
 

 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม 2560 – ๓๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑) 

๑. ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงกำรดิจิทัลชุมชนด้ำน e - Commerce 

๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นโครงการภายใต้งบประมาณใด   ใช้งบประมำณของ ปณท เอง 

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑  เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชน ร้ำนค้ำประชำรัฐรักสำมัคคี กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน   

 ใช้ประโยชน์ จำกโครงกำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 
 ประเทศ ตำมโครงกำรติดตั้งโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงหรือ “เน็ตประชำรัฐ” 

๔.๒ เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรจำกชุมชนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มี 
 มำตรฐำน มีระบบกำรช ำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย และระบบกำรจัดส่งสินค้ำที่มีประสิทธิภำพ 

๔.๓  เพ่ือให้ร้ำนค้ำชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรสต็อกสินค้ำ กำรจ ำหน่ำย 
 สินค้ำ กำรลงทะเบียนสมำชิก กำรสั่งซื้อสินค้ำจำกผู้ขำยมำจ ำหน่ำยให้แก่สมำชิกในชุมชนได้อย่ำงมี 
 ประสิทธิภำพ ช่วยลดภำระและต้นทุนในกำรจัดเก็บสต็อกสินค้ำ 

๔.๔ เพ่ือสร้ำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรของชุมชน สู่ตลำดภำยนอกท้องถิ่นอย่ำงมี  
 ประสิทธิภำพ มีมำตรฐำน ท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำน กำรสร้ำงอำชีพ 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลเพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน 

๕. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย  
 

                                   ค่าเป้าหมาย 
                    ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ติดตั้งระบบ POS (แห่ง) 

 

 
๒๐๐ 

 
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๕  ปี                   วัน/เดือน/ปี  
เริ่ม เดือนตุลำคม ๒๕๖๐                                             สิ้นสุด เดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

เอกสารแนบ ๑ 
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แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ  
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ คัดเลือกร้ำนค้ำชุมชนเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรติดตั้งระบบ POS 
จ ำนวน ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐๐ แห่ง   

  ๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒ ติดตั้งระบบ POS จ ำนวน ๕,๐๐๐ แห่ง   ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๓ ติดตั้งระบบ POS จ ำนวน ๕,๐๐๐ แห่ง  ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งระบบ POS จ ำนวน ๕,๐๐๐ แห่ง ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๕ ติดตั้งระบบ POS จ ำนวน ๕,๐๐๐ แห่ง ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๑  

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ ำนวน        -          บำท  

๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง  

 ม.ค. ๒๕๖๐ – ธ.ค. ๒๕๖๐  จ ำนวน  ๒๒,๓๓๐,๐๐๐ บำท 
 ม.ค. ๒๕๖๑ – ธ.ค. ๒๕๖๑  จ ำนวน  ๑๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บำท 

๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 

๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)  
  

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ติดตั้งระบบ POS (แห่ง) ๒๐๐ ๒๐๐ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน   

 มีกิจกรรมทั้งหมด  จ านวน  ๑  กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑  คัดเลือกร้ำนค้ำชุมชนเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรติดตั้งระบบ POS จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐๐ แห่ง   

 มีผลการด าเนินงาน คือ ติดตั้งระบบบริหารงานร้านค้าปลีก (Point of Sale : POS) ให้แก่ที่ท าการ
 ไปรษณีย์อนุญาต ร้านค้าชุมชน หรือกลุ่มตัวแทน จ านวน ๒๐๐ แห่ง พร้อมทั้งสอนการใช้งาน  
  โปรแกรม โดยได้น าสินค้าขึ้นระบบ POS จ านวนทั้งสิ้น 1,596 รายการ และมีผู้ประกอบการขึ้น 
          ทะเบียนแล้ว 341 ราย     
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๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) / ข้อเสนอแนะ 
๙.๑ กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำชุมชนไม่อยู่ในพ้ืนที่ติดตั้งของเน็ตประชำรัฐ ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน    
จึงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตำม เป็นพ่ีเลี้ยง รับฟังปัญหำ และน ำมำวิเครำะห์หำวิธีกำรแก้ไข เพื่อควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรฯ 
๙.๒ ชุมชนยังขำดทักษะในกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และขำดควำมช ำนำญในกำรใช้ระบบบริหำรร้ำนค้ำปลีก 
POS (Point of Sale) จึงพัฒนำระบบ POS เพ่ิมเติมให้ใช้งำนง่ำย และไม่ซ้ ำซ้อน 
๙.๓ สินค้ำชุมชนบำงแห่ง ยังไม่ได้พัฒนำรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ให้มีควำมน่ำสนใจ จึงประสำนงำนภำคีเครือข่ำย
อบรมให้ควำมรู้ ช่วยเหลือในกำรพัฒนำสินค้ำ และก ำลังกำรผลิตให้เพียงพอกับกำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง 
online 

๑๐. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ*  

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร (ค่ำเป้ำหมำยสะสมปี ๒๕๖๔ 
จ ำนวน ๒๐,๒๐๐ จุด) 

๑๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรณีโครงกำรมีแผน
ต่อเนื่องมำกกว่ำ ๑ ปี) (ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๕,๒๐๐ จุด) 

 
 
หมายเหตุ   
* - กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๑๐.๑ 
  -  กรณมีีแผนมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
  - ควำมก้ำวหน้ำ (%) ให้ประมำณกำรคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยตำมแผนงำน/โครงกำร 
  - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑป์ระมำณกำรร้อยละ คือ อนุมัติโครงกำร = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, 

จัดซื้อจัดจ้ำง = ๑๕%,  
ลงนำมในสัญญำแล้ว = ๒๐% จำกนั้นร้อยละ ๒๑ – ๑๐๐ จะเป็นควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนต่อจน
เสร็จสิ้นตำมแผน 

 

ผู้ประสานรายงานข้อมูลโดย นำงสำวสุเนตรำ เนตรำคม         

ต าแหน่ง ผู้จัดกำรฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร 

เบอร์โทรศัพท์  ๐-๒๘๓๑-๓๔๔๖  

 


