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1. ข้อมูลเบื้องต้น 

1.1 ชื่อเมืองอัจฉริยะ ภูเก็ต 

1.2 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 

1.3 ประเภทหน่วยงาน (เลือกเพียง 1 ข้อเท่านั้น) 
 ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หน่วยงานในกำกับของรัฐ (ระบุชื่อ............................................................................................... ) 
 หน่วยงานเอกชน (ระบุชื่อ............................................................................ ................................) 

1.4 ที่ตั้งหน่วยงาน 
เลขที่...5...  ถนน…นริศร...  แขวง/ตำบล...ตลาดใหญ่..……………………………………………………………... 
เขต/อำเภอ …เมือง…  จังหวัด...ภูเก็ต…  รหัสไปรษณีย์...83000………………………………..................... 
หมายเลขโทรศัพท์...076 211001…  โทรสาร...076 216582…………................................................. 

1.5 สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ (กรณีแตกต่างจากข้อ 1.4) 
เลขที่.......  ถนน………...  แขวง/ตำบล...……………………………………………………………......................... 
เขต/อำเภอ ………..…  จังหวัด............…  รหสัไปรษณีย์.............………………………………..................... 
หมายเลขโทรศัพท์.........................…  โทรสาร.......................…………................................................. 

1.6 ที่ตั้งเมืองอัจฉริยะ (พ้ืนที่ที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ) 
เลขที่...5...  ถนน…นริศร...  แขวง/ตำบล...ตลาดใหญ่..……………………………………………………………... 
เขต/อำเภอ …เมือง…  จังหวัด...ภูเก็ต…  รหัสไปรษณีย์...83000………………………………..................... 
หมายเลขโทรศัพท์...076 211001…  โทรสาร...076 216582…………................................................. 
 

1.7 ที่ตั้งเมืองอัจฉริยะและผังเมืองอัจฉริยะ (พ้ืนที่ที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผังเมือง) 
กำหนดเมืองอัจฉริยะ กำหนดเป็นขอบเขตของจังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนของ

ประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 
15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มีลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอัน
ดามัน มหาสมุทรอินเดีย ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ต
เท่ากับ 48.7 กิโลเมตร มีเกาะบริวาร 32 เกาะ รวมพ้ืนที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 70 เป็นภูเขาและประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและ ตะวันออกของเกาะ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูเบื้องตน้ 
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1.8 โครงสร้างการบริหารโครงการ 
▪ ผังโครงสร้างการบริหารโครงการ (ตัวอย่างสามารถปรับเปลีย่นได้ตามโครงสร้างโครงการ) 
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2. บทสรุปผู้บริหาร (ภาพรวมโครงการที่เสนอพิจารณา) 

“ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้” เป็นโครงการนำร่องต้นแบบจังหวัดอัจฉริยะที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโมเดล
ธุรกิจ การลงทุนที่เติบโตอย่างยั่งยืนที่มีความทันสมัย ภายใต้การร่วมมือกันคิดและออกแบบของประชาชนใน
ท้องถิ่น องค์กรท้องถิ่นและผู้ประกอบการ การพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้จำเป็นต้องเข้าใจปัญหาและความ
ต้องการของคนในพ้ืนที่ แล้วร่วมกันผลักดันให้เกิดนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของเมือง เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างมาก ขณะที่ภาคเอกชนเองก็พร้อมเข้ามาร่วม
ลงทุนด้วย จึงสามารถพัฒนาไปได้โดยอาศัยทั้งงบฯส่วนกลางและงบฯท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนแผนงาน การ
ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ตนั้นจะดำเนินการไปทั้ง 7 ด้านคือ 1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart 
Environment (2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Economy 3) ขนส่งอัจฉริยะ Smart Mobility 4) พลังงาน
อัจฉริยะ Smart Energy 5) พลเมืองอัจฉริยะ Smart People 6) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ Smart Living และ 
7) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ Smart Governance  โครงการหนึ่งที่มีความสำคัญและได้ดำเนินการไปแล้วคือ
โครงการพัฒนา City Data Platform หรือ CDP ซึ่งการมีแพล็ตฟอร์มนี้ จะช่วยให้จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งรวบรวม
ข้อมูลที่สำคัญในการนำมาใช้ประกอบการกำหนด วิเคราะห์และบริหารงาน โครงการต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการที่ผู้บริหารของหน่วยงานรัฐมีข้อมูลที่เพียงพอจะช่วยให้การตัดสินใจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ รวมถึงยังจะก่อให้เกิดการสร้างโอกาสสำหรับการพัฒนาธุรกิจใหม่ การ
วิจัย และนวัตกรรมในอนาคต  

นอกจากนั้นภูเก็ตยังมีโครงการที่จะขับเคลื่อนความเป็นเมืองเมืองอัจฉริยะอีกทั้งสิ้น 40 โครงการโดยแยก
เป็นโครงการในแต่ละด้านดังนี้ 1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 4 โครงการ 2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ       7 โครงการ 3) 
ขนส่งอัจฉริยะ 5 โครงการ 4) พลังงานอัจฉริยะ 4 โครงการ 5) พลเมืองอัจฉริยะ          7 โครงการ 6) การ
ดำรงชีวิตอัจฉริยะ 8 โครงการ และ 7) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ 5 โครงการ สำหรับโครงการในแต่ละด้าน
นั้นจะมีหน่วยงานทั้งที่เป็นภาครัฐ และเอกชนเป็นผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมือง
ภู เก็ต เทศบาลเมืองป่ าตอง องค์การบริหารส่ วนจังหวัดภู เก็ต  สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทั ล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยวชุมชน คณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ) 
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต อปท. 
สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต สำนักงานขนส่งภูเก็ต GECC ศูนย์ราชการสะดวกสำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต สมาคม
ขงจื๊อ ภูเก็ต และสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง 

ส่วนที่ 2 บทสรุปผู้บรหิาร 
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3. ข้อเสนอโครงการ 
3.1 กำหนดเขตเมืองอัจฉริยะ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประเภท และลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

3.1.1 เขตเมืองอัจฉริยะ (กำหนดพิกัด ขอบเขต และระบุจำนวนประชากรเมืองอัจฉริยะ) 
กำหนดเขตเมืองอัจฉริยะ เป็นขอบเขตของจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา 

ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มีลักษณะ
เป็นเกาะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ต
เท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร มีเกาะบริวาร 32 เกาะ รวมพ้ืนที่ 
543.034 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขาและประมาณร้อยละ 30 เป็นพ้ืนที่ราบ
อยู่ตอนกลางและ ตะวันออกของเกาะ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานเทพกระษัตรีและสะพานศรีสุนทร 
ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา 
ทิศใต้ ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ 31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 390,245 คน เป็นชาย 181,627 คน 
หญิง 205,618 คน อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ต คือ 237,045 คน อำเภอถลาง จำนวน 98,065 คน และ
อำเภอกะทู้ จำนวน 55,135 คน (ท่ีมา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

3.1.2 เป้าหมาย (เป้าหมายหลักของเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรม) 
- เมืองน่าอยู่ คนมีความสุข เพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืน 

3.1.3 ประเภทเมืองอัจฉริยะ 

 เมืองใหม่ (New City)  เมืองเดิม (Livable City) 

3.1.4 สถานภาพของเมืองอัจฉริยะ (เลือกเพียง 1 ข้อเท่านั้น) 
 อยู่ระหว่างกำหนดแผนพัฒนาเมือง 
 อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเมือง 
  ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอโครงการ 
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3.1.5 ลักษณะของเมืองอัจฉริยะ (อย่างน้อย 2 ประเภท โดยมีประเภทบังคับคือ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ อ้างอิง

ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินและคุณสมบัติ วิธีการ และ
กระบวนการในการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะ) 

 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 
 พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
 เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 
 การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
 การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
 พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 
 การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 

3.1.6 ลักษณะพื้นที่ของเมืองอัจฉริยะที่เสนอพิจารณา (บริบทของเมือง ในมิติของโครงสร้างพื้นฐานของ

เมือง สาธารณูปโภค ท่ีอยู่อาศัย พ้ืนท่ีพักผ่อน แหล่งงาน พาณิชยกรรม รวมถึงการจัดพื้นที่ของเมือง) 

o โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า 

อำเภอ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน) ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน) 

1. เมืองภูเก็ต 102,325 0 
2. ถลาง 46,927 288 

3. กระทู ้ 18,010 0 

o โครงสร้างพื้นฐานด้านประปา 
อำเภอ จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ 

1. เมืองภูเก็ต 38,136 
2. ถลาง 4,129 

3. กระทู ้ 13,231 
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o โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรศัพท์ 
▪ จำนวนชุมสายโทรศัพท์ 187 ชุมสาย 
▪ จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ 103,255 เลขหมาย 

o โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบก 
หมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม ระยะทาง (กม.) 

402 หมากปรก - เมืองภูเก็ต 27.102 

4024 บางคู – ตีนเขา 11.650 
4020 เมืองภูเก็ต – กะทู ้ 1.642 

4022 โรงเรียนวิชิตสงคราม - สนามสุรกุล 0.488 

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - สนามบิน 4.130 
4027 ท่าเรือ – เมืองใหม ่ 19.538 

4031 มุดดอกขาว - สนามบิน 13.093 

4021 เมืองภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง 6.473 
4023 เมืองภูเก็ต – แหลมพันวา 8.770 

4024 ตีนเขา – หาดราไวย์ 11.070 
4025 ท่าเรือ – เชิงทะเล 6.950 

4028 ห้าแยกฉลอง - กะรน 8.608 

4029 กะทู้ - ป่าตอง 2.836 
4030 ถลาง - หาดราไวย์ 40.540 

4129 ทางเข้าอ่าวมะขาม 0.380 

4233 ตีนเขา - นาบอน 1.514 
4302 หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น 4.818 

4353 ทางแยกไปท่าฉัตรไชย 0.825 
o โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศ 

สายการบินระหว่างประเทศ (45 สายการบิน) สายการบินภายในประเทศ (7 สายการบิน) 

ประเภททำการบิน
ประจำ 

ประเภทเช่าเหมาลำ ประเภททำการบิน
ประจำ 

ประเภทเช่าเหมาลำ 

32 13 6 1 

o โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางน้ำ 

ท่าเรือ จำนวน (ท่า) 

ท่าเรือพาณิชย์ 7 
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ท่าเรือท่องเที่ยว 4 

ท่าเรือประมงเข้า-ออก (ขนาดมากกว่า 30 ตันกรอสส์) 10 

o ลักษณะทางสังคม 
1) การสาธารณสุข จํานวนประชากร จําแนกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล (ข้าราชการ 

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ บุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิอ่ืน ๆ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558) 
สิทธิ์ ร้อยละ 

ข้าราชการ 3.66 

ประกันสังคม 38.17 
ประกันสุขภาพ 47.71 

มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 0.20 
อ่ืนๆ 10.26 

2) จํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

ยอดจดทะเบียน ข้อมูล ณ 8 มิ.ย. 58 
สัญชาติเมียนมา (คน) สัญชาติลาว (คน) สัญชาติกัมพูชา (คน) รวม (คน) 

17,992 573 360 18,925 

 

3) ศาสนา จำนวนผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ 
ศาสนา จำนวน 

