
แผนทีค่วามเช่ือมโยง
แผนปฏบัิตกิารกองทนุเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ่้านระยะยาว ประจ าปีบัญชี 2566 - 2568

ที่มา : กองสง่เสริมการมีงานท า

วิสัยทัศน์ :  “เป็นแหล่งเงินทุนคณุภาพเพื่อสนับสนนุและสง่เสรมิผู้รับงานไปท าที่บ้านให้มีศกัยภาพอย่างยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง”



ประเด็นการบรหิารประชาชน
และประสิทธิภาพภาครฐั

แผนปฏิบัตกิารกองทุนเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ้่านระยะยาว ประจ าปีบัญช ี2566 - 2568

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

การบรหิาร
จดัการ
กองทนุ
ใหม้ั่นคง

G1

G4

G6

G7 

S1 

ที่มา : กองสง่เสริมการมีงานท า

S2

K1 

K2 

S4

K6S5

S6 K7

S8
K10

การพฒันา
ศกัยภาพ
ผูร้บังาน

ไปท าที่บา้น G2

G3

K3

K4

G5

K8

K11

แผนปฏิบตัิการดา้นแรงงาน 
2566 - 2570

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี

แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตร ์(แผนระดบัที่ 2)

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

การพฒันา
บรกิารของ
กองทนุฯ 

K9
S7

S3

K5

การสร้างโอกาสการมีงานทํา
ที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่ม

การบริหารจัดการองค์กร 
บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
สารสนเทศ ที่ทันสมัย 
และมีเสถียรภาพ

การพัฒนาฝีมือและสร้างทักษะ
ประชากรวัยแรงงานและสถาน
ประกอบกิจการให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 



ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

แผนปฏิบัตกิารกองทุนเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ้่านระยะยาว ประจ าปีบัญช ี2566 - 2568

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค

แผนแมบ่ท
ภายใตย้ทุธศาสตร์
(แผนระดบัที่ 2)

ยทุธศาสตร์
กองทนุ

เพ่ือผูร้บังาน
ไปท าท่ีบา้น

การบรหิาร
จดัการ
กองทนุ
ใหม้ั่นคง

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี

G1 กองทุนมีผลการ
ดําเนินการด้าน
การเงินทีดี่

G5 การบริหารจดัการ
กองทนุฯ มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล

G6 บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกองทุนฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

G7 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการ
บริการของกองทุนฯ

K1 ร้อยละการจัดเก็บรายได้เงินต้นและ
ดอกเบี้ย

K2 ร้อยละมูลค่าหนี้ค้างชําระที่ติดตามได้

K6 ระดับความสําเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกาํกบัดูแลของ
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

K7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

K9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลฯ

K10 ระดับความสําเร็จของพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการบริการของกองทุน

S1 พัฒนาการจัดเกบ็รายได้เงินต้นและดอกเบ้ีย

S2 เพิ่มประสิทธิภาพการตดิตามหนี้ค้างชําระ

S5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

S6 พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

S8 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการบรกิาร

ที่มา : กองสง่เสริมการมีงานท า

K11 ระดับความสําเร็จของการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจาํปี

S7 พัฒนาระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลของ
กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการบรหิารประชาชน
และประสิทธิภาพภาครฐั

K8 ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

แผนปฏิบตัิการดา้นแรงงาน 
2566 - 2570

การพัฒนาฝีมือและสร้างทักษะ
ประชากรวัยแรงงานและสถาน
ประกอบกิจการให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดและ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

การสร้างโอกาสการมีงานทํา
ที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่ม

การบริหารจัดการองค์กร 
บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
สารสนเทศ ที่ทันสมัย 
และมีเสถียรภาพ



ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค

แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตร(์แผนระดบัที่ 2)

การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้รับงาน

ไปท าที่บ้าน

ยุทธศาสตร์
กองทุน

เพ่ือผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี

ที่มา : กองสง่เสริมการมีงานท า

ประเด็นการบรหิารประชาชน
และประสิทธิภาพภาครฐั

G2 ผู้รับงานไปทํางานท่ีบ้านมคีวามรู้เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการดําเนินงานและมีจติสํานึก
เกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

S3 เสริมสร้างศักยภาพผู้รับงานไปทําที่บ้าน
ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์/ปรับปรงุ
กระบวนการผลิตที่แสดงความรับผดิชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

K3 ร้อยละของผู้รับงานไปทําท่ีบ้านท่ีได้รบัการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/ปรับปรงุ
กระบวนการผลิตที่แสดงความรับผดิชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน

แผนปฏิบัตกิารกองทุนเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ้่านระยะยาว ประจ าปีบัญช ี2566 - 2568

แผนปฏิบตัิการดา้นแรงงาน
2566 - 2570

การพัฒนาฝีมือและสร้างทักษะ
ประชากรวัยแรงงานและสถาน
ประกอบกิจการให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดและ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

การสร้างโอกาสการมีงานทํา
ที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่ม

การบริหารจัดการองค์กร 
บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
สารสนเทศ ที่ทันสมัย 
และมีเสถียรภาพ



