
.แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๒    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

๑. ชื่อหน่วยงาน  บมจ. กสท โทรคมนาคม  

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงข่ายเคเบิลใต้น า้ใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway)  

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  โครงการลงทุนของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  
(เช่น แผนปฏิบัติราชการประจ าปี / โครงการเร่งด่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ DE (ภายใต้งบประมาณ ๓,๗๕๕ ล้านบาท)/ โครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)) 

๔. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อใช้เป็นระบบสื่อสัญญาณหลักระบบหนึ่งส้าหรับรองรับปริมาณ Traffic ระหว่างประเทศที่เติบโตเพิ่มขึ น  
๒) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงของโครงข่ายสื่อสัญญาณระหวา่งประเทศของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นในภูมิภาค เป็น
การสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากัด (มหาชน) ในการเปิดเสรีบริการโทรคมนาคม  
๓) เพื่อทดแทนระบบเคเบิลใต้น ้าสายเดิมทีถู่กยกเลิกใช้งาน เช่น ระบบเคเบิลใต้น ้า APCN และ อาจจะถูกยกเลิกใช้งานในอนาคตอันใกล้ เช่น
ระบบเคเบิลใต้น ้า SMW๓  
๔) เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงหากระบบเคเบิลใต้น ้าสายหลักประสบปญัหา  
๕) เพื่อสนับสนุนแผน/นโยบายของรัฐบาลซ่ึงต้องการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประเทศ  
๖) เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.๒๕๕๘  

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที ่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกวา่ ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. มีระบบเคเบิลใต้น ้าระหว่างประเทศ APG ร่วมกับภาคีสมาชิก  แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 
๒. ความจุอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น ้าใยแก้ว APG (Gbps) ๗๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๓๐๐ Gbps 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๒๐ ปี วัน/เดือน/ปี ( เช่น ๓๖๕ วัน, ๓ เดือน , ๒ ปี) 
 เริ่มวันท่ี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ นสุดวันท่ี ปี พ.ศ. ๒๕๗๔  
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดอืน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ จัดสร้างระบบเคเบิลใต้น ้าระหว่างประเทศ ร่วมกับภาคีสมาชิก  ๑ ต.ค. ๕๕ – ๓๑ ส.ค. ๕๙ 
กิจกรรมที่ ๒ Upgrade อุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น ้าใยแก้ว APG  ๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๑ ส.ค. ๖๔ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ใหร้ะบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๗. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๗.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวชี้วดั 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. มีระบบเคเบิลใต้น ้าระหว่างประเทศ APG ร่วมกับ

ภาคีสมาชิก  
แล้วเสร็จ ระหว่าง

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 

๒. ความจุอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น ้าใยแก้ว APG 
(Gbps) 

๕๐ — ๒๕๐ ๒๐๐ ๔๓๐ ๕๐๐ 

๗.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั งหมด จ้านวน   ๒   กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ จัดสร้างระบบเคเบิลใต้น ้าระหวา่งประเทศ ร่วมกับภาคีสมาชกิ  มีผลการด้าเนินการ คือ  จัดสร้างแล้วเสร็จ รับไว้ใช้งาน

เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๕๙  

กิจกรรมที่ ๒ Upgrade อุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น ้าใยแกว้ APG มีผลการด้าเนินการ คือ ได้ด้าเนินการ upgrade ความจุไปแล้ว  

๒ ครั ง 
(แนวทางการตอบผลการด าเนินงาน คือ ตอบเรื่องที่ได้ด าเนินงานแล้ว/ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน/ เรื่องที่จะด าเนินงานต่อไปตามแผนฯ 
พรอ้มระบุวัน เวลา สถานทีด่ าเนินการ หรือคาดว่าแล้วเสร็จ และเหตุผลรายละเอียดประกอบการด าเนินงาน) 

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
ในส่วนการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น ้า APG ปัจจุบันคงเหลืองานคงค้าง (Deficiency Lists) ที่ผู้รับจ้างต้องด้าเนินงานให้เสร็จเรียบร้อย ซ่ึงขึ นอยู่
กับการด้าเนินงานของผู้รับจ้างและการยอมรับความสา้เร็จของงานจากภาคีสมาชิก  

๙. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ* 
๙.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗ ของเป้าหมายทั งโครงการ  
๙.๒ มีความก้าวหน้า คดิเป็นร้อยละ ๕๑.๔๒ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท้า TOR = ๑๐%, จัดซื อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเปน็ความก้าวหน้าของการด้าเนินงานต่อจนเสร็จสิ นตามแผน 

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย  นายจิตภัทร บุนนาค  
ต้าแหน่ง ผู้จัดการส่วนนโยบายและยุทธศาสตรภ์าครัฐ เบอร์โทรศัพท ์ ๐๒-๑๐๔-๔๒๙๘  

สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานไดท้ี่เว็บไซต์กระทรวงฯ www.mdes.go.th  
โดยคลิกทีเ่มนู “หน่วยงานของเรา” คลิกหัวข้อ “ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์” และคลิกหัวข้อย่อย “งานด้านตดิตามและประเมินผล” 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๒    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

๑. ชื่อหน่วยงาน  บมจ. กสท โทรคมนาคม  

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่  

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  โครงการลงทุนของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  
(เช่น แผนปฏิบัติราชการประจ าปี / โครงการเร่งด่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ DE (ภายใต้งบประมาณ ๓,๗๕๕ ล้านบาท)/ โครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)) 

๔. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อปรับรูปแบบการด้าเนินธุรกจิสื่อสารไร้สายให้เหมาะกบั บมจ. กสท โทรคมนาคม และสามารถ แข่งขันได้ในสภาวะตลาดในปัจจุบัน  
๒) เพื่อหาแนวทางการด้าเนินการร่วมกับพันธมิตรในการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
๓) เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และเพิ่มรายได้ในกลุ่มธุรกิจสื่อสารไร้สายชดเชยรายได้จากสัมปทาน  

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกวา่ ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. จ้านวนลูกคา้รายย่อย (ล้านราย) มีจ้านวนลูกคา้รายย่อย……..ราย ๑.๖๒๑ ๑.๖๙๓ ๑.๗๔๔ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๑๔ ปี วัน/เดือน/ป ี( เช่น ๓๖๕ วัน, ๓ เดือน , ๒ ปี) 
 เริ่มวันท่ี  ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ สิ นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘  
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดอืน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ ขยายโครงข่ายการใหบ้ริการ  ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 
กิจกรรมที่ ๒ ให้บริการขายส่ง   ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘ 
กิจกรรมที่ ๓ ให้บริการรายยอ่ย  ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ใหร้ะบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 
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๗. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๗.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวชี้วดั 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. มีจ้านวนลูกคา้รายย่อย (ล้านราย) ๑.๐๐๘ ๑.๒๓๘ ๑.๓๐๑ ๑.๗๑๔ ๑.๕๐๐ ๑.๗๕๒ 

๗.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั งหมด จ้านวน 1 กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑  ให้บริการรายย่อย มผีลการด้าเนินการ คือ มีลูกค้า ๑,๙๐๒,๕๘๔ ราย (๓๑ ธ.ค. ๖๑) 
(แนวทางการตอบผลการด าเนินงาน คือ ตอบเร่ืองที่ได้ด าเนินงานแล้ว/ เร่ืองที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน/ เร่ืองที่จะ
ด าเนินงานต่อไปตามแผนฯ พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ด าเนินการ หรือคาดว่าแล้วเสร็จ และเหตุผลรายละเอียด
ประกอบการด าเนินงาน) 

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
 ๘.๑ ปัญหาการจัดซื อคืนระบบสื่อสัญญาณ  
 ๘.๒ ปัญหาการติดตั งและขยายโครงข่าย  
 ๘.๓ ปัญหาการค้างจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างคู่สัญญา  

๙. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ* 
๙.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๐ ของเป้าหมายทั งโครงการ  
๙.๒ มีความก้าวหน้า คดิเป็นร้อยละ ๙๘.๐๙ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท้า TOR = ๑๐%, จัดซื อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเปน็ความก้าวหน้าของการด้าเนินงานต่อจนเสร็จสิ นตามแผน 

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย  นายจิตภัทร บุนนาค  
ต้าแหน่ง ผู้จัดการส่วนนโยบายและยุทธศาสตรภ์าครัฐ เบอร์โทรศัพท ์ ๐๒-๑๐๔-๔๒๙๘  

สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานไดท้ี่เว็บไซต์กระทรวงฯ www.mdes.go.th  
โดยคลิกทีเ่มนู “หน่วยงานของเรา” คลิกหัวข้อ “ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์” และคลิกหัวข้อย่อย “งานด้านตดิตามและประเมินผล” 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๒    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

๑. ชื่อหน่วยงาน  บมจ. กสท โทรคมนาคม  

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การ

เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub  

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  โครงการลงทุนของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(เช่น แผนปฏิบัติราชการประจ าปี / โครงการเร่งด่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ DE (ภายใต้งบประมาณ ๓,๗๕๕ ล้านบาท)/ โครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)) 

๔. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเช่ือมต่อระหวา่งประเทศ ที่มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุ
เพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน  
๒) เพื่อลดค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และท้าให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส้าหรับ
ประชาชนถูกลง  
๓) เพื่อส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบกิจการให้บริการด้านเนื อหา (Content Provider) รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)  

