แผนดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ปี 2564
แผนยุทธศำสตร์ที่ 1 : ระบบกำรเงินเข้ำสู่โลกกำรเงินดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว
แผนกำรดำเนินงำนปี 64
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. ส่งเสริมให้ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลได้ - บริการทางการเงินและบริการชาระเงินดิจิทัลสามารถ
อย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่เหมาะสมจากผู้เล่น
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และศักยภาพ
ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การดาเนินธุรกิจของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs
และภาคธุรกิจอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ SMEs
- การแข่งขันในระบบการเงินส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ทางการเงินใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ระบบการเงินไทยได้รับ
การยอมรับว่ามีพัฒนาการด้านการเงินดิจิทัลดีที่สุด
แห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานกลาง
โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงินสามารถเชื่อมโยงการ
เพื่อส่งเสริมการเงินดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงการทา ทาธุรกรรมระหว่างผู้ให้บริการต่าง ๆ (interoperability)
ธุรกรรมระหว่างผู้ให้บริการในระบบได้อย่างทั่วถึง
อย่างมั่นคงปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล สามารถตอบโจทย์
(interoperability) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ได้ทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนเหมาะสม รองรับ
โดยให้ความสาคัญกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานทาง
นวัตกรรมใหม่ ๆ และพร้อมเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
การเงินร่วมกันของผู้ให้บริการและการพัฒนาบริการ
ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
3. พัฒนา Central Bank Digital Currency (CBDC) ธปท. มีพัฒนาการของ CBDC ที่เท่าทันความต้องการ
และกาหนดแนวทางกากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล
ของเศรษฐกิจไทยในโลกการเงินดิจิทัล และยังรักษา
ของภาคเอกชนเพื่อรักษาประสิทธิผลของกลไก
ความสามารถในการดาเนินนโยบายการเงิน การดูแล
การส่งผ่านนโยบายการเงิน ความมั่นคงของระบบ
ความมั่นคงของระบบการชาระเงิน และการดูแล
การชาระเงิน และเสถียรภาพของระบบการเงิน
เสถียรภาพระบบการเงินได้
4. เร่งสร้างระบบนิเวศข้อมูล (data ecosystem)
ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายธุรกรรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล ระบบการเงิน
และระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจไทยได้รับประโยชน์จากข้อมูล
รายธุรกรรมและข้อมูลเศรษฐกิจการเงินผ่านการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินและการชาระเงิน รวมทั้ง
ประชาชนและธุรกิจได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูล
รายธุรกรรมของตนเอง
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 2 : กรอบและกลไกกำรกำกับดูแลเสถียรภำพระบบกำรเงินต้องเท่ำทันกับควำมเสี่ยง
และสภำพแวดล้อมใหม่
แผนกำรดำเนินงำนปี 64
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. มุ่งเน้นการกากับดูแลแบบ (1) principle-based - กฎเกณฑ์การกากับดูแลเอื้อให้ผู้ให้บริการทางการเงิน
เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถปรับรูปแบบ
สามารถพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมได้เท่าทันกับ
การทาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และการกากับดูแลเท่าทัน การแข่งขันในโลกการเงินดิจิทัล
บริการทางการเงินและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ และ - บริการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถแข่งขัน
(2) เปลี่ยนจาก entity-based ไปสู่ activity-based กันได้อย่างเท่าเทียมกันบนหลักความสมเหตุสมผลกับ
มากขึ้นบนหลักความสมเหตุสมผลกับระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมีช่องโหว่ของกฎเกณฑ์การกากับ
(proportionality) เพื่อให้สามารถกากับดูแลบริการ ดูแลลดลง
ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายกันโดยผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่หลากหลายและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบจากช่องโหว่ของกฎเกณฑ์การกากับดูแล
2. ยกระดับวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงขององค์กร
ผู้ให้บริการทางการเงินมีวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง
(risk culture) ของผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อให้
องค์กรที่เข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
สามารถปรับตัวรองรับความเสี่ยงที่ซับซ้อนขึ้น
ได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง
3. พัฒนาเครื่องมือกากับดูแลที่อาศัยเทคโนโลยี
การกากับตรวจสอบในลักษณะต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