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค

แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตร(์แผนระดบัที่ 2)

การพัฒนา
บริการของ

กองทุน

ยุทธศาสตร์
กองทุน

เพ่ือผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี

ที่มา : กองสง่เสริมการมีงานท า

G4 การ
ดําเนินงาน
ของกองทุนมี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัตกิารกองทุนเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ้่านระยะยาว ประจ าปีบัญช ี2566 - 2568

กิจกรรมการ
สํารวจความพึง

พอใจของ
ผู้รับบริการ

G3 ผู้ใช้บริการ
กองทุนมีความ
พึงพอใจ

- ไม่มี-
(เนื่องจากเป็น

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ที่ได้
จากการดําเนินงาน

และการบริหาร
อื่นๆ )

K4 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

กองทุนฯ

S4 พัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานและการบริการ
ของกองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ

K5  ร้อยละ
ความสําเร็จใน
การให้กู้ยืมเงิน
กองทุฯ ตาม
วงเงินท่ีได้รับ
อนุมัติ

กิจกรรม
ทบทวนและ
จัดทําแผนการ
ปล่อยกู้
เงินกองทุนฯ 
ประจําปีบัญชี 
2567

แผนปฏิบตัิการดา้นแรงงาน
2566 - 2570

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นการบรหิารประชาชน
และประสิทธิภาพภาครฐั

การพัฒนาฝีมือและสร้างทักษะ
ประชากรวัยแรงงานและสถาน
ประกอบกิจการให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดและ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

การสร้างโอกาสการมีงานทํา
ที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่ม

การบริหารจัดการองค์กร 
บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
สารสนเทศ ที่ทันสมัย 
และมีเสถียรภาพ



แผนปฏิบัตกิารกองทุนเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ้่านระยะยาว ประจ าปีบัญช ี2566 - 2568

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค

แผนแมบ่ท
ภายใตย้ทุธศาสตร์
(แผนระดบัที่ 2)

ยทุธศาสตร์
กองทนุ

เพ่ือผูร้บังาน
ไปท าท่ีบา้น

ยทุธศาสตร์
กองทนุ

เพ่ือผูร้บังาน
ไปท าที่บา้น

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี

G1 กองทุนมีผลการ
ดําเนินการด้านการเงินที่ดี

G5 การบริหารจัดการ
กองทุนฯ มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล

G6 บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

G7 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการของกองทุนฯ

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสง่เสริมการรับงาน
ไปทําที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาํที่บา้น
6. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว ประจําปี
บัญชี 2567-2569 และจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําปีบัญชี 2567
8. กิจกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี

1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธภิาพการจดัเกบ็รายได้เงินต้นและดอกเบ้ีย
2. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธภิาพเรง่รดัติดตามหนี้ค้างชําระ

3. กิจกรรมการกํากบัดูแลการดาํเนิน งานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
4. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการเพือ่ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว ประจําปีบัญชี 2567 –2569 
และจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําปีบัญชี 2567

9. กิจกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูลและวิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
10. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดกาสารสนเทศทีส่นบัสนนุการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) 
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ประจําปีบัญชี 2567-2569
และจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําปีบัญชี 2567
12. กิจกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจําปี

ที่มา : กองสง่เสริมการมีงานท า

ประเด็นการบรหิารประชาชน
และประสิทธิภาพภาครฐั

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

แผนปฏิบตัิการดา้นแรงงาน
2566 - 2570

การพัฒนาฝีมือและสร้างทักษะ
ประชากรวัยแรงงานและสถาน
ประกอบกิจการให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดและ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

การสร้างโอกาสการมีงานทํา
ที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่ม

การบริหารจัดการองค์กร 
บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
สารสนเทศ ที่ทันสมัย 
และมีเสถียรภาพ



แผนปฏิบัตกิารกองทุนเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ้่านระยะยาว ประจ าปีบัญช ี2566 - 2568

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค

แผนแมบ่ท
ภายใตย้ทุธศาสตร์
(แผนระดบัที่ 2)

ยุทธศาสตร์กองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปทําที่บ้าน

ยุทธศาสตร์กองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปทําที่บ้าน

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี

G4 การดําเนินงานของ
กองทุนมีประสิทธิภาพ

1. กิจกรรมการทบทวนและจัดทําแผนการ
ปล่อยกู้เงิน กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปทําที่
บ้านประจําปีบัญชี 2565

ที่มา : กองสง่เสริมการมีงานท า

ประเด็นการบรหิารประชาชน
และประสิทธิภาพภาครฐั

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

แผนปฏิบตัิการดา้นแรงงาน
2566 - 2570

การพัฒนาฝีมือและสร้างทักษะ
ประชากรวัยแรงงานและสถาน
ประกอบกิจการให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดและ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

การสร้างโอกาสการมีงานทํา
ที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่ม

การบริหารจัดการองค์กร 
บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
สารสนเทศ ที่ทันสมัย 
และมีเสถียรภาพ



แผนปฏบิัตกิารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทนุเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ้่าน 
ประจ าปีบัญชี 2566-2568

ที่มา : กองสง่เสริมการมีงานท า

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระยะยาว ประจําปีบัญชี 2566-
2568 และจัดทําแผน ปฏิบัติการ
ประจําปีบัญชี 2566
2. กิจกรรมการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี
3. กิจกรรมจัดจ้างนิติกรลูกจ้าง
ชั่วคราว

การบรหิารจดัการ
กองทนุฯ ใหม้ั่นคง

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1. การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลเชิง
กลยุทธ์  

CSF1
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ์เกิด
ผลสัมฤทธิ์
แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กองทุนฯ

S1 บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ์

K1 ระดับ
ความส าเร็จ
ในการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลเชิงกล
ยุทธ์

G6 บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองทุนฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

CSF2 บุคลากรทุก
ระดับมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

S2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร

ยทุธศาสตรก์องทนุฯ
ประจ าปีบญัชี 
2566-2568

ประเด็นยทุธศาสตร์

เป้าประสงคห์ลกั

1.กิจกรรมการจัดทํา
แผนและดําเนินงาน
ตามแผนยกระดับ
ความผูกพันของ
บุคลากรกองทุนฯ

S7 พัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร

S8 พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

K2 ร้อยละความ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อ
กองทุนฯ

แนวทางพฒันา



แผนปฏบิัตกิารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทนุเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ้่าน 
ประจ าปีบัญชี 2566-2568

ที่มา : กองสง่เสริมการมีงานท า

การบรหิารจดัการ
กองทนุฯ ใหม้ั่นคง

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

2. การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร

CSF3
บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ
และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ

S3 พัฒนา
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

K3 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาให้
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

G6 บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองทุนฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

CSF4 การจัดการ
ความรู้ในองค์กร

S4 ส่งเสริม
การจัดการ
ความรู้ใน
องค์องค์กร

ยทุธศาสตรก์องทนุฯ
ประจ าปีบญัชี 
2566-2568

ประเด็นยทุธศาสตร์

เป้าประสงคห์ลกั

กิจกรรมจัดท า คู่มือ
การจัดการความ รู้ 
(Knowledge 
Management: 
KM) ของกองทุนฯS7 พัฒนาความสามารถใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร

S8 พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

K6 ระดับ
ความสําเร็จในการ
จัดทําคู่มือการ
จัดการความรู ้(KM)

K4 ร้อยละของบุคลากร
กองทุนฯที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลตามบันทกึ
ข้อตกลงฯการประเมินผล
ของบุคลากร

1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้าน
ส่งเสริมการรับงานไปทําที่บ้าน
และด้านกองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทําที่บ้าน 

K5 ร้อยละของบุคลากร
กองทุนฯ ที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล

2. กิจกรรมการวัดและ
การประเมินผลของ
บุคลากรกองทุนฯ

3. กิจกรรมการ
พัฒนาบุคากร
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล(IDP)

แนวทางพฒันา



แผนปฏิบัตกิารดจิทิัลระยะยาว กองทุนเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ้่าน ประจ าปีบัญช ี2566-2568 

ท่ีมา : กองสง่เสริมการมีงานท า

1. กิจกรรมปรับปรุงระบบสง่เสริม
การมีงานทํา
2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าที่ด้านสง่เสริมการรับ
งานไปทําที่บ้านและด้านกองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รบั
งานไปทําที่บ้าน ประจําปีบญัชี 
2567- 2569 และแผนปฏิบัตกิาร
ดิจิทัลกองทุนฯ ประจําปีบญัชี 2567

ยทุธศาสตรก์องทนุฯ
ประจ าปีบญัชี 
2566-2568

การบรหิารจดัการ
กองทนุฯ ใหม้ั่นคง

ประเด็นยทุธศาสตร์

เป้าประสงคห์ลกั

แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล
ระยะยาว 
กองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไป
ทําท่ีบ้าน
ประจําปี
บัญชี
2566-2568

การพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และดิจิทัล

G1 กองทุนฯ มี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัลสนับสนุน
การให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกองทุนฯ

S1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลสนับสนุน
การให้บริการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของ
กองทุนฯ

K1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
สนับสนุนการให้บริการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ

G7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลสนับสนุนการบริหาร
และการจัดการ และการบริการ
ของกองทุนฯ

K2  ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
กองทุนฯ

S8 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการ

S2 พฒันาระบบ
สารสนเทศ
สนบัสนนุการ
บริหารจดัการ
กองทนุฯ

1. กิจกรรมจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศระบบ
บริหารจัดการลูกหน้ีกองทุน
ฯ และระบบรับ-จ่ายเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
บริหารจัดการกองทุนฯ
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS)
3. กิจกรรมการปรับปรุง
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําท่ี
บ้านให้มีประสิทธิภาพ

G2 ระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
กองทุนฯ

การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการ
ดําเนินงาน

แนวทางพฒันา


