แผนดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ปี 2563
แผนยุทธศำสตร์ที่ 1 : ระบบกำรเงินเข้ำสู่โลกกำรเงินดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว
แผนกำรดำเนินงำนปี 2563
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. ส่งเสริมให้ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจทิ ัลได้ - บริการทางการเงินและบริการ ชาระเงินดิจิทลั
อย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันทีเ่ หมาะสมจากผูเ้ ล่น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ที่หลากหลาย
ศักยภาพการดาเนินธุรกิจของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
SMEs
2. ส่งเสริม digital payment ให้เป็นทางเลือกหลัก - การแข่งขันในระบบการเงินส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ระบบ
ในการชาระเงินของทุกภาคส่วน
การเงินไทยได้รับการยอมรับว่ามีพัฒนาการด้าน
การเงินดิจิทลั ดีทสี่ ุดแห่งหนึง่ ในกลุม่ ประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่
3. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานกลาง
โดยมีการใช้เครือข่ายร่วมกัน และพัฒนานวัตกรรม
ต่อยอดจากเครือข่ายดังกล่าว

โครงสร้างพืน้ ฐานกลางทางการเงินสามารถเชื่อมโยง
การทาธุรกรรมระหว่างผู้ให้บริการต่าง ๆ
(interoperability) อย่างมั่นคงปลอดภัย ได้
มาตรฐานสากล สามารถตอบโจทย์ได้ทุกภาคส่วน
มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนเหมาะสม รองรับนวัตกรรม
ใหม่ ๆ และพร้อมเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
4. พัฒนา Central Bank Digital Currency
ธปท. มีพัฒนาการของ CBDC ที่เท่าทันความ
(CBDC) และกาหนดแนวทางกากับดูแลสินทรัพย์
ต้องการของเศรษฐกิจไทยในโลกการเงินดิจทิ ลั และ
ดิจิทัลของภาคเอกชน
ยังรักษาความสามารถในการดาเนินนโยบายการเงิน
การดูแลความมั่นคงของระบบการชาระเงิน และ
การดูแลเสถียรภาพระบบการเงินได้
5. สร้างระบบนิเวศน์ข้อมูลเพือ่ ประโยชน์ของเจ้าของ ระบบเศรษฐกิจไทยได้รับประโยชน์จากข้อมูลราย
ข้อมูลระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ
ธุรกรรมและข้อมูลเศรษฐกิจการเงินผ่านการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินและการชาระเงิน รวมทั้ง
ประชาชนและธุรกิจได้รบั ประโยชน์จากการใช้
ข้อมูลรายธุรกรรมของตนเอง
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 2 : กรอบและกลไกกำรกำกับดูแลเสถียรภำพระบบกำรเงินต้องเท่ำทันกับควำมเสี่ยง
และสภำพแวดล้อมใหม่
แผนกำรดำเนินงำนปี 2563
1. ปรับกรอบการกากับดูแลให้เท่าทันความเสี่ยง โดย
นาหลักการ Regulatory Impact Assessment (RIA)
และแนวทางกากับดูแลแบบ principle-based
มาใช้ในการออกและปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อให้
แนวทางการกากับดูแลมีความยืดหยุ่น และไม่เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของ
สถาบันการเงิน รวมทั้งพัฒนาการกากับดูแล offsite
และ onsite ให้สะท้อนตามระดับความเสี่ยง โดยนา
หลักการ proportionality มาใช้กาหนดระดับ
ความสาคัญ

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
- กฎเกณฑ์การกากับดูแลเอื้อให้ผู้ให้บริการทางการ
เงินสามารถพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมได้เท่าทันกับ
การแข่งขันในโลกการเงินดิจิทลั
- บริการทางการเงินที่มลี ักษณะคล้ายกันสามารถ
แข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียมกันบนหลักความ
สมเหตุสมผลกับระดับความเสี่ยง และมีช่องโหว่ของ
กฎเกณฑ์การกากับดูแลลดลง

2. ยกระดับวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงขององค์กร
(risk culture) ของผู้ให้บริการทางการเงิน

ผู้ให้บริการทางการเงินมีวฒ
ั นธรรมด้านความเสี่ยง
องค์กรที่เข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับธุรกิจของ
ตนเอง
การกากับตรวจสอบในลักษณะต่อเนื่อง มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น และเท่าทันระบบการเงินในโลกดิจิทลั