สมัยใหม่ เช่น machine learning มาใช้รองรับการ เพิ่มขึ้นและเท่าทันระบบการเงินในโลกดิจิทัล
กากับตรวจสอบในลักษณะต่อเนื่องมากขึ้น
4. ประเมินความเสี่ยงของเสถียรภาพระบบการเงิน ความเสี่ยงจากผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่นอกระบบ
ในแบบ forward-looking เพื่อให้สามารถประเมิน ธนาคารพาณิชย์ และความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่เกิดจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
โลกการเงินดิจิทัล ไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
เห็นถึงความเชื่อมโยงของความเสี่ยงใหม่ ๆ และ
และระบบการชาระเงิน
กาหนดนโยบายรองรับได้อย่างเท่าทัน
5. ผลักดันให้เกิดกรอบการกากับดูแลผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่อยู่นอกระบบธนาคารพาณิชย์
ทั้ง non-bank และ BigTech เพื่อให้การดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินมีประสิทธิภาพ
6. สร้างกลไกความร่วมมือการดูแลเสถียรภาพระบบ มีกลไกความร่วมมือระหว่างผู้กากับดูแลอย่างบูรณาการ
การเงินของประเทศ (Financial Stability
ในทุกขั้นตอนของการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
Institutional Arrangement)
ซึ่งรวมถึงกลไกการแก้ไขปัญหาในระบบการเงิน
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 3 : นโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลังต้องคำนึงถึงขีดจำกัดโดยเฉพำะจำกปัจจัย
เชิงโครงสร้ำง
แผนกำรดำเนินงำนปี 64
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. ทบทวนและพัฒนากรอบนโยบายการเงิน รวมถึง - การดาเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิผล โดยมี
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารนโยบายให้เหมาะสมกับ กรอบนโยบายและเครื่องมือที่เหมาะสม และสามารถ
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ผสมผสานเครื่องมือ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ
รวมถึงการเข้าสู่โลกเศรษฐกิจการเงินดิจิทัล
มหภาคและเสถียรภาพระบบการเงิน
2. พัฒนาเครื่องมือใหม่ในการดาเนินนโยบายการเงิน - สาธารณชนเข้าใจการดาเนินนโยบายของ ธปท.
ทบทวนประสิทธิผลของเครื่องมือเดิม และผสมผสาน และปรับตัวต่อสัญญาณของนโยบายอย่างเหมาะสม
การใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจมหภาคและเสถียรภาพระบบการเงิน
ร่วมกัน
3. ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนนาข้อเสนอแนะ
ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างจริงจัง ผ่านงานวิจัย
เชิงนโยบายของ ธปท. ไปสู่การปฏิบัติใช้จริงในการปรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการทางานร่วมกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับศักยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างความยั่งยืนทางการเงินและการคลัง
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 4 : อัตรำแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูง และกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของ
ภำคเอกชนจะมีควำมสำคัญมำกขึ้น
แผนกำรดำเนินงำนปี 64
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. สร้างระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยนเงินที่ภาคเอกชน - ระบบเศรษฐกิจการเงินทนทานต่อความผันผวนของ
สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
อัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น โดยภาคเอกชนสามารถบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาคเอกชนเข้าใจและคุ้นชิน จัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมี
กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และพัฒนา
ประสิทธิภาพ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ
การให้บริการในตลาดเงินตราต่างประเทศให้เข้าถึงได้ ปกติ
สะดวก โปร่งใส เป็นธรรม และมีเครื่องมือบริหาร
- การไหลเข้าออกของเงินตราต่างประเทศมีความสมดุล
ความเสี่ยงตรงความต้องการที่หลากหลายด้วยต้นทุน มากขึ้น และภาคเอกชนมีบทบาทสนับสนุนให้เกิด
ที่เหมาะสม
ความสมดุลดังกล่าว
2. ทบทวนกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินให้
เท่าทันโลกการเงินดิจิทัลและเอื้อให้ภาคเอกชน
สามารถปรับตัวรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมถึงสร้างสมดุลของการไหลเข้าออกของเงินตรา
ต่างประเทศและส่งเสริมให้ภาคเอกชนกระจาย
ความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
3. ปรับบทบาทของ ธปท. จากการกากับดูแล
กรอบการกากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินและการวิเคราะห์
การแลกเปลี่ยนเงินเป็นการวิเคราะห์ติดตามเงินทุน ติดตามเงินทุนเคลื่อนย้าย เท่าทันสภาพแวดล้อมที่
เคลื่อนย้ายที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้เท่าทันต่อการรักษา
เปลี่ยนแปลงไป และการทาธุรกรรมในโลกการเงินดิจิทัล
เสถียรภาพในสภาวะแวดล้อมใหม่ และมีแผนรองรับ
ในภาวะวิกฤต
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 5 : ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์และควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีจะเป็นควำมเสี่ยงหลักของ
