเพิ่มขึ้น 3% รวมทั้งได้
แนวทำงในกำรปรับปรุงคู่มือกำรสอน (toolkit) ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น จึงได้นำข้อสรุปจำกโครงกำรเดิมมำ
ดำเนินโครงกำรในปี 2562 ในรูปแบบ train the trainers ภำยใต้
ชื่อ Fin. ดี Happy Life !!! โดยมีหน่วยงำนสมัครเข้ำร่วมเพื่อเป็น
องค์กรต้นแบบจำนวน 36 หน่วยงำน จำนวน trainers 108 คน
โดยคำดว่ำจะมีผู้เข้ำร่วมอบรมกว่ำ 3,000 คนทั่วประเทศ และได้
จัดทำ toolkit ต้นฉบับสำหรับองค์กรต้นแบบแล้วเสร็จ
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ยุทธศำสตร์ที่ 8 : ระบบข้อมูลและกำรวิเครำะห์
แผนดำเนินงำนประจำปี 62

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน ณ ไตรมำส 1 ปี 62

1. ผลักดันกำรใช้ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงลึก (data analytics) เพื่อรองรับงำนด้ำน
ต่ำง ๆ ของ ธปท. รวมทั้ง สนับสนุนให้
บุคคลภำยนอกนำข้อมูลเศรษฐกิจกำรเงินของ
ธปท. ไปใช้ประโยชน์มำกขึ้น

มีผลงำนวิเครำะห์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในกำร
วำงนโยบำยของ ธปท.

พัฒนำระบบข้อมูลของสถำบันกำรเงินที่มีควำมสำคัญเชิงระบบ
(Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) เพื่อ
สนับสนุนกำรวิเครำะห์ประกอบกำรกำหนดนโยบำยด้ำนสถำบัน
กำรเงิน

2. ดำเนินกำรตำมกรอบกำรกำกับดูแล
ข้อมูล (data governance) ใหม่

มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำร data
governance ที่เหมำะสม

ทยอยนำเครื่องมือ Data Leak Prevention (DLP) มำใช้กับกลุ่ม
ข้อมูลสำคัญแล้วบำงส่วน และอยู่ระหว่ำงจัดทำนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลข้อมูล และเตรียมประกำศใช้งำนใน ธปท.

ยุทธศำสตร์ที่ 9 : ควำมเป็นเลิศด้ำนวิจัย
แผนดำเนินงำนประจำปี 62
1. ผลิตงำนวิจัยเชิงลึกคุณภำพสูงที่มีนัยเชิง
นโยบำยเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย และสื่อสำร
งำนวิจัย/แนวควำมคิดของ ธปท. ต่อ
stakeholders และผู้ทำนโยบำยภำยนอก

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน ณ ไตรมำส 1 ปี 62

- ผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัยถูกนำไปใช้ในงำน
เชิงนโยบำย

- ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรทำนโยบำย
มำกขึ้น โดยให้แต่ละส่วนงำนกำหนดแผนงำนวิจัยระยะปำนกลำง
และหัวข้อวิจัย

- เผยแพร่งำนศึกษำเชิงลึก/วิจัยต่อสำธำรณชน

- ธปท. ได้มีกำรเผยแพร่งำนศึกษำเชิงลึกต่อสำธำรณชนมำกกว่ำ
19 บทควำม
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ยุทธศำสตร์ที่ 10 : กำรยกระดับศักยภำพบุคลำกร
แผนดำเนินงำนประจำปี 62
1. เพิ่มศักยภำพบุคลำกรและเสริมสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมและควำมผูกพันในทุกระดับ เพื่อให้
พนักงำนพร้อมขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และ
ปรับตัวรองรับภำรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเพิ่ม
และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยของ
พนักงำน

เป้ำหมำย
ธปท. มีบุคลำกรที่มีคุณภำพและควำม
หลำกหลำย สำมำรถรองรับภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์และกำร
เปลี่ยนแปลงในโลกอนำคต

ผลกำรดำเนินงำน ณ ไตรมำส 1 ปี 62
- เตรียมควำมพร้อมพนักงำนเพื่อให้มีควำมรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์
และมีทักษะเพียงพอในกำรผลักดันงำนยุทธศำสตร์ของ ธปท. ผ่ำน
กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญที่
สำคัญ เช่น Data Analytics, Regulatory Impact Assessment
(RIA) และหลักสูตรพัฒนำทักษะด้ำน Digital Literacy เพื่อรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกระบวนกำรและรูปแบบ
กำรทำงำน
- เตรียมพร้อมพนักงำนกลุ่มศักยภำพทุกระดับ โดยนอกเหนือ
จำกให้ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนรำยบุคคลผ่ำนกำรจัดอบรม
หลักสูตรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องแล้ว ได้สนับสนุนให้มีกำรหมุนเวียน
งำนในธนำคำร และกำรไปปฏิบัติงำนองค์กรภำยนอก เพื่อให้เกิด
กำรเรียนรู้งำนที่กว้ำงขวำง มีทักษะและประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย
- เตรียมควำมพร้อมผู้นำในอนำคต เพื่อให้พร้อมทดแทนในตำแหน่ง
หัวหน้ำส่วนงำนขึ้นไปทุกตำแหน่ง ผ่ำนกำรจัดอบรมหลักสูตรที่
จำเป็นต่ำง ๆ เช่น Leadership Communication, Coaching
Techniques for Breakthrough Results รวมทั้งจัดตั้ง
คณะทำงำน Leadership Development เพื่อร่วมกันแก้ไข
14