พุทธ 71.06 % 
อิสลาม 27.60 % 
คริสต์ 1.01 % 
อ่ืนๆ 0.33 % 
 

o ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ดินลักษณะดิน 

จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขาและบริเวณที่ราบ สภาพ
ดินเกิดจากการสลายตัวของหิน กรวดและศิลาแลง ดินดังกล่าวปกคลุมทั่วทั้งบริเวณพ้ืนที่เชิงเขาและ ชายฝั่ง 
เกิดจากการพัดพาทับถมกระแสน้ำและคลื่นลม ทางด้านตะวันตกและตอนกลางของเกาะเป็นพ้ืนที่ราบ ต่ำกว่า
บริเวณอ่ืน ๆ จึงถูกทับถมด้วยดินและตะกอนใหม่ซึ่งเกิดจากการพัดพามาทับถมโดยกระแสน้ำ บริเวณ ชายหาด
เกิดจากการทับถมโดยการกระทําของคลื่นลม ชายหาดมีสภาพเป็นหาดทรายขาวสวยงาม ทาง ตะวันออกเป็นที่
ราบลุ่มมีการทับถมของตะกอนดินโคลน สภาพโดยทั่วไปของดินในภูเก็ตเป็นดินที่มีการระบาย นําได้ดีแต่ขาด
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ประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำ สลายตัวได้ง่าย เหมาะแก่การปลูกยางพารา และสับปะรด โดยเฉพาะ สับปะรด
ภูเก็ตพันธุ์พ้ืนเมือง 

 
 

2) ป่าไม้และสัตว์ป่า 
จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 169.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 107,578 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 41.70 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต มีท้ังหมด 19 ป่า แบ่งเป็นป่าบก 10 ป่า และ ป่า
ชายเลน 9 ป่า มีอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้าล่า
สัตว์ป่าเขาพระแทว 

 

3) แหล่งน้ำ 
แม่น้ำ ลําคลอง ได้แก่ คลองถลาง คลองเสน่ห์โพธิ์คลองบางเหนียวดํา คลองกะทะ 

คลองบางใหญ่ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติ 
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 60 แห่ง ได้แก่ฝาย อาคารอัดน้ำ ทํานบ

ดินและสระเก็บน้ำ 
- เขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จํานวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ บางวาด และอ่าง

ฯ บางเหนียวดำ 
อำเภอ ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

เมืองภูเก็ต 124,747 134,880 

ถลาง 39,461 41,726 

กะทู้ 47,203 49,221 

4) ปริมาณขยะ 

อำเภอ ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
เมืองภูเก็ต 124,747 134,880 

ถลาง 39,461 41,726 

กะทู้ 47,203 49,221 

 
o ข้อมูลเศรษฐกิจ 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) มีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจำป ี 133,283 ล้านบาท 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) 250,952 บาทต่อปี 

จังหวัดภูเก็ตจัดอยู่ในลำดบัที่ 10 ของประเทศ และลำดับที่ 1 ของภาคใต้ 
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2) ด้านการเกษตร 
จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ทําการเกษตร 109,238 ไร่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้น ทะเบียน 

(ข้อมูลสะสม ปี 2558) 6,169 ครัวเรือน 

ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก(ไร่) พ้ืนที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 
ยางพารา 88,813 79,932 19,760 1,802.14 

มะพร้าว 7,687 5,642 12,874 98.24 

พืชผัก 2,743 2,743 3,908 195.40 
สับประรดภูเก็ต 2,175 2,175 5,464 110.32 

ไม้ดอกไม้ประดับ 310 310 1,000 1,250 

รวม 101,728 90,802 43,006 3,456.10 

3) ด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
จํานวนทะเบียนนิติบุคคล จําแนกตามประเภทจดทะเบียน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2558 จังหวัดภูเก็ต มีองค์กรทางธุรกิจ ประเภท ห้างหุ้นส่วน บริษัท หอการค้า และสมาคมการค้าท่ีจด
ทะเบียนและยังมีสถานะภาพนิติบุคคล ดังนี้ 

1) บริษัทจํากัด จํานวน 15,772 ราย 
2) บริษัทมหาชน จํากัด จํานวน 7 ราย 
3) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จํานวน 2,602 ราย 
4) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จํานวน 20 ราย 
5) หอการค้า จํานวน 1 หอการค้า 
6) สมาคมการค้า  จํานวน 12 สมาคมการค้า 

o ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
- จํานวนห้องพัก 48,241 ห้อง 
- จํานวนนักท่องเที่ยวในปี 2557 มีจํานวน 11,855,003 คน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยว ชาว 

ไทย 3,520,670 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8,334,333 คน 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ปีงบประมาณ 

2557 (เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 
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ธุรกิจ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจัดเก็บ 

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

1. ที่พักแรม 1,275.078 ที่พักแรม ได้แก่ โรงแรมและรีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ ที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท ที่พักแรมระยะสั้นอื่นๆ สำหรับนัก
เดินทาง/นักท่องเที่ยว ลานตั้งค่ายพักแรม การบริการ
ห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา และการ
บริการที่พักแรมประเภทอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2. การบริการอาหาร 16.987 การบริการอาหาร ได้แก่ การบริการอาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร 

รวม 1,292.066  

3.1.7 วิสัยทัศน์ (วิสัยทัศน์ของแผนฯ ที่ต้องสอดคล้องกับบริบทความต้องการของเมือง ตัวอย่างเช่น “เมือง

สะดวกสบายน่าอยู่” “เมืองศูนย์กลางการเดินทางและคมนาคมขนส่ง” “เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” “เมืองแห่งนวัตกรรม” “เมือง
หลวงทางวัฒนธรรม” “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว”) 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว ระดับนานาชาติที่ย่ังยืน” 
 

3.1.8 วัตถุประสงค์ (วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สอดคล้องกับ 3.1.1 - 3.1.6) 
1) การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2) การจัดการพลังงานยั่งยืน 
3) เกิดการกระจายรายได้ 
4) การบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6) การอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
7) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโต 

 

3.1.9 ตัวชี้วัดเมืองอัจฉริยะ (ระบุตัวช้ีวัดในภาพรวม พร้อมคำอธิบาย) 
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จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐาน
นานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และประชาชน ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบูรณาการข้อมูล  การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคนให้มีทักษะด้านดิจิทัล 

 
 
 

3.2 แนวทางการลงทุนและดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองอัจฉริยะ 
3.2.1 ภาพรวมการลงทุนและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ (ต้องครอบคลุมถึง

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และอาจรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น คมนาคม พลังงาน สาธารณูปโภค หรืออื่นๆ ที่สอดคล้องกับ

เป้าหมาย) 

แนวทางการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองอัจฉริยะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ภาครัฐ โดยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนกลาง องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ จะเป็นผู้ดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ของเมือง

อัจฉริยะโดยอาศัยงบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ หรือขอรับงบประมาณจากกองทุนเช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม 

กองทุน กสทช. กองทุนดิจิทัล เป็นต้น 

2) ภาคเอกชนจะเป็นการลงทุนและดำเนินการบริการอัจฉริยะพ้ืนฐานต่าง ๆ ของเมือง

อัจฉริยะ ที่ นอกเหนือจากการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยั่งการดำเนินการ ที่จะสามารถจัดเก็บรายได้ได้ 

3.2.2 รูปแบบการลงทุนเพื่อความยั่งยืน/ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน/ Business 

Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ) 
สำหรับแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้น สามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 

1) โครงการที่ลงทุนโดยหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจจะ
ดำเนินการเชิญชวนให้ภาคเอกชนร่วมดำเนินกิจการในลักษณะต่าง ๆ เช่นการให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐไป
ดํ าเนิ นการ (Lease Contract), Build-Operate-Own (BOO), Build-Operate – Transfer (BOT) ห รือ 
Build-Transfer-Operate (BTO), ภาครัฐ ร่วมมือกับเอกชนในลักษณะ หุ้นส่วนเพ่ือดําเนินกิจการ (Joint 
Venture) 

2) โครงการที่ลงทุนโดยภาคเอกชน เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นภาครัฐ
สนับสนุนส่งเสริมในเชิงนโยบายในกิจการนั้น ๆ และส่งเสริมให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น BOI เป็นต้น 
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3.2.3 งบประมาณ และแหล่งเงินทุน (ประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ และแหล่งเงินทุน) 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานดำเนินการ 
2564 2565 2566 

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 

1. โครงการจัดการและเฝ้าระวังการเกิด
ปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล คลองปากบาง จ.ภูเก็ต 

5.00 0.50 0.50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

2. โครงการกับดักขยะอัจฉริยะ คลองบาง
ใหญ่ และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต 

10.00 0.50 0.50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

3. โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (IoT Environment Sensors) 

0.50 0.50 0.50 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) 

4. โครงการขยายผลการจัดการขยะด้วย
ระบบ Traffy Waste ของเทศบาลนครภูเก็ต 
และเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

2.00 0.25 0.25 เทศบาลนครภูเก็ต และ
เทศบาลเมืองกระทู้ 

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 

5. โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาล
เมืองป่าตอง 

0.20 0.05 0.05 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

6. โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ในพ้ืนที่เกาะโหลน 

0.60 0.05 0.05 กระทรวงพลังงาน 

7. โครงการมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมการวิเคราะห์
ขั้นสูงเพ่ือจุดประสงค์ การตรวจสอบการใช้
งาน 

159.60 45.09 66.32 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

8. โครงการเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (เรือ EV) 120.00 - - 1. บริษัท บ้านปู จำกัด 
(มหาชน) และบริษัท บ้านปู 
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กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานดำเนินการ 
2564 2565 2566 

เน็กซ์ จำกัด 
2. บริษัท ภูเก็ต พัชทรี ทัวร์ 
จำกัด 
3. สำนักงานเจ้าท่าจังหวัด
ภูเก็ต 
 
 
 
 

เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 

9. โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
สาธารณะ (Hi speed Free Wi-Fi) จังหวัด
ภูเก็ต 

80.00 80.00 80.00 1. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจ
และสังคม 
2. สำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

10. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการจัดการเมืองและการท่องเที่ยว 
(Urban & Travel Tech Digital Center) 

40.00 - - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) 

11. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Digital สำหรับ SME (Digital 
Transformation) 

5.50 5.50 5.50 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) 

12. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Digital สำหรับ ชุมชน (Digital 
Community) 

1.50 3.00 4.50 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) 

13. โครงการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดภูเก็ต (Phuket CBT Platform) 

1.20 0.50 0.50 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และสมาคมท่องเที่ยวชุมชน 

14. โครงการ Andaman City Data 
Platform (CDP) ทางด้านการท่องเที่ยว 

15.00 1.50 1.50 1. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง 
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กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานดำเนินการ 
2564 2565 2566 

จำกัด 

15. โครงการแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูล
ช่างไฟฟ้า 

0.30 - - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 

16. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล
กลางเพ่ือการบริหารจัดการจังหวัดภูเก็ต 

30.00 3.00 1.50 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (สาขาภูเก็ต) 
2. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต 
 

17. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและสั่ง
การระดับจังหวัด (Intelligent Operation 
Center) 

60.00 5.00 3.00 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (สาขาภูเก็ต) 
2. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต 

18. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ภาครัฐแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Government Service) 

5.00 0.50 0.50 สำนักงานจังหวัดภูเก็ตและ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) 

19. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการ
บริการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต 

5.00 0.50 0.50 สำนักงานจังหวัดภูเก็ตและ
GECC ศูนย์ราชการสะดวก – 
สำนักนายกรัฐมนตรี 

20. โครงการดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยวฝั่งอัน
ดามัน (Andaman Tourism Digital Twin) 

26.00 2.50 2.50 1. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด 

21. โครงการระบบตรวจสอบตัวตนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ (E-gID) 

- - - สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 

ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 

22. โครงการพัฒนาระบบสั่งการจราจร
อัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต 

60.00 3.00 3.00 1. ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
2. องค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต 
3. เทศบาลนครภูเก็ต 
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กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานดำเนินการ 
2564 2565 2566 

23. โครงการบริการ Phuket Smart BUS 5.00 3.00 2.00 บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด 

24. โครงการท่าเรืออัจฉริยะ ภูเก็ต พังงา 
และกระบี่ (10 ท่าเรือ) 

100.00 - - 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลภูเก็ต 
2. สำนักงานเจ้าท่าจังหวัด 

25. โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงการ
เดินทางของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต 
ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยก
ฉลอง (รถไฟฟ้ารางเบา) 