3. พัฒนาเครื่องมือกากับดูแลที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (SupTech) มาใช้รองรับการกากับ
ตรวจสอบในลักษณะต่อเนื่อง (on-going) มากขึ้น
4. ประเมินความเสี่ยงของเสถียรภาพระบบการเงิน
ในแบบ forward-looking เพื่อให้สามารถประเมิน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มโี อกาสเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงจากผู้ให้บริการทางการเงินทีอ่ ยู่นอก
ระบบธนาคารพาณิชย์ และความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่
เกิดจากโลกการเงินดิจิทลั ไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพ
ระบบการเงินและระบบการชาระเงิน

5. ผลักดันให้เกิดกรอบการกากับดูแล non-banks
และ BigTech เพื่อให้การดูแลเสถียรภาพระบบ
การเงินมีประสิทธิภาพ
6. สร้างกลไกความร่วมมือการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินของประเทศ (Financial Stability
Institutional Arrangement)

มีกลไกความร่วมมือระหว่างผู้กากับดูแลอย่างบูรณา
การในทุกขั้นตอนของการดูแลเสถียรภาพระบบ
การเงิน ซึ่งรวมถึงกลไกการแก้ไขปัญหาในระบบ
การเงิน
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 3 : นโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลังต้องคำนึงถึงขีดจำกัดโดยเฉพำะจำกปัจจัย
เชิงโครงสร้ำง
แผนกำรดำเนินงำนปี 2563
1. พัฒนากรอบนโยบายการเงิน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารนโยบายให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
2. พัฒนาเครื่องมือนโยบายการเงินใหม่ ทบทวน
เครื่องมือเดิม และผสมผสานการใช้เครื่องมือที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการดาเนิน
นโยบายการเงิน
3. ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับ
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดความ
เหลื่อมล้า และสร้างความยัง่ ยืนทางการเงินและ
การคลัง

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
- การดาเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิผล โดยมี
กรอบนโยบายและเครื่องมือทีเ่ หมาะสม และ
สามารถผสมผสานเครื่องมือ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจมหภาคและเสถียรภาพระบบการเงิน
- สาธารณชนเข้าใจการดาเนินนโยบายของ ธปท.
และปรับตัวต่อสัญญาณของนโยบายอย่าง
เหมาะสม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนนาข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายของ ธปท. ไปสูก่ ารปฏิบัติใช้จริงใน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 4 : อัตรำแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูง และกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของ
ภำคเอกชนจะมีควำมสำคัญมำกขึ้น
แผนกำรดำเนินงำนปี 2563
1. สร้างระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยนเงิน
ที่ภาคเอกชนสามารถบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
- ระบบเศรษฐกิจการเงินทนทานต่อความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น โดยภาคเอกชน
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลก
2. ร่วมมือกับธนาคารกลางต่างประเทศ สร้างกลไก เปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินธุรกิจปกติ
ลดความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจไทยต่อ
- การไหลเข้าออกของเงินตราต่างประเทศมีความ
ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย
สมดุลมากขึ้น และภาคเอกชนมีบทบาทสนับสนุน
3. ทบทวนกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ให้เกิดความสมดุลดังกล่าว
ให้เท่าทันโลกการเงินดิจิทลั และเอื้อให้ภาคเอกชน
สามารถปรับตัวรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมถึงสร้างสมดุลของการไหลเข้าออกของเงินตรา
ต่างประเทศ
4. วิเคราะห์ติดตามเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เข้มข้นขึ้น กรอบการกากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินและการ
เพื่อให้เท่าทันต่อการรักษาเสถียรภาพในสภาวะ
วิเคราะห์ติดตามเงินทุนเคลือ่ นย้าย (surveillance)
แวดล้อมใหม่
เท่าทันสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป และการ
ทาธุรกรรมในโลกการเงินดิจทิ ัล
5. มีกลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารเงินสารองเพื่อ
รองรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลกทีเ่ ปลี่ยน
แปลงไป

