
 

 

แบบรายงานที่ 1 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  2561) 

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  เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรจำกชุมชนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มี
มำตรฐำน มีระบบกำรช ำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย และระบบกำรจัดส่งสินค้ำที่มีประสิทธิภำพ 

4.3 เพ่ือให้ร้ำนค้ำชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรสต็อกสินค้ำ กำรจ ำหน่ำย
สินค้ำ กำรลงทะเบียนสมำชิก กำรสั่งซื้อสินค้ำจำกผู้ขำยมำจ ำหน่ำยให้แก่สมำชิกในชุมชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ช่วยลดภำระและต้นทุนในกำรจัดเก็บสต็อกสินค้ำ 

4.4 เพ่ือสร้ำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรของชุมชน สู่ตลำดภำยนอกท้องถิ่นอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีมำตรฐำน ท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำน กำรสร้ำงอำชีพ 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลเพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน 

5. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย  
 

                                   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  
เริ่ม เดือนตุลำคม 2560                                                สิ้นสุด เดือนธันวำคม 2564 
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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 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

7. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  2561  

7.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ ำนวน        -          บำท  

7.2 งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง  

 ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2560  จ ำนวน  22,330,000 บำท 
 ม.ค. 2561 – ธ.ค. 2561  จ ำนวน  113,300,000 บำท 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน 

8.1 ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)  
  

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

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

8.2 รายละเอียดผลการด าเนินงาน   

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

 มีผลการด าเนินงาน คือ ติดตั้งระบบบริหำรงำนร้ำนค้ำปลีก (Point of Sale : POS) ให้แก่ที่ท ำกำร
 ไปรษณีย์อนุญำต ร้ำนค้ำชุมชน หรือกลุ่มตัวแทน จ ำนวน 200 แห่ง พร้อมทั้งสอนกำรใช้ งำน 
           โปรแกรม  

8.3    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เนื่องจำกได้จัดสรรอุปกรณ์จำกอุปกรณ์ท่ีได้จัดซื้อส ำหรับ
ส ำรองไว้ติดตั้งให้กับที่ท ำกำรเปิดใหม่ และที่ท ำกำรที่ต้องกำรเพิ่มเคำน์เตอร์บริกำร 
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9. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) / ข้อเสนอแนะ 
9.1 ผู้ใช้งำนประจ ำจุดติดตั้งระบบ POS ยังไม่ช ำนำญกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
      จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ไปยังจุดติดตั้ง POS เพ่ือสอนกำรใช้งำนโปรแกรมเบื้องต้น  
9.2 สินค้ำชุมชนที่น ำมำจ ำหน่ำยผ่ำนระบบ POS ยังไม่เป็นที่รู้จักและบรรจุภัณฑ์ยังขำดควำมน่ำสนใจ  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
      รว่มมือกับห้ำงแม็คโครจัดอบรมให้ควำมรู้ เพื่อให้สำมำรถพัฒนำบรรจุภัณฑ์ได้สวยงำม พร้อมวำง
จ ำหน่ำยในระบบต่อไป 

10. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ*  

10.1  มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร (ค่ำเป้ำหมำยสะสมปี 2564 จ ำนวน 
20,200 จุด) 

10.2  มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. 2561 (กรณีโครงกำรมีแผนต่อเนื่อง
มำกกว่ำ 1 ปี) (ค่ำเป้ำหมำยปี 2561 จ ำนวน 5,200 จุด) 

 

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย นำงสำวสุเนตรำ เนตรำคม         

ต าแหน่ง ผู้จัดกำรฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร 

เบอร์โทรศัพท์  0-2831-3446  

 