15.00 5.00 3.00 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) 
บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด 
(PKCD) 
 
 

26 . โครงการระบบตรวจจับยานพาหนะ
กระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบ
อัตโนมัติ (Automatic Red Light Running 
System) ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

20.00 10.00 5.00 1. มูลนิธิ Safer Roads 
Foundation 
2. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
3. ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
4. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 
5. ขนส่งจังหวัดภูเก็ต 
6. สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
7. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการฯ 

พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

27. AI & IoT for All 0.5 0.5 0.5 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

28. โครงการอบรมหลักสูตรอบรม Machine 
Learning / Artificial intelligence เบื้องต้น
สำหรับเยาวชน 

0.5 0.5 0.5 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

29. หลักสูตรอบรม Logical Thinking and 
Systematic Problem Solving สำหรับเด็ก 

0.5 0.5 0.5 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

30. โครงการอบรมหลักสูตร Machine 
Learning / Artificial intelligence เบื้องต้น

0.5 0.5 0.5 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

18 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานดำเนินการ 
2564 2565 2566 

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการประกอบ
ธุรกิจ 
31. Trainning course /Visual 
Classroom/Application ด้านภาษาสำหรับ
การท่องเที่ยวและการบริการ 

5.50 0.50 0.50 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

32. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุประจำ
ตำบล (เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลเมืองป่า
ตอง) 

15.00 2.50 2.50 จังหวัดภูเก็ตและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

33. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
งานบริการสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ 

0.5 0.50 0.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต 
 

การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 

34. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหาร
จัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 

- - - ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

35. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการบูรณาการ
และยกระดับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
Smart CCTV 

80.00 5.00 5.00 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

36. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการตั้งศูนย์
จัดเก็บข้อมูลประชาชน นักท่องเที่ยว และ 
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 
(City Data Platform ทางด้าน
อาชญากรรม) 

15.00 3.00 2.00 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

37. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา 5.00 0.50 0.50 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
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กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานดำเนินการ 
2564 2565 2566 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการพัฒนา 
Mobile Application Phuket Smart 
Police บนระบบปฏิบัติการ iOS และ 
Andriod 

38. โครงการแจ้งเตือนและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด ภูเก็ต พังงา 
กระบี่ 

120.00 5.00 3.00 สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต 

39. โครงการแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 5.00 0.50 0.50 สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต 

40. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด และระบบวิเคราะห์ภาพ ถนนพระเมตตา 
ป่าตอง จ.ภูเก็ต 

15.00 - - เทศบาลเมืองป่าตอง 

41. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัย ในเส้นทาง
สายเลียบหาดป่าตอง ระยะที่ 2 

20.00 - - เทศบาลเมืองป่าตอง 

42. โครงการขยายผลระบบบริหารจัดการ
รถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (AOC) 

20.00 - - โรงพยาบาลป่าตอง 
โรงพยาบาลถลาง 
 

รวมงบประมาณ (รายปี) 1,070.40 189.44 197.67  

รวมงบประมาณทั้งหมด 1,457.51 
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3.2.4 วิธีดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐาน (อธิบายวิธีดำเนินการ และระยะเวลาการดำเนินการโครงสร้างพืน้ฐาน โดยวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน

อาจใช้รูปภาพหรือตารางประกอบ โดยระยะเวลาการอาจเป็น 1 ปี ถึง 5 ปีหรือมากกว่า) 

ลำดับ วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. สำรวจความพร้อม/แวดล้อมของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการ 

            

2. วางแผนการดำเนินงาน ขอบเขตการดำเนินงานและออกแบบ
ก่อสร้าง/แผนการดำเนินโครงการ 

            

3. ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง/หน่วยร่วม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของหน่วยงานนั้น ๆ 

            

4. จัดทำสัญญา             

5. การดำเนินการและการติดตามระยะที่ 1             
6. การดำเนินการและการติดตามระยะที่ 2             

7. การดำเนินการและการติดตามระยะที่ 3             

8. สรุปปิดโครงการ             
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3.3 แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform)  

3.3.1 รายการข้อมูลพื้นฐานของเมือง (เป็นข้อมูลเปิด ต้องมีอย่างน้อย 1 รายการ) 

3.3.1.1. ข้อมูลพื้นที่ เช่น 

 พิกัดสถานที่สำคัญของเมือง (สถานที่ราชการ / สถานศึกษา / สถานบริการ
สาธารณสุข / โรงเรียน ฯลฯ) 

 แผนที่และภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
 ประเภทการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ (อุตสาหกรรม / เกษตร / ท่องเที่ยว / ที่

อยู่อาศัย ฯลฯ) 

3.3.1.2. ข้อมูลประชากร (ควรมี metadata กำกับว่าเป็นข้อมูลปีใด) เช่น 
 จำนวนประชากร 
 เพศ (ชาย / หญิง) 
 อายุ 
 อาชีพ 
 การศึกษา 
 รายได้ประชากร 

3.3.1.3. ข้อมูลสาธารณูปโภค เช่น 
 ระบบไฟฟaา เช่น แหล่งจ่ายไฟฟ้า แนวสายไฟฟ้า 
 ระบบประปา 
 ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 ระบบโทรคมนาคม 

3.3.1.4. ข้อมูลอ่ืน ๆ โปรดระบ ุ
 ข้อมูลจาก Sensors ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น 
- ระดับน้ำในคลอง 
- ระดับค่าออกซิเจนในน้ำ (DO) 
- ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (Co2) 
- ค่า PM10 PM2.5 

 ข้อมูลด้านการจราจร 
- วัดปริมาณการจราจรและการตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ 
- สมาร์ทบัส (ทราบตำแหน่งรถประจำทางและป้ายรถประจำทาง) 
- ระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ (VTMS) 
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ก. ด้านการรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
จัดเก็บ 
เมือง (เจ้าภาพ) ในการสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบการให้บริการเมืองอัจฉริยะใน

รูปแบบของระบบออนไลน์ โดยตกลงกันถึงรูปแบบมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน 

- มีการกำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเมือง ดังนี้ 
o ผู้ใช้งานข้อมูล (Requester) 
o เจ้าของข้อมูล (Provider) 
o ผู้มีอำนาจอนุมัติคำขอใช้งานข้อมูล (Approver) 
o เจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิ์ผู้ใช้งานข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และควบคุมข้อมูลให้ตรงกับข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Data Stewards) 
o ผู้ดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Platform Admin) 

- กำหนดมาตรฐานของรูปแบบข้อมูลที่จะนำมาเชื่อมโยงกัน ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย การท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการลงทุน 

รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 
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การรวบรวม 
ด้านการท่องเที่ยว 

แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล หมายเหตุ 

1. ข้อมูลผู้เข้าพักโรงแรม -แผนที่แสดงความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวแบ่ง
ตามโซนพื้นที่ 
-ราคาเฉลี่ยห้องพักแบ่งตามโซนพื้นที่ 
-จำนวนนักท่องเที่ยวแบ่งตามประเภทชายหญิง 
-กราฟแสดงสัดส่วนสัญชาติของนักท่องเที่ยว 
-กราฟแสดงจำนวนวันเข้าพักของแต่ละสัญชาติ 
-กราฟแสดงจำนวนช่วงอายุของแต่ละสัญชาติ 
-กราฟแสดงสัดส่วนสัญชาติแต่ละสัญชาติของ
นักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน 

ราคาห้องพักมีการนำ
ข้อมูลจากโซเชียล
เน็ตเวิร์ค (Tripadvisor) 

2. ข้อมูลระบบลงทะเบียน
ผู้โดยสารลงเรือ 

-แผนที่แสดงความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวทาง
ทะเลในแต่ละจุดของท่าเทียบเรือ 
-จำนวนนักท่องเที่ยวทางทะเลแบ่งตามประเภท
ชายหญิง 
-กราฟแสดงสัดส่วนสัญชาติของนักท่องเที่ยวทาง
ทะเล 
-กราฟแสดงสัดส่วนสัญชาติแต่ละสัญชาติของ
นักท่องเที่ยวทางทะเลในแต่ละเดือน 

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบลงทะเบียน
ผู้โดยสารลงเรือและ
ข้อมูลระบบควบคุมเรือ
ยอร์ชด้วยหมายเลข 
MMSI 

3. ข้อมูลระบบควบคุมเรือ
ยอร์ช 

4. ข้อมูลระบบควบคุม
จราจรทางน้ำ (VTMS) 

-แผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยว 
-แผนที่แสดงความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว 
-ตารางจัดอันดับเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด 5 อันดับ 
-ตารางจัดอันดับจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 10 อันดับ 

 

5. ข้อมูลระบบใบสั่งงาน
มัคคุเทศก์ 

6. ข้อมูลการใช้งาน WiFi 
(Access Point & Client) 
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ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล หมายเหตุ 

1. ข้อมูลระบบกล้องวงจร
ปิด (CCTV) 

-แผนที่แสดงเส้นทางยานพาหนะเคลื่อนที่ผ่าน
กล้องตรวจจับป้ายทะเบียนแต่ละจุด 
-ระบบค้นหายานพาหนะจากป้ายทะเบียนรถและ
ช่วงเวลา 
-จำนวนยานพาหนะท่ีเข้าออกจังหวัดภูเก็ต 
-แผนที่แสดงความหนาแน่นของยานพาหนะในแต่
ละจุด 
-กราฟแสดงความหนาแน่นของยานพาหนะในแต่
ละจุด 

 

2. ข้อมูลสภาพอากาศและ
น้ำ (IoT Sensors) 

-แผนที่แสดงตำแหน่งเซ็นเซอร์เกี่ยวกับสภาพ
อากาศ 
-แผนที่แสดงตำแหน่งเซ็นเซอร์เกี่ยวกับน้ำ 
-กราฟแสดงข้อมูลเซ็นเซอร์เกี่ยวกับสภาพอากาศ 
-กราฟแสดงข้อมูลเซ็นเซอร์เกี่ยวกับน้ำ 

 

3. ข้อมูลเส้นทางเดินรถ 
(ภูเก็ตสมาร์ทบัส) 

-เส้นทางเดินรถจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไป
หาดราไวย์ 
-เส้นทางเดินรถจากหาดราไวย์ไปสนามบิน
นานาชาติภูเก็ต 
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ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล หมายเหตุ 

- ข้อมูลประเภทธุรกิจตาม
กฎหมายการผังเมืองและ
กฎหมายการสิ่งแวดล้อม 
- ข้อมูลราคาประเมินที่ดิน 
- ข้อมูลสัดส่วนที่อยู่อาศัย 
- เส้นทางเดินรถโดยสาร
สาธารณะ 
- ข้อมูลร้านอาหาร 
- ข้อมูลโรงแรม 

-แผนที่แสดงอาคารภายในบริเวณท่ีสนใจ 
-แผนที่แสดงเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะ
ภายในบริเวณท่ีสนใจ 
-แผนที่แสดงแผนผังกฎหมายการผังเมือง 
-แผนที่แสดงแผนผังกฎหมายการสิ่งแวดล้อม
ภายในบริเวณท่ีสนใจ 
-กราฟแสดงสัดส่วนของประเภทที่อยู่อาศัยภายใน
บริเวณท่ีสนใจ 
-ตารางแสดงราคาประเมินที่ดินภายในบริเวณท่ี
สนใจ 
-ตารางแสดงรายละเอียดเส้นทางเดินรถโดยสาร
สาธารณะภายในบริเวณท่ีสนใจ 
-ตารางแสดงรายละเอียดร้านอาหารภายในบริเวณ
ที่สนใจ 
-กราฟแสดงรายละเอียดโรงแรมภายในบริเวณท่ี
สนใจ 

 

เชื่อมโยงข้อมูล 
O จัดเตรียมช่องทางให้หน่วยงานภายนอกเชื่อมต่อใช้งานและดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่าน 