กรอบการบริหารเงินสารองระหว่างประเทศมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการปรับตัวเข้าสู่โลก
การเงินดิจิทลั และโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลก
ที่เปลี่ยนไป
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 5 : ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์และควำมเสีย่ งด้ำนเทคโนโลยีจะเป็นควำมเสี่ยงหลักของ
ระบบกำรเงิน
แผนกำรดำเนินงำนปี 2563
1. ยกระดับความทนทาน (resilience) ต่อความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์
ของระบบโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(Critical Information Infrastructure: CII) ของ
ภาคการเงินให้ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนากรอบการกากับตรวจสอบให้เท่าทัน
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบในวงกว้าง
3. ยกระดับการกากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และ
ธรรมาภิบาลการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการทาง
การเงิน
4. สร้างกลไกความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กบั ผู้กากับ
ดูแล และผูเ้ กี่ยวข้องในภาคการเงินให้เข้มแข็งขึ้น

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของ
ภาคการเงินมีเสถียรภาพ สามารถให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ตลอดจนภาคการเงิน
พร้อมรองรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยไซเบอร์ที่
อาจส่งผ่านมาจากนอกภาคการเงิน
- สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชาระเงิน สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และภัย
คุกคามทางไซเบอร์ได้ตามมาตรฐานสากลชั้นนาและ
ไม่นาไปสู่ความเสี่ยงเชิงระบบ

5. สร้างกลไกรองรับการพัฒนาบุคลากรใน
ภาคการเงิน

ภาคการเงินมีบุคลากรทีม่ ีความรู้อย่างเพียงพอ
และพร้อมรับมือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรดำเนินงำนโดยคำนึงถึงควำมยั่งยืน (sustainability) ทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมำภิบำล จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แผนกำรดำเนินงำนปี 2563
1. ยกระดับให้ความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กรของ ธปท.
2. ผลักดันให้ผู้ให้บริการทางการเงินผนวก
แนวคิดเรื่องการเงินเพื่อความยัง่ ยืนทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
ธปท. และสถาบันการเงินมีวัฒนธรรมองค์กร และ
การดาเนินงานที่คานึงถึงผลกระทบหรือผลข้างเคียงต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และมีส่วนช่วยลด
ปัญหาดังกล่าวให้แก่สงั คมไทย

3. เร่งแก้ปัญหาหนี้และลดความเปราะบางของ
ภาคครัวเรือน

ปัญหาหนี้ครัวเรือนลดลง และความเปราะบางของ
ฐานะทางการเงินของครัวเรือนได้รบั การดูแล และ
ไม่เป็นความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจสังคมไทย
ในระยะยาว

4. ส่งเสริมการให้บริการทางการเงินอย่างเป็น
ธรรม และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้
บริการทางการเงิน

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการทาง
การเงิน และการใช้บริการทางการเงินดิจิทลั รวมทั้ง
สามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและ
เท่าทันความเสี่ยงที่มาจากบริการทางการเงินดิจทิ ัล
- ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง
ตรงความต้องการ ได้รบั บริการทางการเงินที่เป็นธรรม
และมีภาระทางการเงินทีล่ ดลง
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 7 : กำรรักษำควำมเป็นอิสระและควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรกลำงต้องเผชิญกับควำม
ท้ำทำยที่หลำกหลำยขึ้น
แผนกำรดำเนินงำนปี 2563
1. ส่งเสริมการสือ่ สารโดยตรงกับประชาชนและ
ภาคธุรกิจแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
(segmentation)

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
- ประชาชนและภาคธุรกิจรับรู้ เข้าใจบทบาทและ
เหตุผลการดาเนินนโยบายของ ธปท. และเชื่อมั่นว่า
ธปท. ดาเนินนโยบายโดยคานึงถึงผลประโยชน์ระยะยาว
ของประเทศเป็นสาคัญ
- ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ นาข้อมูลข่าวสารที่ได้จาก ธปท.
ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตและวางแผนธุรกิจได้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย
2. ขยายเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ธปท. มีเครือข่ายพันธมิตรทีร่ ่วมมือผลักดันงานและ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
นโยบายได้สาเร็จ พร้อมสนับสนุนและช่วยสื่อสาร
งานที่เกี่ยวข้องกัน
แนวคิดนโยบายของ ธปท.
3. ยกระดับความเข้มแข็งด้านธรรมาภิบาลของ
ธปท. ให้โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
มากขึ้น