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล  
 ยทุธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกวา่ ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ความจุโครงข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสถานีเคเบิลใต้น ้าของ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม (เพิ่มขึ น: Gbps) 

๒,๓๐๐ ๒,๓๐๐ ๒,๓๐๐ 

ความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น ้าระหว่างประเทศที่มีอยู่ (เพิ่มขึ น: Gbps) ๑,๗๗๐ ๑,๗๗๐ ๑,๗๗๐ 
ความจุเคเบิลใต้น ้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิระบบใหม่  

- - ๒๐๐ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๕ ปี ๖ เดือน วัน/เดือน/ป ี( เช่น ๓๖๕ วัน, ๓ เดือน , ๒ ปี) 
 เริ่มวันท่ี  ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สิ นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
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     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดอืน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มความจโุครงข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสถานีเคเบิลใต้น ้า
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ๒,๓๐๐ Gbps 

 ๑ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๒ ขยายความโครงข่ายจุเคเบิลใต้น ้าระหว่างประเทศที่มีอยู่ ๑,๗๗๐ 
Gbps 

 ๑ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๓ ร่วมจัดหาเคเบิลใต้น ้าระหว่างประเทศระบบใหม่ ระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก 

 ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ใหร้ะบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓  
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ้านวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท  
๗.๒ งบประมาณตามสญัญาจ้าง หรืองบประมาณส้าหรับด้าเนินการเอง รวมทั งสิ น จ้านวน ๐.๐๐ ล้านบาท  

๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวชี้วดั 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ความจุโครงข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสถานีเคเบิล
ใต้น ้าของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (เพิม่ขึ น: Gbps) 

 -  - ๒,๓๐๐  

ความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น ้าระหว่างประเทศที่มีอยู่ 
(เพิ่มขึ น: Gbps) 

    ๑,๗๗๐ ๑,๗๗๐  

เคเบิลใต้น ้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระบบใหม ่

      

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั งหมด จ้านวน ๓ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ มีผลการด้าเนินการ คือ ได้ลงนามสัญญาจ้างกับผูร้ับจ้าง เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะ 
พยายามเร่งรัดใหผู้้รับจ้างด้าเนินการให้เร็วกว่าก้าหนด 

กิจกรรมที่ ๒ มีผลการด้าเนินการ คือ การขยายความจุแล้วเสรจ็ และอยูร่ะหว่างการรอผลพิจารณาการส่งมอบ
ทรัพย์สินของสิทธิการใช้งานวงจรของกรมบัญชีกลาง 

กิจกรรมที่ ๓ มีผลการด้าเนินการ คือ  
แนวทางที่ ๑ บมจ. กสท โทรคมนาคม และภาคสีมาชิกระบบเคเบลิใต้น ้าระบบใหม่ (ADC) ได้
คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
แนวทางที่ ๒ บมจ. กสท โทรคมนาคม และบริษัท CAC ก้าลังเจรจาจัดท้าข้อตกลงร่วมลงทุนเคเบิล
ใต้น ้าระหว่างประเทศไทย-ฮ่องกง (THK) 
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 (แนวทางการตอบผลการด าเนินงาน คือ ตอบเร่ืองที่ได้ด าเนินงานแล้ว/ เร่ืองที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน/ เร่ืองที่จะ
ด าเนินงานต่อไปตามแผนฯ พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ด าเนินการ หรือคาดว่าแล้วเสร็จ และเหตุผลรายละเอียด
ประกอบการด าเนินงาน) 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
 ๑. การส่งมอบทรัพย์สิน ที่เป็นทรัพย์สินจับต้องไม่ได้ 

๒. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมบัญชีกลาง ส้านักงบประมาณ กรมสรรพากร ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิธีการเบิกจ่ายแทนกัน 

 ๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของโครงการ 
๑๐.  ความก้าวหน้าของการด าเนินการ* 

๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๔ ของเป้าหมายทั งโครงการ  
๑๐.๒ มีความก้าวหน้า คดิเป็นร้อยละ — ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไม่ไดม้ีการค้านวณเป้าหมาย

รายป)ี 
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 

 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท้า TOR = ๑๐%, จัดซื อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเปน็ความก้าวหน้าของการด้าเนินงานต่อจนเสร็จสิ นตามแผน 

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย  นายจิตภัทร บุนนาค  
ต้าแหน่ง ผู้จัดการส่วนนโยบายและยุทธศาสตรภ์าครัฐ เบอร์โทรศัพท ์ ๐๒-๑๐๔-๔๒๙๘  

สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานไดท้ี่เว็บไซต์กระทรวงฯ www.mdes.go.th  
โดยคลิกทีเ่มนู “หน่วยงานของเรา” คลิกหัวข้อ “ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์” และคลิกหัวข้อย่อย “งานด้านตดิตามและประเมินผล” 