Data API หรือผ่านการดาวนTโหลดไฟล์ Excel/CSV ที่ผ่านมาตรฐานรูปแบบข้อมูลที่ได้ ตกลงกันไว้ 
O การเชื่อมโยงข้อมูลอ่ืน ๆ (ระบุ) จากหน่วยงาน A, B, C… เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล เสริม

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
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1) ชั้น Data Sources เป็นงานที่ได้ดำเนินการในปี 2559 เป็นการพัฒนาระบบต่าง ๆ   
ในโครงการ Smart City ของจังหวัดภูเก็ต ทั้งในภาครัฐ เช่น ระบบสำหรับนักท่องเที่ยวแบบ FIT การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนยานพาหนะ     
ระบบตรวจใบหน้าบุคคล ในส่วนของเอกชนก็เช่นกันที่มีการตื่นตัว ทำให้เกิดการนำนวัตกรรมดิจิทัลมา
ดำเนินการธุรกิจ เช่น Smart Bus Weserve Travelism เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวในข้างต้น ทำให้เกิดข้อมูลที่มีความ
หลากหลาย และมีปริมาณมาก แต่ถือครองโดยเจ้าของข้อมูลเท่านั้น 

2) ชั้น Interconnection จากชั้น Data Sources เกิดข้อมูลที่มีความหลากหลาย และมี
ปริมาณมาก แต่ถือครองโดยเจ้าของข้อมูลเท่านั้น ประกอบกับการเติบโตของเมืองทำให้ความซับซ้อนในการ
บริหารจัดการเมือง ซึ่งทำให้การบริหารจัดการเมืองในแบบเดิม ไม่สามารถจัดการได้ทันถ่วงที จึงความจำเป็นที่
ต้องนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการเมือง จากข้างต้นทำให้เกิดแนวคิดการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ในทุกมิติ 
เพ่ือวิเคราะห์เพื่อหามุมมองใหม่ ๆ ในการออกแบบ บริหาร แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของเมือง 

3) ชั้น Intelligence จากชั้น Interconnection ทำให้ได้แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผ่านการ
วิเคราะห์แล้ว ซึ่งชั้นนี้จะเป็นการสร้างเครื่องมือที่ใช้นำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน และง่ายต่อความเข้าใจ ทำให้มี
ความเข้าใจบริบทของเหตุการณ์นั้น ๆ 

ข. ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

ตัวอย่างระบบ City Data Platform 

 
รูปที่ 1 แสดงภาพส่วนของหน้าหลัก 
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รูปที่ 2 แสดงภาพ ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว 
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รูปที่ 3 แสดงภาพ ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวตามจุดท่าเทียบเรือ 
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รูปที่ 4 แสดงภาพ เส้นทางการท่องเที่ยว 

 
รูปที่ 5 แสดงภาพ ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว 
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รูปที่ 6 แสดงภาพ ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว ณ จุดท่องเที่ยวทางทะเล 

 
รูปที่ 7 แสดงภาพ ระบบค้นหาและติดตามยานพาหนะ 
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รูปที่ 8 แสดงภาพ ความหนาแน่นของยานพาหนะบนท้องถนน 

 
รูปที่ 9 แสดงภาพ สภาพอากาศ 
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รูปที่ 10 แสดงภาพ ระดับน้ำและปริมาณน้ำฝน 

 
รูปที่ 11 แสดงภาพ เส้นทางเดินรถ 
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รูปที่ 12 แสดงภาพ การลงทุนในพื้นท่ีที่สนใจ 
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3.3.2 วิธีดำเนินการระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform) (อธิบายวิธีดำเนินการ และระยะเวลาการดำเนินการระบบจัดเก็บและบริหาร

ข้อมูลของเมือง ข้ันตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงานอาจใช้รูปภาพหรือตารางประกอบ โดยระยะเวลาการอาจเป็น 1 ปี ถึง 5 ปีหรือมากกว่า) 

ลำดับ วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City Data Platform จ.ภูเก็ต             
2. พัฒนาส่วนเชื่อมต่อข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย จ.ภูเก็ต             

3. กระบวนการพิจารณาการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน             
4. ศึกษาข้อมูลแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย             

5. พัฒนาส่วนเชื่อมต่อข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย             

6. เชื่อมต่อข้อมูลด้านการท่องเที่ยว             
7. เชื่อมต่อข้อมูลด้านการดูแลความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม             

8. เชื่อมต่อข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน             

9. พัฒนาระบบนำเสนอเชิงวิเคราะห์ส่วนกลาง             
10. สรุปโครงการ             
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3.4 รายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะและบริการระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรม หรือโครงการที่
สอดคล้องกับประเภทและลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณา 

3.4.1 ภาพรวมการบริการระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรม หรือโครงการที่เสนอ  (อธิบายภาพรวมบริการ

ระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรม หรือโครงการที่เสนอ  โดยแบ่งตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณาในข้อ 3.1.4  
โดยมีแบบฟอร์มหัวข้อ 3.4.1.1 - -3.4.1.7 เป็นแนวทางและตัวอย่าง  และจะต้องกำหนดบริการเมืองอัจฉริยะและตัวช้ีวัดราย
กิจกรรม/ โครงการให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปภาพประกอบ) 

สำหรับจังหวัดภูเก็ตจะมีการให้บริการระบบเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะคือ 1) โครงการที่แก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ และ 2) โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งในแง่ความปลอดภัย เศรษฐกิจ และสังคม 

 

 

กิจกรรม/โครงการ สถานะการดำเนินโครงการการ 

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 

1. โครงการจัดการและเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอ
นบลูมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คลองปากบาง จ.ภูเก็ต 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

2. โครงการกับดักขยะอัจฉริยะ คลองบางใหญ่ และคลองปาก
บาง จ.ภูเก็ต 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

3. โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (IoT 
Environment Sensors) 

ดำเนินการแล้ว 
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กิจกรรม/โครงการ สถานะการดำเนินโครงการการ 

4. โครงการขยายผลการจัดการขยะด้วยระบบ Traffy Waste 
ของเทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

ดำเนินการแล้ว และขยายผล 
 

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 

5. โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
และโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

6. โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในพ้ืนที่เกาะโหลน เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

7. โครงการมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงเพ่ือจุดประสงค์ 
การตรวจสอบการใช้งาน 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

8. โครงการเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (เรือ EV) เริ่มดำเนินการ ปี 2564 (ดำเนินการนำร่องแล้ว 
เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563) 

เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 

9. โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Hi speed Free 
Wi-Fi) จังหวัดภูเก็ต 

ดำเนินการแล้ว 

10. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด
การเมืองและการท่องเที่ยว (Urban & Travel Tech Digital 
Center) 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

11. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital สำหรับ 
SME (Digital Transformation) 

ดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 

12. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital สำหรับ 
ชุมชน (Digital Community) 

ดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 

13. โครงการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต (Phuket 
CBT Platform) 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

14. โครงการ Andaman City Data Platform (CDP) ทางด้าน
การท่องเที่ยว 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

15. โครงการแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลช่างไฟฟ้า เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 

16. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลกลางเพ่ือการบริหาร
จัดการจังหวัดภูเก็ต 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

17. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและสั่งการระดับจังหวัด เริ่มดำเนินการ ปี 2564 
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กิจกรรม/โครงการ สถานะการดำเนินโครงการการ 

(Intelligent Operation Center) 

18. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Government Service) 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

19. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 
 
 

20. โครงการดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman 
Tourism Digital Twin) 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

21. โครงการระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐ (E-gID) เริ่มดำเนินการปี 2564 

ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 

22. โครงการพัฒนาระบบสั่งการจราจรอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

23. โครงการบริการ Phuket Smart BUS ดำเนินการแล้ว 

24. โครงการท่าเรืออัจฉริยะ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ (10 ท่าเรือ) เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

25. โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้า
แยกฉลอง (รถไฟฟ้ารางเบา) 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

26. โครงการระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Automatic Red Light Running 
System) ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

ดำเนินการแล้ว 

พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

27. AI & IoT for All เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

28. โครงการอบรมหลักสูตรอบรม Machine Learning / 
Artificial intelligence เบื้องต้นสำหรับเยาวชน 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

29. หลักสูตรอบรม Logical Thinking and Systematic 
Problem Solving สำหรับเด็ก 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

30. โครงการอบรมหลักสูตร Machine Learning / Artificial 
intelligence เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการประกอบ
ธุรกิจ 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 
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กิจกรรม/โครงการ สถานะการดำเนินโครงการการ 

31. Trainning course /Visual Classroom/Application ด้าน
ภาษาสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

32. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบล (เทศบาลตำบล
รัษฎา เทศบาลเมืองป่าตอง) 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

33. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานบริการ
สารสนเทศของหน่วยงานรัฐ 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 
 

การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 

34.โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 

ดำเนินการแล้ว 

35. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการบูรณาการ
และยกระดับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ Smart CCTV 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

36. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการตั้งศูนย์
จัดเก็บข้อมูลประชาชน นักท่องเที่ยว และ บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม (City Data Platform ทางด้าน
อาชญากรรม) 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

37. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการพัฒนา 
Mobile Application Phuket Smart Police บน
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

38. โครงการแจ้งเตือนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณ
ชายหาด ภูเก็ต พังงา กระบี่ 

เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

39. โครงการแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เริ่มดำเนินการ ปี 2564 

40. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบ
วิเคราะห์ภาพ ถนนพระเมตตา ป่าตอง จ.ภูเก็ต 

ดำเนินการแล้ว 

41. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่
เสี่ยงภัย ในเส้นทางสายเลียบหาดป่าตอง ระยะที่ 2 

ดำเนินการแล้ว 

42. โครงการขยายผลระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวม
ศูนย์ (AOC) 

ดำเนินการแล้ว และขยายผล 
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3.4.2 เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 
3.4.4.1 ตารางสรุป 

เป้าหมาย บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ (Solutions) ตัวชี้วัดบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
เป้าหมาย 1 
เพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ 
(Business Agility) 

โครงการ Andaman City Data Platform (CDP) 
ทางด้านการท่องเที่ยว (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

-City Data Platform; CDP ทางด้านการท่องเที่ยว 
จำนวน 1 ระบบ 
-การเชื่อมต่อข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 การเชื่อมต่อ 
-การร้องขอการเข้าถึงข้อมูลจากประชาชน หน่วยงาน 
และองค์กรต่าง ๆ จำนวน 5,000 ครั้ง/เดือน 

โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Hi speed 
Free Wi-Fi) จังหวัดภูเก็ต (ดำเนินการแล้ว) 

-ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะด้วย
เทคโนโลยีไร้สาย Wi-Fi (Hi-speed Wi-Fi) จำนวนไม่
น้อยกว่า100 สถานที่ และมีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้นไม่
น้อยกว่า 1,000จุดบริการ 

เป้าหมาย 2 
เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ (Business 
Connectivity) 

  

เป้าหมาย 3 
เพ่ิมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาปรับเปลี่ยน
ธุรกิจ (Business Innovation and Transformation) 

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด
การเมืองและการท่องเที่ยว (Urban & Travel Tech 
Digital Center) (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

-แผนของโครงการในการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของ Digital Startup จำนวน 20 แผนธุรกิจ 
-การเริ่มต้นธุรกิจ/การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัล ของ Digital Startup จำนวน 10 
ราย 
-การลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลของ 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

40 

Digital Startup จำนวน 2 ราย 
โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital สำหรับ 
SME (Digital Transformation) (ดำเนินการต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี 2562) 

-SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนคูปองช่วยค่าใช้จ่ายใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
จำนวน 100 ราย 
-SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 20 ราย 

โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital สำหรับ 
ชุมชน (Digital Community) (ดำเนินการต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี 2562) 

-ชุมชนที่ได้การสนับสนุนในการจัดทำแผนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชน
ในชนบท จำนวน 5 ชุมชน 
-ชุมชนที่ได้การสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท จำนวน 3 
ชุมชน 

