
แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ณ สิ้นไตรมาสที ่4 (เดือนตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

     รอบ 3 เดือน                รอบ ๖ เดือน              รอบ ๙ เดือน            รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ  แผนกำรพัฒนำบริกำรตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ/บริกำร ผ่ำนระบบ                                           
     e-Commerce ของ ปณท 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  ใช้งบประมำณของ ปณท    

4. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อรองรับกำรเป็นช่องทำงซื้อขำยสินค้ำผ่ำน e-Commerce อย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวก  
              และง่ำยต่อผู้ใช้งำน รวมทั้งรองรับกระบวนกำรท ำงำนที่คู่ค้ำสำมำรถใช้งำนได้แบบครบวงจร               
              เบ็ดเสร็จ และเป็นปัจจุบันตั้งแต่ต้นจนจบ (End to End) 
  2) เพื่อให้เกิดระบบกำรเก็บข้อมูลที่เป็นมำตรฐำน มีประสิทธิภำพ และสำมำรถเรียกข้อมูลเพื่อ     
      ส่งเสริมพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำท่ีบ่อยครั้งมำกข้ึน และสร้ำงควำมภักดีของลูกค้ำ 

เพ่ือผลักดันประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

5. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  
มีจ านวนผู้ใช้บริการซื้อ/ขาย ผ่านเว็บไซต์ e-Commerce ของ ปณท เพิ่มข้ึน 

6. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี  
 เริ่มวันที่ 1 ตุลำคม 59 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 60 
 
    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ  
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 28 ก.พ. 60 

กิจกรรมที่ 2 พิจำรณำ คัดเลือกและน ำคู่ค้ำท่ีมีควำมพร้อม           
มำจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนเว็บไซต์  e-Commerce ของ ปณท 

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 

กิจกรรมที่ 3 มีกิจกรรมกำรตลำดและกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์เพ่ือให้มีลูกค้ำเข้ำชมเว็บไซต์เพ่ิมขึ้น 

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 

7. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 
 ใช้งบประมำณของ ปณท เอง จ ำนวน 20 ล้ำนบำท     
8.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     8.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ 5)   
          - มีคู่ค้ำเข้ำร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำบนเว็บไซต์เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 100 รำย จำกเป้ำหมำยทั้งไตรมำส     
            จ ำนวน 3 รำย  
 



  - ผู้เข้ำชมเว็บไซต์ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100 
 8.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 4 กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนำเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com มีผลกำรด ำเนินกำร คือ พัฒนำเว็บไซต์
ระบบใหม่และเริ่มเปิดใช้งำนตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม 2560 

กิจกรรมที่ 2 พิจำรณำ คัดเลือกและน ำคู่ค้ำท่ีมีควำมพร้อมมำจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนเว็บไซต์   
e-Commerce ของ ปณท มีผลกำรด ำเนินกำร คือ พิจำรณำคู่ค้ำที่มีควำมพร้อมและน ำ
สินค้ำข้ึนจ ำหน่ำยได้จ ำนวน 100 รำย 

กิจกรรมที่ 3 มีกิจกรรมกำรตลำดและกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์เพื่อให้มีลูกค้ำเข้ำชมเว็บไซต์เพ่ิมข้ึน มี
ผลกำรด ำเนินกำร คือ มีกำรโฆษณำเว็บไซต์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ในเครือ BEC  ทั้งสื่อเว็บไซต์ 
โทรทัศน์ รวมทั้งสื่อ Social Media เช่น Facebook ส่งผลให้เว็บไซต์ได้รับกำรตอบรับ
จำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลกำรด ำเนินงำน มีผลกำรด ำเนินกำร คือ มีคู่ค้ำจ ำหน่ำยบนเว็บไซต์ เพิ่มขึ้นจำก
เดิม จ ำนวน 100 รำย และมีลูกค้ำเข้ำชมเว็บไซต์เพ่ิมขึ้น 

8.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 1,988,416.65 บำท 

9. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน  
9.1  ปณท จ ำเป็นต้องมีกำรพิจำรณำคัดเลือกคู่ค้ำที่มีควำมเหมำะสมทั้งคุณภำพของสินค้ำ ก ำลังกำรผลิต 

และมำตรฐำนของกำรหุ้มห่อจัดส่ง ส่งผลให้คู่ค้ำหลำยรำยไม่สำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนเว็บไซต์ของ ปณท  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 

 ให้ค ำแนะน ำกับผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรเกี่ยวกับปรับปรุงคุณภำพสินค้ำ และกำรหุ้มห่อให้ได้    
มำตรฐำน เพื่อให้สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกของ ปณท ได้ 

 9.2 จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์อำจมำกขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลำ High season หรือภำวะเศรษฐกิจ 
รวมทั้ง ช่วงเวลำของกำรจัดกิจกรรมกำรตลำด 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
 จัดกิจกรรมกำรตลำดในช่วง Low season เพ่ือกระตุ้นจ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์ 

10. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
    10.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 

รำยงำนข้อมูล โดย นำยนเรศ ไชยวงค์ 
ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนระดับ 8 

โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-3202 

เดือน จ ำนวนครั้งเข้ำชม 
เมษำยน 2560 21,564 
พฤษภำคม 2560 26,698 
มิถุนำยน 2560 32,593 
กรกฎำคม 2560 59,844 
สิงหำคม 2560 84,976 
กันยำยน 2560 22,992 

เดือน จ ำนวนครั้งเข้ำชม 
ตุลำคม 2559   11,627 
พฤศจิกำยน 2559 12,287 
ธันวำคม 2559 26,109 
มกรำคม 2560 14,129 
กุมภำพันธ์ 2560 11,578 
มีนำคม 2560       82,668 

http://www.thailandpostmart.com/