ธปท. ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรทีม่ ีธรรมาภิบาลสูง
เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน เข้าถึง และ
เข้าใจผูเ้ กี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ
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รำกฐำนสำคัญที่ 1 : เสริมสร้ำงศักยภำพของพนักงำนให้เป็นพลังขององค์กร
แผนกำรดำเนินงำนปี 2563
1. เตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีศักยภาพ
เพียงพอพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
2. ผลักดันให้พนักงานพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ และส่งเสริมความ
หลากหลาย
3. เปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในทางเลือกของ
ตนเองได้ ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง การทางาน
ที่ตนเองสนใจ และการเลือกเส้นทางอาชีพ
4. เร่งสร้างผู้นารุ่นใหม่ให้มีภาวะผู้นาที่เข้มแข็ง
และสร้างการเปลี่ยนแปลง

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
พนักงานทุกระดับมีศักยภาพสูงขึ้นตลอดเวลา ได้ใช้
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่มีความผูกพันองค์กรสูง
(engagement) และมีพลัง (passion) ที่จะสร้าง
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม (public service mind)

- ผู้นาของ ธปท. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจ และประสานความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ได้ดี เป็นแบบอย่างของการ
ทางานที่ยึดค่านิยมร่วมขององค์กร (ยืนตรง มองไกล
ยื่นมือ ติดดิน)
- ธปท. เป็นองค์กรชั้นนาที่บุคลากรที่มีความสามารถสูง
ต้องการมาร่วมงาน เพื่อร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศ

รำกฐำนสำคัญที่ 2 : ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนกำรทำงำนสู่องค์กรที่มีควำมคล่องตัวสูง
แผนกำรดำเนินงำนปี 2563
1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานแบบ bottomup เพื่อให้พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจและ
บริหารจัดการ กล้าคิดและลงมือทา เปิดโอกาส
และยอมรับที่จะเกิดข้อผิดพลาด ซึง่ จะนาไปสู่การ
เรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมในการทางาน
2. ส่งเสริมการ “ลด-ละ-เลิก” งานที่มีมลู ค่าเพิม่
น้อย กฎเกณฑ์และกระบวนการทางานทีส่ ร้าง
ต้นทุนเกินความจาเป็น และใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
เพื่อให้พนักงานมีเวลาเพียงพอสาหรับการเรียนรู้
เรื่องใหม่ๆ และพัฒนาตัวเอง
3. ปรับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ
ธปท. ให้ยืดหยุ่น เท่าทันความเสี่ยงใหม่ๆ และ
สภาพแวดล้อมทีม่ ีความไม่แน่นอนสูง

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
- ธปท. เป็นองค์กรที่มพี ลัง คล่องตัว และขับเคลื่อนได้
รวดเร็ว (agile organization) ปรับตัว เท่าทัน
(adaptability) และสร้างพลวัตการเปลี่ยนแปลง
- พนักงานสามารถริเริ่ม ปรับปรุง และผลักดัน
การเปลี่ยนแปลง เพือ่ ความสาเร็จขององค์กร
- ธปท. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กลัวความเสี่ยงจนเป็น
อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม
ในการทางาน
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รำกฐำนสำคัญที่ 3 : ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนกำรทำงำน
แผนกำรดำเนินงำนปี 2563
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. ปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็น digital
พนักงานใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลเป็นเครื่องมือหลักในการ
workplace
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทางาน
2. ส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่เปิดรับการ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั พร้อมกับพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดจิ ิทลั อย่างปลอดภัย
เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการทางาน
3. สร้างศักยภาพการเป็น data-driven
organization ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
กาหนดนโยบายของ ธปท (evidence-based
decision making)

- การตัดสินใจทุกนโยบายสาคัญอยูบ่ นพื้นฐานของ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน
- ธปท. เป็นผู้นาด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศทีม่ ีคุณภาพสูง เข้าถึง และใช้งานได้สะดวก
และมีมาตรฐานความปลอดภัยและธรรมาภิบาลข้อมูล
ระดับสากล

4. ยกระดับแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทันสมัย คล่องตัว รองรับภารกิจของ ธปท.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสถียร ปลอดภัย และ
ประหยัดทรัพยากรในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น

ธปท. เป็นองค์กรชั้นนาที่ขบั เคลื่อนด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั ทีท่ ันสมัย มีผลิตภาพในการทางาน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีต้นทุนและความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานลดลง

5. ยกระดับความเข้มแข็ง และความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไซเบอร์

ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของ
ธปท. มีมาตรฐานอยู่ในระดับเดียวกับธนาคารกลาง
ชั้นนา
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