เป้าหมาย 4 
ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอ่ืนๆด้าน Smart Economy 

โครงการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต (CBT 
Platform) (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

-แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชน (CBT Platform) 
จำนวน 1 ระบบ 
-ท่องเที่ยวชุมชนที่เข้าร่วม จำนวน 10 ชุมชน 
-นักท่องเที่ยวที่ใช้งานแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชน 
จำนวน 50 ราย/ชุมชน/เดือน 

 โครงการแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลช่างไฟฟ้า (เริ่ม
ดำเนินการ ปี 2564) 

-ผู้ใช้งานประเภทช่างไฟฟ้า จำนวน 200 คน 
-ผู้ใช้งานประเภทลูกค้า จำนวน 800 คน 
-รายการเรียกใช้บริการ จำนวน 1,200 ครั้ง/ปี 
-ขอบเขตให้บริการ จำนวน 3 พื้นที่ (ทน.ภูเก็ต ทม.ป่า
ตอง ทต.วิชิต) 
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3.4.4.2 คำอธิบายบริการ/ กิจกรรม/ โครงการโดยสังเขป 

1. โครงการ Andaman City Data Platform (CDP) ทางด้านการท่องเที่ยว 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการ Andaman City Data Platform (CDP) ทางด้านการท่องเที่ยว 
 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
Phuket City Data Platform (CDP) เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลระดับเมืองที่นำร่องในจังหวัดภูเก็ต  โดยเป็น

ความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    และบริษัท ซิตี้ 
เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด ได้ทำการจัดทำระบบข้อมูลของเมืองซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต และข้อมูลเชิงลึก กว่า 
60 ชั้นข้อมูล และมีจัดแบ่งชั้นของการทำงานเป็นการเชื่อมต่อข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดย
มุ่งเน้นในมิติการท่องเที่ยว ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อสังหาริมทรัพย์  แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคร์ไปใช้ใน
การวางแผน บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมือง เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโครงการ 
Andaman City Data Platform (CDP) ทางด้านการท่องเที่ยว   เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ Phuket City 
Data Platform (CDP) โดยเจาะลึกในด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในเชิ งพ้ืนที่ และมีการขยายพ้ืนที่
การดำเนินโครงการให้ครอบคลุมพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดอันดามันเพราะมีความเชื่องโยงกันในหลายมิติโดยเฉพาะมิติ
ทางด้านการท่องเที่ยว 

 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ CDP             

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงาน วิเคราะห์ 
ออกแบบระบบส่วนเชื่อมต่อข้อมูล ส่วนแสดงผล 

            

การขออนุญาตเชื่อมต่อข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ             

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ / ความร่วมมือ
ของส่วนๆ 

            

การพัฒนาส่วนเชื่อมต่อข้อมูล             

การพัฒนาส่วนแสดงผล             

การทดสอบระบบ             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการ             
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      ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น - CDP Platform ทางด้านการท่องเที่ยว 
- จำนวนองค์กรที่ร่วมมือในการให้ข้อมูลทางด้านการ
ท่องเที่ยว 

CDP Platform ทางด้านการพร้อมในการรับ
ข้อมูลจากภายนอก 

ระยะกลาง - การให้บริการข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว CDP Platform ทางด้านการท่องเที่ยวที่มี
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 

ระยะยาว - เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว ประสิทธิภาพของข้อมูล และการให้บริการ
ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน การดำเนินกิจการ และ
การแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 
- ศูนย์รวมข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว 
ข้อมูลได้ถูกรวบรวมไว้แหล่งเดียวกัน  
ทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น เป็น
ประโยชน์กับประชาชน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และกิจการ
อ่ืนๆ ในการนำข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุน
การวางแผนการดำเนินกิจการ       
การเตรียมพร้อมหรือการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพ่ือรองรับ
จำนวนนักท่องเที่ยว การทราบถึง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสามารถทำ
ให้วางแผนทางด้านการตลาดได้เพ่ือ
สนองตอบตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 
- ความพร้อมของข้อมูลที่ทันสมัย 
ถูกต้อง ทำให้การตัดสินใจในการวาง
แผนการดำเนินกิจการเป็นไปได้อย่างมี

- การร้องขอเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
อ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เป็น
เรื่องใหม่ และเป็นเรื่องที่ต้องทำความ
เข้าใจ ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค 

- เป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

- ทำความเข้าใจถึงความจำเป็น และ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของ
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน 

- ชี้แจงความเป็นไปได้ในทางระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมาย 
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ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนิน
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้
เศรษฐกิจดีขึ้น 

 

 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

การพัฒนา City Data Platform ; CDP ทางด้านการท่องเที่ยว 1 ระบบ 

การเชื่อมต่อข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 การเชื่อมต่อ 
การร้องขอการเข้าถึงข้อมูลจากประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ (ข้อมูลที่
สามารถเปิดเผยได้) 

5,000 ครั้ง/เดือน 

การสร้างรายได้/หรือลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ข้อมูล เช่น การนำข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยวไปพัฒนาการตลาด หรือ ใช้ข้อมูลจากการระบบแทนการสำรวจ 

2 ล้านบาท/ปี 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
ภาคเอกชนลงทุน โดยร่วมมือจังหวัดภูเก็ต กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ในการจัดทำระบบในการ

จัดเก็บข้อมูลของเมื่อเพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเมืองให้มีความสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยข้อมูลที่วิเคราะห์และเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือการบริหารจัดการจะให้บริการข้อมูลกับ
ผู้ที่มีความสนใจหรือภาคเอกชนซึ่งจัดเก็บรายได้ในการเข้าใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายครั้ง/รายเดือน/รายปี 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 

 2. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. จังหวัดภูเก็ต 

 2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
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2. โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Hi speed Free Wi-Fi) จังหวัดภูเก็ต 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Hi speed Free Wi-Fi) จังหวัดภูเก็ต 
 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ด้วยนโยบายคณะรัฐมนตรีด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ต้องการให้มีการส่งเสริมภาค

เศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจ
ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกหลักที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ รวมทั้งการ
ดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนจนกลายเป็นระบบดิจิทัล ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับและปรับตัว ต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
การจ้างงานที่ดีขึ้น การดำเนินกิจกรรมทางสังคม ของปัจเจกชน องค์กร และชุมชน การให้บริการของภาครัฐ ตลอด
จนถึง การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมใน
ฐานะหน่วยงานหลักซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงได้ดำเนินโครงการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่
ท่องเที่ยว และพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหวังให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตได้ใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอาชีพ สร้างธุรกิจ และเพ่ิมรายได้ในชุมชน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมใน
การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับ ประชาชนทุกคน และการเข้าถึงบริการสุขภาพภาครัฐที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์จากบริกการอินเทอร์เน็ตในการทำกิจกรรม
ออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศ และเพ่ิมแรงจูงใจในการ
ลงทุนทำธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตต่อไป 

3. ให้จังหวัดภูเก็ตมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น พร้อมที่จะรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
Internet of Things (IoT) และนวัตกรรมอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Smart City ซ่ึง
จะดำเนินการในพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ท่องเที่ยว และพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โดยมี
รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
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3.1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Wi-Fi (Hi-speed Wi-Fi) 
จำนวนไม่น้อยกว่า100 สถานที่ และมีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,000จุดบริการ อัตราการรับ/ส่งข้อมูล
ความเร็วไม่น้อยกว่า 100/25 Mbpsผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) หรือโครงข่ายประสิทธิภาพสูง
เป็นโครงข่ายหลัก ลากไปยังพื้นท่ีเป้าหมาย และกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายไร้สาย Wi-Fi 

3.2 ให้บริการอุปกรณ์ Digital Signage พร้อมระบบที่เก่ียวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 21 จุด 

3.3 ให้บริการอุปกรณ์ Beacon พร้อมระบบที่เก่ียวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 จุด 

3.4 ให้บริการระบบ Smart City Platformประกอบด้วย 

3.4.1 ระบบ Smart City Mobile Applicationสำหรับเป็นเครื่องมือเป็น เครื่องมือให้
ประชาชนผู้ นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางตรง ถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 
และได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ พร้อมสิทธิประโยชน์ที่จำเพาะเจาะจงในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
เข้ามามีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในพ้ืนที่หรือจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3.4.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data) พร้อม
ให้บริการข้อมูลในลักษณะ Open Data ได ้

3.4.3 ระบบรายงานเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล (Reporting Tool)สำหรับนำเสนอข้อมูล
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการ Smart City ได ้

 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

   (ปี) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

58 59 60 61 62 63 64 

1. ขั้นตอนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว        

2. มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Wi-Fi (Hi-speed 
Wi-Fi) ณ พื้นท่ีสาธารณะ พ้ืนที่ท่องเที่ยว และพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดภูเก็ต 

       

3. มีช่องทางในการช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสาร และเป็นศูนย์กลางในการให้
ข้อมูลสำหรับ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตผ่านทาง
อุปกรณ์ Digital Signage 
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การจ้างงานที่ดีข้ึน การดำเนินกิจกรรมทางสังคม ของปัจเจกชน องค์กร 
และชุมชน การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจนถึง การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 
- เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการโครงข่ายสาธารณะ ด้านดิจิทัลที่
มีประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน 

- การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
ดิจิทัล ในพ้ืนที่ภูเก็ต ล่าช้าจะส่งผลต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

1. เทคโนโลยีไร้สาย Wi-Fi (Hi-speed Wi-Fi) 
1) จำนวนสถานที่ ไม่น้อยกว่า 100 สถานที่ 
2) จำนวนจุดให้บริการ ไม่น้อยกว่า 1,000 จุดบริการ 

3) อัตราการรับ/ส่งข้อมูลความเร็ว ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic 
Cable) 

ไม่น้อยกว่า 100/25 Mbps 

2. จำนวนให้บริการอุปกรณ์ Digital Signage พร้อมระบบที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 21 จุด 

3. จำนวนให้บริการอุปกรณ์ Beacon พร้อมระบบที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
(ดำเนินการ) 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจและสังคม 

 2. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

ผู้รับผิดชอบรอง: 1. จังหวัดภูเก็ต 
 2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
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3. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเมืองและการท่องเที่ยว (Urban & Travel 
Tech Digital Center) 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเมืองและการท่องเที่ยว (Urban & Travel 

Tech Digital Center) 
▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น วางเป้าหมายในการดำเนินงาน 
คือการพัฒนาเครือข่ายและสร้างศักยภาพการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (From Startup to Scale Up) ที่มุ่งสู่
การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างแข็งแกร่งต่อไป เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถมีบทบาทนำทั้งในเวที
ภูมิภาคและเวทีโลก 

ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย
ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัตร บนฐานของสังคมที่รู้คิดรู้เท่าทัน และกำลังคนที่สามารถปรับตัวและใช้โอกาสจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และได้กำหนดให้การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital startup) เป็น
แผนงานหลักในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่ท้าทาย เช่น การพัฒนาวิสาหกิจ
ดิจิทัลเริ่มต้นที่มีศักยภาพ จำนวน 1,000 ราย ในระยะเวลา 4 ปี (2561 – 2564) รวมถึงการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ซึ่งโดยหลักสากล มีการพิจารณาจากการที่วิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) มีมูลค่า (Valuation) เกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือท่ีเรียกว่ายูนิคอร์น (Unicorn) 

