
 

 

แบบรายงานที่ 1 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560) 

1. ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

2. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงกำรดิจิทัลชุมชนด้ำน e-Commerce 

3. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นโครงการภายใต้งบประมาณใด   ใช้งบประมำณของ ปณท เอง 

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชน ร้ำนค้ำประชำรัฐรักสำมัคคี กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

ใช้ประโยชน์ จำกโครงกำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตำมโครงกำรติดตั้งโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงหรือ “เน็ตประชำรัฐ” 

4.2  เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรจำกชุมชนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มี
มำตรฐำน มีระบบ  กำรช ำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย และระบบกำรจัดส่งสินค้ำท่ีมีประสิทธิภำพ 

4.3 เพ่ือให้ร้ำนค้ำชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรสต็อกสินค้ำ กำรจ ำหน่ำย
สินค้ำกำรลงทะเบียนสมำชิก กำรสั่งซื้อสินค้ำจำกผู้ขำยมำจ ำหน่ำยให้แก่สมำชิกในชุมชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ช่วยลดภำระและต้นทุนในกำรจัดเก็บสต็อกสินค้ำ 

4.4 เพ่ือสร้ำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรของชุมชน สู่ตลำดภำยนอกท้องถิ่นอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  มีมำตรฐำน ท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำน กำรสร้ำงอำชีพ 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี 2561) ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภำพ
ชีวิตประชำชน 

5. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
 

                                   ค่าเป้าหมาย 
                    ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 

 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ติดตั้งระบบ POS (แห่ง) 

 

 
200 

 
5,000 5,000 5,000 5,000 

  

6. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ   5  ปี                   วัน/เดือน/ปี ( เช่น 365 วัน, 3 เดือน, 2 ปี) 
เริ่ม เดือนตุลำคม 2560                                                สิ้นสุด เดือนธันวำคม 2564 
เลขที่สัญญำ    -                                                         ลงนำมในสัญญำวันที่    - 
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แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ  
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกร้ำนค้ำชุมชนเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรติดตั้งระบบ POS 
จ ำนวน ไม่ต่ ำกว่ำ 200 แห่ง   

      1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2560 

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งระบบ POS จ ำนวน 5,000 แห่ง       1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561 

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งระบบ POS จ ำนวน 5,000 แห่ง     1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 

กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งระบบ POS จ ำนวน 5,000 แห่ง    1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 

กิจกรรมที่ 5 ติดตั้งระบบ POS จ ำนวน 5,000 แห่ง    1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564 

7. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  2561  

7.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ   จ ำนวน        -          บำท  

7.2 งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง   จ ำนวน        -          บำท 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน 

8.1 ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจำกข้อ 5 ในส่วนที่ 1) 
  

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ติดตั้งระบบ POS (แห่ง) 200 67 5,000 - 5,000 - 

8.2 รายละเอียดผลการด าเนินงาน  (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ 6) 

 มีกิจกรรมทั้งหมด  จ านวน  1  กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  คัดเลือกร้ำนค้ำชุมชนเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรติดตั้งระบบ POS จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 200 แห่ง   

    มีผลการด าเนินงาน คือ ติดตั้งระบบงำนค้ำปลีก (Point of Sale : POS) ให้แก่ที่ท ำกำร 
     ไปรษณีย์อนุญำต ร้ำนค้ำชุมชน หรือกลุ่มตัวแทนในปี 2560 จ ำนวน 67 แห่ง พร้อมทั้งสอน       
                            กำรใช้งำนโปรแกรม                       
     8.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เนื่องจำกได้จัดสรรอุปกรณจ์ำกอุปกรณ์ที่ได้จัดซื้อส ำหรับ
ส ำรองไว้ติดตั้งให้กับที่ท ำกำรเปิดใหม่ และที่ท ำกำรที่ต้องกำรเพิ่มเคำน์เตอร์บริกำร 

9. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) / ข้อเสนอแนะ 
   9.1 ในกำรประสำนหน่วยงำนร่วมด ำเนินงำนเพื่อให้ได้ข้อมูล เช่น รำยชื่อร้ำนค้ำชุมชน ร้ำนค้ำกองทุน
หมู่บ้ำน จะได้รับข้อมูลค่อนข้ำงล่ำช้ำหรือไม่ได้เลย และมีจ ำนวนไม่มำกนัก ท ำให้กำรส ำรวจจุด POS เริ่มได้
ล่ำช้ำ  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
            คัดเลือกท่ีท ำกำรไปรษณีย์อนุญำตที่มีควำมเหมำะสม เพ่ือใช้เป็นจุดติดตั้ง POS แทน  
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       9.2 จุดติดตั้งที่ส ำรวจและมีแผนจะด ำเนินกำรติดตั้ง POS เมื่อลงพ้ืนที่ ปรำกฏว่ำมีควำมไม่เหมำะสม 
เช่น เป็นพื้นที่ชนบทห่ำงไกล กำรเดินทำงเข้ำออกไม่สะดวก ไม่มีสินค้ำที่จะน ำมำข้ึนระบบ ท ำให้ได้จุดติดตั้ง
ไม่ครบถ้วน 
   ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
            ประสำนงำนกับส ำนักงำนไปรษณีย์เขตในพ้ืนที่เพ่ือพิจำรณำจุดอ่ืนที่มีควำมเหมำะสมทดแทน 
       9.3 ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 
   ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
        พัฒนำ Mobile Application ที่สำมำรถติดตั้งบนอุปกรณ์ Smart Phone แทนกำรใช้ระบบ    
        POS ที่ต้องติดตั้งบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

10. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

11.1  มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  0.37 ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร  

11.2  มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. 2561 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่อง
มากกว่า 1 ปี) 

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย นำยพงษ์ทร  วิเศษสุวรรณ         

ต าแหน่ง ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรประสบกำรณ์ลูกค้ำบริกำรไปรษณีย์ 

เบอร์โทรศัพท์  0-2831-3924  

 