แผนดำเนินงำนประจำปี 62

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน ณ ไตรมำส 1 ปี 62
ข้อจำกัดในกำรบริหำรงำนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงเต็มศักยภำพ และ
มีคุณสมบัติของกำรเป็นผู้นำที่ดี

ยุทธศำสตร์ที่ 11 : กำรยกระดับศักยภำพองค์กร และยกระดับสมรรถนะโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอทีของ ธปท.
แผนดำเนินงำนประจำปี 62
1. ยกระดับกระบวนกำรทำงำนให้มี
ประสิทธิภำพสูง คล่องตัว และทันสมัย

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน ณ ไตรมำส 1 ปี 62

- ธปท. มีกระบวนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ
สูง คล่องตัว และทันสมัย

ผลักดันให้มีกำรนำหลัก Regulatory Impact Assessment (RIA)
มำเป็นวัฒนธรรมกำรทำงำนของ ธปท. เพื่อให้มีกำรคิดอย่ำงเป็น
ระบบ และมีกำรรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน
โดยเริ่มจำกกำรจัดบรรยำยเพื่อให้ควำมรู้ และจัด workshop เพื่อ
สร้ำง RIA mindset และได้เริ่มนำมำใช้กับกระบวนกำรทบทวน
กฎเกณฑ์เดิม เช่น กำรทบทวนเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบำทหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรของสถำบันกำรเงินเพื่อให้มีควำมชัดเจนขึ้น และ
สอดคล้องกับหลัก corporate governance และ sustainable
banking และกระบวนกำรออกกฎเกณฑ์ใหม่ เช่น เกณฑ์กำร
คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน
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แผนดำเนินงำนประจำปี 62

เป้ำหมำย

2. ยกระดับสมรรถนะโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอ - ระบบงำนสำคัญของ ธปท. มีควำมมั่นคง
ทีของ ธปท. ให้มีควำมพร้อมต่อพัฒนำกำรด้ำน ปลอดภัยต่อภัยคุกคำมต่ำง ๆ
เทคโนโลยี และมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำก
ควำมเสี่ยง cyber threat

ผลกำรดำเนินงำน ณ ไตรมำส 1 ปี 62
- อยู่ระหว่ำงปรับระบบงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของ ธปท. ให้มีควำม
มั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนสำมำรถ
แก้ปัญหำระบบงำนได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นอัตโนมัติมำกขึ้น
- สร้ำงควำมร่วมมือกับกลุ่มประเทศ EMEAP (Executives'
Meeting of East Asia-Pacific Central Banks) เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้ำน cybersecurity

- พนักงำน ธปท. ร้อยละ 90 ผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมตระหนักรู้ด้ำน Cyber Security

- จัดทดสอบควำมตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 1 โดยมีพนักงำนที่
ผ่ำนกำรทดสอบร้อยละ 90

3. ส่งเสริมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม - ระบบกำรชำระเงิน และระบบ เทคโนโลยี
สำรสนเทศสำคัญของ ธปท. ได้รับกำรรับรองว่ำ
เป็นระบบที่มีกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจ (Business Continuity Management:
BCM) ตำมมำตรฐำน ISO 22301:2012

- ระบบกำรชำระเงินสำคัญของ ธปท. (BAHTNET และ ICAS)
และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ทั้ง 3
แห่ง ได้รับกำรรับรองว่ำมีระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจ เป็นไปตำมมำตรฐำน ISO 22301:2012

4. ดำเนินกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน

- ประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้พนักงำนมีส่วน
ร่วมในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก

- เป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่ำงที่ดีด้ำนควำมยั่งยืน
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ยุทธศำสตร์ที่ 12 : กำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงำนประจำปี 62
1. เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชน
เกี่ยวกับกำรทำหน้ำที่ของ ธปท. โดยปรับปรุง
กำรสื่อสำรของ ธปท.ให้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ และขยำยควำมร่วมมือ
กับ strategic stakeholders กลุ่มใหม่

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน ณ ไตรมำส 1 ปี 62

- ธปท. ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นองค์กรที่เปิดรับ - ศึกษำและวิเครำะห์กลุ่ม stakeholders ปัจจุบัน และจัดทำ
ฟังข้อมูลควำมเห็นจำกผู้เกี่ยวข้องเป็นระบบ
แผนงำนขยำยควำมร่วมมือกับ stakeholders โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
ธปท. ยังไม่เคยสร้ำงควำมสัมพันธ์ และกลุ่ม opinion leaders
โดยเชิญมำหำรือ และแลกเปลี่ยนควำมเห็นเพื่อให้มีควำมเข้ำใจ
- ธปท. ได้รับควำมร่วมมือจำก strategic
เกี่ยวกับหลักคิดในกำรดำเนินนโยบำยของ ธปท. เพิ่มขึ้น
stakeholders ในกำรผลักดันงำนสำคัญที่
เกี่ยวข้องกันได้สำเร็จ
- ธปท. มีกำรสื่อสำรที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้
ทันกำรณ์ ขยำยวงกว้ำงขึ้น มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น
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