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ตลอดช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา     
โดยการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นผ่านกลไกต่าง ๆ ทั้งจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และภาคประชาสังคม ตั้งแต่การสร้างความตระหนัก ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจ การตื่นตัว และขยายโอกาสให้
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นเติบโตมากข้ึนเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นรายใหม่ ๆ เข้ามาในระบบนิเวศการพัฒนา
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ส่งผลให้ประเทศไทยเริ่มได้รับการจับตามองในระดับนานาชาติในหลายมิติ อาทิ ประเทศไทย
ถือเป็นประเทศที่กิจการขนาดใหญ่ให้ความสนใจในการทำงานร่วมกับ Startup อย่างเข้มข้นมากที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน เห็นได้จากการก่อตั้งกองทุนร่วมลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ (Corporate Venture Capital: CVC) ที่มี
มูลค่ารวมกันเกินกว่า 600 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ในขณะเดียวกัน พลวัตรในการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในบริบทโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน 
อันเป็นผลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ทั้งการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติ
ใหม่ (Emerging digital technologies) ที่มีผลต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน และการ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เช่น เทคโนโลยี IoT และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยวิสาหกิจดิจิทัล
เริ่มต้น ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ถือเป็นกลุ่มที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันสูงและดึงดูดการ
ลงทุนจากท่ัวโลก จากรายงานพบว่า กลุ่มสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนเพ่ิมสูงที่สุดในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาได้แก่ 1) สาขา 
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Advanced Manufacturing & Robotics 2) สาขา AgTech & New Food 3) สาขา Blockchain และ 4) สาขา AI, 
Big Data & Analytics ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่
มีศักยภาพในการเชิงเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบต่อเศรษกิจโลกในอนาคต เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้
ประเทศในระยะยาว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการจุดประกายความคิดการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอ่ืนให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการร่วมกับวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลและกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 

2.1) ให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ให้กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ในการดำเนินธุรกิจ 

2.2) จัดการเรื่องการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
ดิจิทัล 

2.3) จัดหาทุนสนับสนุนให้กับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น 
สนับสนุนส่งเสริมตามมาตรการ Startup ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แหล่งเงินทุนจากธนาคารภาครัฐและ
เอกชน 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ             

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงาน ออกแบบการ
ก่อสร้าง/การตกแต่ง 

            

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/ความร่วมมือ
ของส่วนๆ 

            

ก่อสร้าง/ตกแต่ง/จัดหาอุปกรณ์             

ส่งเสริมการตลาดให้กับ Digital Startup             

จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนให้กับ Digital Startup             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการ             
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น - จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมดิจิทัล จัดทำแผนขอรับเงินทุนสนับสนุน 

CDP Platform ทางด้านการพร้อมในการรับ
ข้อมูลจากภายนอก 

ระยะกลาง - จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมดิจิทัล ในจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมขึ้น 

CDP Platform ทางด้านการท่องเที่ยวที่มี
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 

ระยะยาว - จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมดิจิทัล ที่เข้มแข็งในจังหวัดภูเก็ต 

การพัฒนาเครือข่ายและสร้างศักยภาพการ
เติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (From 
Startup to Scale Up) ที่มุ่งสู่การสร้าง
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่าง
แข็งแกร่งต่อไป เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถมี
บทบาทนำทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 
- ส่งเสริม Digital Startup ในการ
พัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในจังหวัด
ภูเก็ต 
- ส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในระยะการ
ก่อตั้งธุรกิจ และการเติบโตของธุรกิจ 
เป็นขยายตัวทางเศรษฐกิจ มี
ผู้ประกอบการเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้เกิด
การจ้างงานเพ่ิมมากขึ้น 
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▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 
ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อจัดทำแผนของโครงการในการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของ Digital Startup 

20 แผนธุรกิจ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ/การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ของ Digital Startup 

10 ราย 

การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลของ Digital 
Startup 

2 ราย 

การจ้างงาน 50 ราย 
มูลค่าการจ้าง/ซื้อขาย/เช่าเหมาบริการ 5 ล้านบาท 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
เอกชนลงทุน จัดหาพ้ืนที่ ออกแบบ บริหารจัดการ บำรุงรักษา จะมีรายได้จากการดำเนินโครงการ เช่น ค่า

ส่วนแบ่งจากมูลค่างานที่ Startup ได้จากการดำเนินงานทางการตลาด ส่วนแบ่งหุ้นใน Startup ที่สถาบันร่วมลงทุน 
เป็นต้น โดยเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย และรับความเสี่ยงด้านรายได้ของโครงการ ต้องสร้างความมั่นใจ
ให้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ในการสร้างกลไกให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระเงินกู้ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด 
ผู้รับผิดชอบรอง: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
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4. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital สำหรับชุมชน (Digital Community) 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital สำหรับชุมชน (Digital Community) 
▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล เป็นโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมขีด
ความสามารถและรายได้ของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชนในชนบท 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชนในชนบท 
 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2562) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ประชุมคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการ
ดำเนินการในโครงการ 

            

วางแผนงาน วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของ
ชุมชน 

            

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/ความร่วมมือ
ของส่วนต่างๆ 

            

จัดทำแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท 

            

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ
ชุมชนในชนบท 

            

ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่นำมา
ประยุกต์ใช้ 

            

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการ             
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น - จำนวนแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท 

แผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบทที่มีคุณภาพ 

ระยะกลาง - พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
กับกิจการของชุมชน 

ชุมชนมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับกิจการของชุมชน 

ระยะยาว - ชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้กับกิจการของชุมชน 

การดำเนินกิจการของชุมชนมีประสิทธิภาพ 
ลดต้นทุน/เพ่ิมรายได้ ทำให้เศรษฐกิจของคน
ในชุมชนดีขึ้น 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 
- ชุมชนได้การสนับสนุนในการจัดทำ
แผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท 

- ชุมชนไม่เข้าใจถึงความสำคัญ      
และความจำเป็นของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

- การเข้าถึงผู้นำชุมชน และชุมชน 
เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ 
และอธิบายให้เป็นประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งมิติของครัวเรือน 
และชุมชน 

- ชุมชนได้การสนับสนุนในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท 

- ชุมชนขาดทักษะ และความชำนาญ
ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดิจิทัล 

- การเข้าถึงผู้นำชุมชน และชุมชน 
เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ 
และถ่ายทอดทักษะในเชิงปฏิบัติ 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

จำนวนชุมชนที่ได้การสนับสนุนในการจัดทำแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท 

5 ชุมชน 

จำนวนชุมชนที่ได้การสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เพ่ือชุมชนในชนบท 

3 ชุมชน 

ชุมชนที่ร่วมโครงการฯ ลดต้นทุน/สร้างรายได้จากเดิม ร้อยละ 20 
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▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
หน่วยงานรัฐ และชุมชนร่วมลงทุน โดยหน่วยงานรัฐ ใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในการสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ ส่วนชุมชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้าน
ค่าใช้จ่าย รับความเสี่ยงด้านรายได้ของโครงการ และรับผิดชอบการบำรุงรักษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่นำมา
ประยุกต์ใช้ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ เต็มประสิทธิภาพ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ชุมชน 

 2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
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5. โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital สำหรับ SME (Digital Transformation) 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital สำหรับ SME (Digital Transformation) 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
มี ก า รป ร ะยุ ก ต์ ใช้ น วั ต ก ร รม ใน ก าร  พั ฒ น าป รั บ เป ลี่ ย น ธุ ร กิ จ  (Business Innovation and 

Transformation) โดยการจัดให้มีระบบหรือ อุปกรณ์ที่จําเป็นสำหรับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจภายในพ้ืนที่ เช่น Incubation Innovation Center, Startup-friendly area, Test Bed เป็นต้น 

และมีแผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุร กิจ /จํานวน
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจที่เน้นการสร้างรายได้บนโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล รวมทั้งการสร้างกลไกการขับเคลื่อนการ
เสริมสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2562) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ประชุมคัดเลือก SMEs ที่มีความพร้อมในการ
ดำเนินการในโครงการ 

            

วางแผนงาน วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของ 
SMEs 

            

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/ความร่วมมือ
ของส่วนต่างๆ 

            

การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล 

            

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล             

ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่นำมา
ประยุกต์ใช้ 

            

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการ             
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น - จำนวน SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนคูปองช่วย
ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

แผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบทที่มีคุณภาพ 

ระยะกลาง/ระยะ
ยาว 

- จำนวน SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนคูปองช่วย
ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล 
- จำนวน SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital 
Transformation) 
- จำนวน SMEs ที่ได้รับการสนับสนุน.ให้ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของ SMEs 
- ผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มี
คุณภาพ 
- แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital 
Transformation) ที่เหมาะสมกับธุรกิจของ 
SMEs 
- SMEs ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจ 
ทำให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการใน
กระบวนการภายในของธุรกิจ และสามารถ
ขยายธุรกิจต่อไป 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 
- แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital 
Transformation) ของ SMEs 

  

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินกิจการ การจัดการ
ทรัพยากรภายในของ SMEs 
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▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

จำนวน SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนคูปองช่วยค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

100 ราย 

จำนวน SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

5 ราย 

จำนวน SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 5 ราย 

SMEs ที่ร่วมโครงการฯ ลดต้นทุน/สร้างรายได้จากเดิม ร้อยละ 20 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 

หน่วยงานรัฐ และชุมชนร่วมลงทุน โดยหน่วยงานรัฐ ใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในการสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ ส่วน SMEs เป็นผู้รับความเสี่ยงด้าน
ค่าใช้จ่าย รับความเสี่ยงด้านรายได้ของโครงการ และรับผิดชอบการบำรุงรักษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่นำมา
ประยุกต์ใช้ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ เต็มประสิทธิภาพ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. SMEs 

 2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  
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6. โครงการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต (Phuket CBT Platform) 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต (Phuket CBT Platform) 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นการบริหารจัดการและดำเนินการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น แสดงให้ เห็นถึงวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจเพ่ิมมากขึ้นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ควรมีระบบการจัดการข้อมูลทางด้าน
การท่องเที่ยวชุมชน รายละเอียดความเป็นมาของชุมชน สินค้าและบริการของชุมชน กิจกรรม เส้นทาง แผนที่ การ
เดินทาง การติดต่อ และข้อมูลอ่ืนๆ ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
สร้างแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดการการดำเนินธุรกิจของท่องเที่ยวชุมชน บริหาร
จัดการข้อมูล ทรัพยากรขององค์กร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดภูเก็ตให้กับ
นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสในการตัดสินใจและเป็นทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวในการเลือกท่องเที่ยวแบบชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้านท่องเที่ยวมีสองกลุ่มคือ กลุ่มแรกคือท่องเที่ยวชุมชนหรือ
สมาชิกชุมชนที่ให้บริการการท่องเที่ยวชุมชนแก่นักท่องเที่ยว กลุ่มที่สองคือนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวชุมชนใน
จังหวัดภูเก็ตมีทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ปัจจุบันท่องเที่ยวชุมชนยังไม่มีระบบการดูแลหรือจัดการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างเป็นระบบหรือรูปแบบเดียวกัน ไม่มีข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางและเข้าถึงได้ การพัฒนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชน 
สามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการเวลาและการให้บริการของท่องเที่ยวชุ มชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านการปฏิบัติการ การดำเนินการ รวมไปถึงช่องทางในการติดต่อที่สะดวกที่
นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อกับท่องเที่ยวชุมชนได้โดยตรงโดยผ่านแพลตฟอร์ม สามารถทำการจองวันเวลาในการ
ท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาตามวันและเวลาที่ว่างอยู่ การเข้าถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยวจะทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจง่าย
ขึ้น และทำให้แนวโน้มการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การดำเนินกิจการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ิมขึ้น คนในชุมชนก็จะ
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน ลดปัญหาการว่างงานและสนับสนุนคนในชุมชนได้มีงานทำ 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และคัดเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ และความพร้อมใน
การให้บริการนักท่องเที่ยว 

            

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงาน วิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการของท่องเที่ยวชุมชน 

            

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/ความร่วมมือ
ของส่วนต่างๆ 

            