ระบบกำรเงิน
แผนกำรดำเนินงำนปี 64
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. ยกระดับความทนทานต่อความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี - ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของ
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ของระบบโครงสร้าง
ภาคการเงินมีเสถียรภาพ สามารถให้บริการอย่าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ (Critical Information ต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ตลอดจนภาคการเงินพร้อม
Infrastructure: CII) ของภาคการเงินให้ได้
รองรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยไซเบอร์ที่อาจ
มาตรฐานสากล
ส่งผ่านมาจากนอกภาคการเงิน
2. พัฒนากรอบการกากับตรวจสอบให้เท่าทันเทคโนโลยี - สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชาระเงิน สามารถ
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รองรับความเสี่ยง บริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ที่อาจเกิดผลกระทบในวงกว้าง จากการใช้เทคโนโลยี และภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ตามมาตรฐานสากลชั้นนา
หรือโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และจากการกระจุกตัว และไม่นาไปสู่ความเสี่ยงเชิงระบบ
ของการใช้บริการกับผู้ให้บริการบางราย
3. ยกระดับการกากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และ
ธรรมาภิบาลการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงิน
เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลรายธุรกรรมที่
เพิ่มขึ้น
4. สร้างกลไกความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับผู้กากับดูแลและ
ผู้เกี่ยวข้องในภาคการเงินให้เข้มแข็งขึ้น และขยายไปยัง
ภาคธุรกิจอื่น (เช่น ระบบโทรคมนาคม และ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สาคัญ) รวมถึงขยายไปสู่
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
5. สร้างกลไกรองรับการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงิน ภาคการเงินมีบุคลากรที่มีความรู้อย่างเพียงพอและ
ที่เชื่อมโยงไปยังระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อให้มี พร้อมรับมือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคาม
บุคลากรพร้อมรับมือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและ ทางไซเบอร์
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรดำเนินงำนโดยคำนึงถึงควำมยั่งยืน (sustainability) ทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมำภิบำล จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แผนกำรดำเนินงำนปี 64
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. การดาเนินงานที่คานึงถึงความยั่งยืน
ธปท. และสถาบันการเงินมีวัฒนธรรมองค์กร
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
และการดาเนินงานที่คานึงถึงผลกระทบหรือผลข้างเคียง
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของ ธปท.
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และมีส่วนช่วย
ลดปัญหาดังกล่าวให้แก่สังคมไทย
2. ผลักดันให้ผู้ให้บริการทางการเงินผนวกแนวคิด
เรื่องการเงินเพื่อความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทาธุรกิจโดยคานึงถึง
ผลกระทบอย่างรอบด้าน
3. เร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและลดความเปราะบาง ปัญหาหนี้ครัวเรือนลดลง และความเปราะบางของฐานะ
ของฐานะทางการเงินของครัวเรือนในเชิงรุกร่วมกับ ทางการเงินของครัวเรือนได้รับการดูแล และไม่เป็น
หน่วยงานต่าง ๆ
ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจสังคมไทยในระยะยาว
4. ส่งเสริมการให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการทาง
สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการทางการเงิน การเงิน และการใช้บริการทางการเงินดิจิทัล รวมทั้ง
และบริการทางการเงินดิจิทัล ส่งเสริมการออมและ สามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและ
ปลูกฝังวินัยทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน เท่าทันความเสี่ยงที่มาจากบริการทางการเงินดิจิทัล
ทางการเงินที่ดี เท่าทันพัฒนาการและพร้อมรับ
- ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง
บริการทางการเงินดิจิทัล
ตรงความต้องการ ได้รับบริการทางการเงินที่เป็นธรรม
และมีภาระทางการเงินที่ลดลง
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แผนยุทธศำสตร์ที่ 7 : กำรรักษำควำมเป็นอิสระและควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรกลำงต้องเผชิญกับควำมท้ำทำย
ที่หลำกหลำยขึ้น
แผนกำรดำเนินงำนปี 64
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. มุ่งสื่อสารโดยตรงกับประชาชนและภาคธุรกิจ
- ประชาชนและภาคธุรกิจรับรู้ เข้าใจบทบาทและ
มากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความเชื่อมั่น เหตุผลการดาเนินนโยบายของ ธปท. และเชื่อมั่นว่า
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเหตุผลการดาเนินนโยบาย ธปท. ดาเนินนโยบายโดยคานึงถึงผลประโยชน์ระยะยาว
ของ ธปท.
ของประเทศเป็นสาคัญ
- ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ นาข้อมูลข่าวสารที่ได้จาก ธปท.
2. ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือสาคัญเพื่อเพิ่ม
ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตและวางแผนธุรกิจได้
ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางนโยบาย เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ผู้เกี่ยวข้องนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ดาเนินชีวิตและวางแผนธุรกิจได้เหมาะสมและ
ทันการณ์
3. ขยายเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
ธปท. มีเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมมือผลักดันงานและ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในงาน
นโยบายได้สาเร็จ พร้อมสนับสนุนและช่วยสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงมีกรอบความร่วมมือที่ส่งเสริม แนวคิดนโยบายของ ธปท.
ให้เกิดการประสานและผลักดันนโยบายสาคัญร่วมกัน
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
4. มุ่งยกระดับความเข้มแข็งด้านธรรมาภิบาล
ธปท. ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลสูง
ของ ธปท. ให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากขึ้น เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน เข้าถึง
และเข้าใจผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ
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รำกฐำนสำคัญที่ 1 : ปลดล็อกและเสริมสร้ำงศักยภำพของพนักงำนให้เป็นพลังขององค์กร
แผนกำรดำเนินงำนปี 64
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. เตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งเชิงปริมาณ และ
พนักงานทุกระดับมีศักยภาพสูงขึ้นตลอดเวลา ได้ใช้
คุณภาพ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพเพียงพอ
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีความผูกพันองค์กรสูง
พร้อมขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ
และมีพลังทีจ่ ะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม
2. มุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และทักษะใหม่
ที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมกับกระตุ้นให้พนักงาน
พัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา เพื่อให้พร้อม
รองรับภารกิจและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. เปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในทางเลือกของ
ตนเองได้ ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง การทางานที่
ตนเองสนใจ และการเลือกเส้นทางอาชีพ
4. สร้างคุณค่าให้กับองค์กรจากความหลากหลาย
ของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานใช้ศักยภาพ
ที่หลากหลายได้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างประโยชน์ให้
องค์กรและส่วนรวม รวมถึงปรับเปลี่ยนระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ยืดหยุ่นเพื่อรองรับ
ความหลากหลายของพนักงานและลักษณะงาน
5. เร่งสร้างผู้นารุ่นใหม่ เพื่อเป็นกาลังสาคัญของ ธปท. - ผู้นาของ ธปท. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
ในอนาคต ให้มีภาวะผู้นาที่เข้มแข็งและกล้าตัดสินใจ สร้างแรงบันดาลใจ และประสานความร่วมมือใน
และสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกให้เกิดขึ้นได้
การขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ได้ดี เป็นแบบอย่างของ
การทางานที่ยึดค่านิยมร่วมขององค์กร (ยืนตรง มองไกล
ยื่นมือ ติดดิน)
- ธปท. เป็นองค์กรชั้นนาที่บุคลากรที่มีความสามารถสูง
ต้องการมาร่วมงาน เพื่อร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศ
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รำกฐำนสำคัญที่ 2 : ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนกำรทำงำนสู่องค์กรที่มีควำมคล่องตัวสูง
แผนกำรดำเนินงำนปี 64
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบล่างขึ้นบน
- ธปท. เป็นองค์กรที่มีพลัง คล่องตัว และขับเคลื่อนได้
ที่กระจายอานาจให้ทีมงานและพนักงานมีอิสระใน
รวดเร็ว ปรับตัว เท่าทัน และสร้างพลวัตการเปลีย่ นแปลง
การตัดสินใจและบริหารจัดการ กล้าคิดและลงมือทา - พนักงานสามารถริเริ่ม ปรับปรุง และผลักดัน
เปิดโอกาสและยอมรับที่จะเกิดข้อผิดพลาดเพื่อให้
การเปลี่ยนแปลง เพื่อความสาเร็จขององค์กร
เกิดการเรียนรู้และนามาพัฒนางานหรือสร้างนวัตกรรม - ธปท. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบริหารความเสี่ยง
ในการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กลัวความเสี่ยงจนเป็น
อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม
2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้คล่องตัว ยืดหยุ่น
ในการทางาน
และมีแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการทางานร่วมกัน
ทั้งแบบข้ามฝ่ายงาน และกับหน่วยงานภายนอก
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้
และความคิดอย่างเต็มที่ เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
เป้าหมายร่วมกัน
3. “ลด-ละ-เลิก” งานที่มีมูลค่าเพิ่มน้อย กฎเกณฑ์
และกระบวนการทางานที่สร้างต้นทุนเกินความจาเป็น
และใช้ทรัพยากรหรือเวลาที่ไม่คุ้มค่า รวมทั้งเพื่อให้
บุคลากรมีเวลาเพียงพอสาหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ
และพัฒนาตัวเอง
4. ปรับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ ธปท.
ให้ยืดหยุ่นและเท่าทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ
และสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูง
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รำกฐำนสำคัญที่ 3 : ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนกำรทำงำน
แผนกำรดำเนินงำนปี 64
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1. ปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็น digital workplace พนักงานใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลัก
ที่นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ปรับปรุงทุก
ในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทางาน
กระบวนการทางานภายใน ธปท. ให้รองรับวิธี
การทางานใหม่ที่ต้องคล่องตัวมากขึ้น และสนับสนุน
การทางานร่วมกัน
2. ส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติเปิดรับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกับพัฒนาความรู้และทักษะ
พนักงานให้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล (digital mindset and digital
capability) อย่างปลอดภัย เพื่อพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมการทางาน
3. เร่งสร้างศักยภาพและวัฒนธรรมการทางานของ - การตัดสินใจทุกนโยบายสาคัญอยู่บนพื้นฐานของ
ธปท. ที่ใช้ข้อมูลเป็นหลักในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน
และกาหนดนโยบายของ ธปท. ในทุกระดับ รวมถึง - ธปท. เป็นผู้นาด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเงินของ
ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลของ ธปท. เพื่อให้ ประเทศที่มีคุณภาพสูง เข้าถึง และใช้งานได้สะดวก
ข้อมูลมีคุณภาพ เข้าถึงได้สะดวก และนาไปใช้
และมีมาตรฐานความปลอดภัยและธรรมาภิบาลข้อมูล
ประโยชน์ร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ธปท.
ระดับสากล
ได้อย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัย
4. ยกระดับแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ธปท. เป็นองค์กรชั้นนาที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี
ทันสมัย คล่องตัว รองรับภารกิจของ ธปท. ได้อย่างมี ดิจิทัลที่ทันสมัย มีผลิตภาพในการทางานเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพ เสถียร ปลอดภัย และประหยัด
อย่างต่อเนื่อง และมีต้นทุนและความเสี่ยงในการ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น
ดาเนินงานลดลง
5. ยกระดับความเข้มแข็งและความมั่นคงปลอดภัย ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของ
ด้านไซเบอร์ให้ทนทานต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
ธปท. มีมาตรฐานอยู่ในระดับเดียวกับธนาคารกลางชั้นนา
โดยมุ่งเน้นการตอบสนองและกลับคืนสู่การใช้งาน
ปกติอย่างรวดเร็วของทั้งระบบภายใน ธปท. และ
ระบบที่เชื่อมต่อกับภายนอก