ออกแบบแพลตฟอร์มร่วมกับท่องเที่ยวชุมชน             

พัฒนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชน             

ทดสอบ ปรับปรุง แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชน             

เผยแพร่แพลตฟอร์มให้กับท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ             

เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มท่องเที่ยว
ชุมชนแก่นักท่องเที่ยว 

            

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น - จำนวนท่องเที่ยวชุมชนที่เข้าร่วม ท่องเที่ยวชุมชนที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในการพัฒนา 

ระยะกลาง - ท่องเที่ยวชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินการในแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มนำเสนอข้อมูลท่องเที่ยว กิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชนที่เข้าร่วม 

ระยะยาว - จำนวนนักท่องเที่ยวใช้งานแพลตฟอร์มท่องเที่ยว
ชุมชน 
- จำนวนท่องเที่ยวชุมชนที่เข้าร่วมใช้งานแพลตฟอร์มฯ 

- การให้บริการการท่องเที่ยวของชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- การเพ่ิมตัวของนักท่องเที่ยว 
- การเพ่ิมรายได้ของชุมชน 
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▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 
- การเพ่ิมตัวของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิด
การเพ่ิมรายได้ของชุมชน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการเพ่ิมตัวของ
นักท่องเที่ยว 

กิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ถึงรักษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวและชุมชน 

- เกิดการจ้างงาน ลดอัตราการว่างงาน
ในชุมชน 

  

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชน (CBT Platform) 1 ระบบ 
ท่องเที่ยวชุมชนที่เข้าร่วม 10 ชุมชน 

จำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้งานแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชน 50 ราย/ชุมชน/เดือน 

การจ้างงาน 10 อัตรา 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้านการท่องเที่ยว
ให้กับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน โดยจะมีรายได้จากการดำเนินโครงการ เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (Transaction 
fee) จากการจอง และชำระเงินของกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่ผ่านแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชน (CBT Platform) 
โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มทางด้านการท่องเที่ยวให้สามารถ
ทำงานได้เป็นปกติ เต็มประสิทธิภาพ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2. สมาคมท่องเที่ยวชุมชน 
ผู้รับผิดชอบรอง: สำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
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7. โครงการแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลช่างไฟฟ้า 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลช่างไฟฟ้า 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ปัญหาไฟฟ้าดับ หรือ การไม่มีไฟฟ้าใช้งาน เนื่องจากความขัดข้องในระบบไฟฟ้าของภาคครัวเรือน   ก็จะ

ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีสาเหตุหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่
ไม่สามารถเรียกหาช่างไฟฟ้าที่ให้บริการได้ การที่ช่างไฟฟ้าปฏิเสธงาน เนื่องจากไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ รวมถึงจาก
การที่ช่างไฟฟ้าคิดค่าบริการสูงกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงปัญหาความกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
เนื่องจากการไม่มีทราบถึงที่มาที่ไปของช่างไฟฟ้ามาก่อน โครงการนี้จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือเป็นฐานข้อมูล
แสดงรายละเอียดของช่างไฟฟ้า ที่ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบและเรียกใช้บริการได้ตามความต้องการ รวมถึงการ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการในเบื้องต้นได้ด้วย 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงาน             

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ             

กระบวนการสัญญาฯ             

กำหนดความต้องการของระบบฯ             

วิเคราะห์ และออกแบบระบบ             

พัฒนาระบบฯ             

ทดสอบระบบฯ             

นำข้อมูล (ช่างไฟฟ้า ราคา ขอบเขต)             

จัดอบรมการใช้งาน             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น จำนวนช่าง/จำนวนผู้ใช ้ ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ความสะดวกของผู้รับบริการ 

ระยะกลาง ขยายพ้ืนที่ครอบคลุมภาคใต้ ความรวดเร็วในการให้บริการ 
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ความสะดวกของผู้รับบริการ 

ระยะยาว ขยายพ้ืนที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ความสะดวกของผู้รับบริการ 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก 
• ช่างไฟฟ้ามีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีข้ึน 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

จำนวนผู้ใช้งานประเภทช่างไฟฟ้า 200 คน 

จำนวนผู้ใช้งานประเภทลูกค้า 800 คน 

จำนวนรายการเรียกใช้บริการ 12,000 บาท/ปี 
ขอบเขตให้บริการ 3 พื้นที ่(ทน.ภูเก็ต ทม.ป่าตอง ทต.วิชิต) 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
รูปแบบการลงทุน 

- งบประมาณ 300,000 บาท 
Business Model 

ภาคเอกชนลงทุน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนับสนุนบุคลากรและข้อมูลในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยหารายได้จากการค่าเก็บค่าบริการเป็นรายครั้งจากช่าง
ไฟฟ้าที่ได้รับงาน โดยบวกค่าใช้จ่ายของแอปพลิเคชันรวมกับค่าแรงและค่าอุปกรณ์ 

 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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3.4.3 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 
3.4.2.1 ตารางสรุป 

เป้าหมาย บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ (Solutions) ตัวชี้วัดบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

เป้าหมาย 1 
มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงไว้เป็นทรัพยากรอันมี
ค่าใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

  

เป้าหมาย 2 
มีการดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของธรรมชาติและมีความ
เหมาะสมกับการอยู่อาศัย การดำรงชีวิต การประกอบ
อาชีพของคนในชุมชน 

โครงการจัดการและเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์
แพลงก์ตอนบลูมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คลองปากบาง 
จงัหวัดภูเก็ต (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

- ระบบตรวจวัดปริมาณธาตุอาหาร จำนวน 1 ระบบ 
- ระบบเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม 
จำนวน 1 ระบบ 
- ลดจำนวนการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ลดระยะเวลาการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

โครงการกับดักขยะอัจฉริยะ คลองบางใหญ่ และคลอง
ปากบาง จังหวัดภูเก็ต (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

- ระบบตาข่ายดักจับขยะอัจฉริยะจำนวน 2 ระบบ 
- ลดปริมาณขยะที่มาจากลำคลอง ออกสู่ทะเล ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
- ลดงบประมาณในการจัดเก็บขยะที่มาจากลำคลอง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
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เป้าหมาย 3 
มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการติดตามสภาวะ 

โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (IoT 
Environment Sensors) (ดำเนินการแล้ว) 

- พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนเมื่อมีภาวะเสี่ยงภัย 
- สถานีโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับน้ำ 
จำนวน 6 สถานี 
- สถานีโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 6 สถานี 
- ลดความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม 
เป็นต้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

โครงการขยายผลการจัดการขยะด้วยระบบ Traffy 
Waste ของเทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู ้
จังหวัดภูเก็ต (ดำเนินการแล้ว และขยายผล) 

- ลดงบประมาณรายจ่ายด้านต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
10-40% 
- ลดระยะทางในการจัดการเก็บขยะ 40% 
- ลดรายจ่ายด้านการซ่อมบำรุงรถขยะ 

เป้าหมาย 4 
ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอ่ืน ๆ ด้าน Smart Environment 
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3.4.2.2 คำอธิบายบริการ/ กิจกรรม/ โครงการโดยสังเขป 
1. โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (IoT Environment Sensors) 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (IoT Environment Sensors) 

 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (IoT Environment Sensors) เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกใน

การตรวจวัดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็น เช่น สภาพอากาศ ตรวจจับก๊าซพิษ ตรวจจับน้ำเสีย ตรวจวัดระดับน้ำใน
คลอง เป็นต้น ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัดภูเก็ต ปภ.ภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต เป็นต้น สามารถ
ติดตาม และเฝ้าระว่าค่าด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด เมื่อมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระดับน้ำ
มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดเสี่ยงเกิดภัยน้ำท่วม หรือระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่มีพิษมนุษย์    
มีค่าเกินกว่าระดับที่กำหนด จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทันที เพ่ือให้เกิดการอพยพประชาชน 
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เสี่ยงไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย ในอนาคตหากสามารถเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้มากเพียงพอ 
สามารถนำมาต่อยอดความสามารถของระบบได้โดยการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรไปวิเคราะห์เพ่ือทำนายผลความ
เสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้สามารถวางแผน เตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยแบ่งสถานีโทรมาตรได ้4 แบบ และมีการติดตั้งจำนวน 10 จุด ดังนี้  

1. สถานีโทรมาตรสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศ และระดับน้ำ 
2. สถานีโทรมาตรสำหรับตรวจวัดระดับน้ำทะเล 
3. สถานีโทรมาตรสำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
4. สถานีโทรมาตรสำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

66 

รายการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดภายในสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จุดติดตั้ง สภาพอากาศ 
และระดับน้ำ 

ระดับน้ำทะเล คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ 

1. รพ. กรุงเทพภูเก็ต ✓  ✓  

2. สะพานเยาวราช (สามกอง)   ✓  

3. สะพานประตูน้ำ ✓    

4. สะพานคลองบางใหญ่ 2546   ✓  

5. สามแยกโกมารภัจจ์ ✓   ✓ 

6. โรงเรียนสตรีภูเก็ต ✓   ✓ 

7. ถ.ถลาง ✓   ✓ 

8. วงเวียนสุรินทร ์    ✓ 

9. สะพานท่าแครง   ✓  

10. ทางออกทะเลสะพานหิน  ✓   
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ตำแหน่งติดตั้งสถานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามตำแหน่งบนแผนที่ด้านล่าง 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจความพร้อม/แวดล้อมของส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน 

            

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงานออกแบบ
ก่อสร้างสถานี/ระบบต่างๆ 

            

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ             

กระบวนการสัญญาฯ             

ติดตั้งสถานีโทรมาตร และพัฒนาส่วนส่งต่อข้อมูล
เข้าระบบแจ้งเตือนฯ 

            

พัฒนาระบบแจ้งเตือนฯ             

ทดสอบสถานีโทรมาตร และระบบต่างๆ             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น - พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
และแจ้งเตือนเมื่อมีภาวะเสี่ยงภัย 
- สถานีโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับน้ำ 
จำนวน 6 สถานี 
- สถานีโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 6 สถานี 
- ลดความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม 
เป็นต้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- สามารถตรวจวัดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ได้ ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ สามารถ
ติดตาม และเฝ้าระวังค่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้
อย่างใกล้ชิด 
- เมื่อมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางสิ่งแวดล้อม เช่น ระดับน้ำมีค่าเกินกว่าค่า
มาตรฐานที่กำหนดเสี่ยงเกิดภัยน้ำท่วม หรือ
ระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่มี
พิษมนุษย์ มีค่าเกินกว่าระดับที่กำหนด จะมี
การแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทันที 
เพ่ือให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขต่อไป 
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ระยะกลาง/ 
ระยะยาว 

 - หากสามารถเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ได้มากเพียงพอ สามารถนำมาต่อยอด
ความสามารถของระบบได้โดยการนำข้อมูล
จากสถานีโทรมาตรไปวิเคราะห์เพื่อทำนายผล
ความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้
สามารถวางแผน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบในเชิงบวก 

• ลดความเสียหายจากการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม เปน็ต้น โดยระบบตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้า 

• ส่งผลให้เพ่ิมความมั่นใจในการลงทุนในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง มีการเพ่ิมมูลค่าการลงทุน เกิดการจ้างงาน
เพ่ิมตามไปด้วย 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนเมื่อมีภาวะ
เสี่ยงภัยธรรมชาติ 

1 แพลตฟอร์ม 

ติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับน้ำ 6 สถานี 

ติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพน้ำ 6 สถานี 
ลดความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม เป็นต้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กองสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 

ร่วมดำเนินโครงการโครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( IoT Environment Sensors) เพ่ือให้ผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบสามารถติดตาม และเฝ้าระว่าค่าด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด เมื่อมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิด
เหตุการณ์ ฉุกเฉิน เช่น ระดับน้ ำมีค่าเกินกว่าค่ ามาตรฐานที่ กำหนดเสี่ ยงเกิดภัยน้ ำท่วม หรือระดับก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่มีพิษมนุษย์ มีค่าเกินกว่าระดับที่กำหนด จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบทันที เพ่ือดำเนินการและแก้ไขสถานการณ์ต่อไป โดยทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลลงทุนในการ
ติดตั้งสถานีโทรมาตร และพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลพร้อมระบบการแจ้งเตือน ส่วนกองสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต 
สนับสนุนบุคลากรให้ดูแลรักษาสถานีโทรมาตรตามรอบการดูแลรักษา และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 สนับสนุนใน
ส่วนข้อมูลเชิงวิชาการ 
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▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 2. เทศบาลนครภูเก็ต 
ผู้รับผิดชอบรอง: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 
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2. โครงการขยายผลการจัดการขยะด้วยระบบ Traffy Waste ของเทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการขยายผลการจัดการขยะด้วยระบบ Traffy Waste ของเทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู้ 

จังหวัดภูเก็ต 
 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประมาณปีละ 12 ล้านคน        

เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 271,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวสูงถึง 3 เท่าของประชากรใน
พ้ืนที่ องค์ประกอบทางด้านประชากรนี้ ส่งผลให้มีขยะประมาณ 800 ถึง 1,000 ตันต่อวัน (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
, 2553) และมีการเพ่ิมของปริมาณขยะอย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองในหลายท้องที่ เช่น เทศบาลนคร
ภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกระทู้ เป็นต้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมาก เช่น ปัญหา
ขยะตกค้าง ส่งกลิ่นรบกวน เกิดปัญหาด้านทัศนียภาพ และอาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคที่มีผลกระทบทั้งสุขภาพ
ของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นกำลัง เป็นความท้าทายต่อประชาชน และผู้บริหาร 
โดยเฉพาะเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมักจะพบว่าปัญหาขยะมูลฝอยกำลังเป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข
ทั้งในด้านการเกบ็ขนย้ายและการกำจัด 

ระบบจัดการขยะอัจฉริยะ ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาเมืองอัจริยะ (Smart City)  ซึ่งศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์วิจัยภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาตินั้น ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะที่มีชื่อว่า “Traffy Waste” ขึ้นเพ่ือช่วยให้การจัดการขยะโดยใน
เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนเชื้อเพลิง รวมไปถึงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ความสะอาดของเมืองได้ ซึ่งเทคโนโลยีการจัดการขยะ องค์ประกอบหลัก คือ รถเก็บขยะอัจฉริยะ 
ถังขยะอัจฉริยะ สมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการแจ้งปัญหาเมือง และระบบจัดการการเก็บขยะออนไลน์สำหรับ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะได้ 

ทั้งนี้ เพ่ือบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ ให้เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมือง
อย่างยั่งยืนนั้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  จึงได้คิดค้นและพัฒนาระบบ Traffy Waste 
เพ่ือนำไปใช้งานในพ้ืนที่จริงตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 เพ่ือใช้เป็นระบบในการจัดการขยะโดยมีองค์ประกอบของ
ระบบ 4 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบนั้นจะทำงานร่วมกัน 

1. ถังขยะอัจฉริยะ จะสามารถตรวจวัดปริมาณขยะ และตรวจวัดกลิ่นและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ โดยจะ
ส่งข้อมูลไปจัดเก็บยังระบบจัดการการจัดเก็บขยะ  

2. แอพพลิเคชั่นพลังประชาชน และเมื่อประชาชนแจ้งเตือนในระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดเก็บ
ขยะในพ้ืนที่นั้น ระบบก็จะสั่งงานไปยังรถขยะ  

3. รถเก็บขยะอัจฉริยะ รถขยะนั้นจะสามารถบอกสถานการณ์ทำงาน มายังระบบจัดการการจัดเก็บขยะว่า
ตอนนี้รถอยู่ในสถานะ รอทำงาน อยู่ระหว่างการเก็บขยะ หรือ รถซ่อมบำรุง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะดำเนินการ
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ต่อไป และเมื่อดำเนินงานจัดเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว จะรายงานผลการดำเนินมายังระบบจัดการการจัดเก็บขยะ เพ่ือ
เก็บเป็นข้อมูล สำหรับรายงานผลไปยังแอพพลิเคชั่น 

4. ระบบจัดการการจัดเก็บขยะ ถือเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการ 
และควบคุมการทำงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อเทศบาลเมืองป่าตองนำระบบ Traffy Waste มาใช้พบว่าช่วยให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ขยะได้เป็นอย่างดี และลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายขยะได้อีกด้วย ภูเก็ตจึงมีแนวคิดในการขยายผลการใช้งานระบบ 
Traffy Waste มาใช้ในเทศบาลที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมือง
กะทู ้

 

 

 

 
ที่มา: Marc Nader (2558) (online) 

ที่มา: Web Application สำหรับการบริหารจัดการควบคุมการดำเนินการจัดเก็บขยะของเทศบาลป่าตอง
(https://waste.traffy.in.th/patong/) 

  

https://waste.traffy.in.th/patong/
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว และขยายผล) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
       (ปี) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
64 65 66 67 68 

ประเมินจุดรวบรวมขยะที่มี เพ่ือสนับสนุนการติดตั้งเซนเซอร์ โดยมุ่งเน้นพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพที่
เหมาะสมในการติดตั้งเซนเซอร์ เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ 

     

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมทีเ่มืองจะได้จากการ
ปฏิบัติการ 

     

จัดตั้งทีมปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการศึกษาการขยายการให้บริการและ การบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบระดับขยะและวางแผน เส้นทางการจัดเก็บขยะ 

     

การดำเนินการโครงการ      

ศึกษาการขยายการให้บริการ โดยประเมินพื้นท่ีที่มีปัญหาขยะมาก และมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
สนับสนุนในการดำเนินงาน 

     

การประเมินและดูแลการบริการ เพ่ือระบุความยั่งยืนของการบริการ ที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่ของ
โครงการ 

     

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
ประชาชน 
- เปิดดูได้ รถขยะอยู่ที่ไหน จะมาเก็บกี่โมง 
- สามารถรายงานถังขยะเต็ม 
- สามารถรายงานจุดที่มีขยะนอกถัง 
- ลดปัญหาการจราจรจากการเก็บขยะในช่วงเวลาเร่งด่วน 

พนักงานจัดเก็บขยะ 
- มีหลักฐานว่าเก็บขยะไปแล้ว ได้เบี้ยขยัน/รางวัล 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุม 
- เห็นตำแหน่งรถขยะ จุดทิ้งขยะที่ยังไม่มาเก็บ 

ผู้บริหาร 
- เห็นภาพรวมทั้งระบบ เห็นการวิ่งทับเส้นทาง วิ่งนอกเส้นทางเห็นจุดที่เก็บบ่อยเกินไป/น้อยเกินไปเห็น

ความขยันของพนักงาน 
เทศบาล 
- สามารถจัดรถให้เหมาะสมกับปริมาณขยะ 
- บริหารจัดการเก็บขยะนอกถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ประหยัดเวลาหรือเชื้อเพลิงในการจัดเก็บขยะ 
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▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก 
• งบประมาณที่ต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการจ้างคน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

ทำลาย มีเพ่ิมข้ึนทุกปี ซึ่งการนำระบบ Traffy Waste มาใช้งานทำให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ ลดค่าใช้จ่าย
ในการขนย้าย และมีการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ผลกระทบในเชิงลบ 
• จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบในการเก็บขน เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน

แต่ละวันค่อนข้างน้อย 
• การเพ่ิมของปริมาณขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ต้องสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการเก็บขนและต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการกำจัดขยะ ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนอัตราค่าธรรมเนียมที่เทศบาลจัดเก็บได้ค่อนข้างต่ำ 
• ความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะยังไม่ได้การตอบรับเท่าท่ีควร 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยของตัวชี้วัด 

ลดงบประมาณรายจ่ายด้านต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 10-40 
ลดระยะทางในการจัดการเก็บขยะ ร้อยละ 40 

ลดรายจ่ายด้านการซ่อมบำรุงรถขยะ  

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) ได้ทุนวิจัยเข้ามาดำเนินการในพ้ืน

จังหวัดภูเก็ต 

• อนาคต เน้นแผนธุรกิจ และเสนอระยะเวลาการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการเปิดตัวแผนการพัฒนานี้       
โดยแผนการพัฒนาการบริการนี้จะได้รับการ สนับสนุนด้านการเงิน/จ่ายเงินโดยเทศบาล เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้ง    
และดําเนินการ ปัจจุบันเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและบําบัดขยะ ทั้งนี้ คาดว่าแผนการพัฒนาการบริการ
จะช่วยให้เทศบาลจัดการการจัดเก็บขยะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากกรณีศึกษาระดับโลกมีทางเลือกต่างๆ ที่
ภาคเอกชนคิดค่าบริการจากเทศบาลได้ 

 

ทางเลือกการกำหนดราคา ในกรณีที่เทศบาลต้องการแต่งตั้งภาคเอกชน เพ่ือจัดเก็บและบริหารจัดการ
ขยะ (แผนที่ 2) มีทางเลือกในการกําหนดราคา 2 ทางเลือก ดังนี้  
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ค่าธรรมเนียมการบริการแบบคงที่ – ค่าธรรมเนียมการบริการแบบคงที่ของภาคเอกชนที่ได้รับแต่งตั้ง  
ซึ่งอาจเป็นการคิดค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือรายปี โดยทางเลือกนี้ไม่คํานึงถึงปริมาตรขยะร้อยละของปริมาตรขยะที่
จัดเก็บ – รายได้ข้ึนอยู่กับปริมาตรขยะท่ีจัดเก็บและบริหารจัดการซึ่งอาจแตกต่างไปตามระยะเวลา 

ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่าภูเก็ตได้รับประโยชน์สูงสุด ร้อยละของปริมาตรขยะที่จัดเก็บน่าจะมีความเหมาะสม
มากกว่าเนื่องจากมีแรงจูงใจที่มากสําหรับภาคเอกชน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะเนื่องจากรายได้ขึ้นอยู่
กับปริมาตรขยะที่จัดเก็บได้ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. เทศบาลนครภูเก็ต 
 2. เทศบาลเมืองกะทู้ 

 2. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบรอง: - 
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3. โครงการจัดการและเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คลองปากบาง       
จ.ภูเก็ต 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการจัดการและเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลคลองปากบาง จ.ภูเก็ต 

 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เน้นหนักทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยพบว่า 

ในครึ่งปีแรกของปี 2562 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562) รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตมีสูงถึง 2.73 
แสนล้านบาท ซึ่งถึอเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร  
โดยรายได้จากภาคบริการคิดเป็น 49% ของรายได้ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เน้นหนักทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการในปริมาณที่สูงเช่นนี้ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรและ
แรงงานต่างถิ่นทั้งในรูปของประชากรตามทะเบียนบ้านและประชากรแฝง ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้คนที่มากขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย  อาทิเช่น ปัญหาคุณภาพน้ำผิวดิน โดยในปี 2561 
คุณภาพน้ำในคลองบางใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญสำหรับการผลิตน้ำประปาในเขตเมือง มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม ในขณะที่คุณภาพน้ำในคลองปากบางที่เป็นแหล่งน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลหาดป่าตองมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบปัญหาคุณภาพน้ำทะเล โดยมีการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีและสาหร่าย
ขนาดใหญ่สะพรั่ง (algae bloom) หรือปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) บ่อยครั้งนับตั้งแต่ปี 2542 เป็น
ต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ชายหาดป่าตองที่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมชนิด 
Chaetoceros spp. และ Chaetoceros cf. socialis ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลอมเขียว ในช่วงปี 2559 – 
2560 ทั้งนี้ ปรากฏการณ์การเพ่ิมขึ้นของแพลงก์ตอนพืชดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารอาหารจำพวก
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีมากในน้ำทิ้งจากสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและชุมชนที่มีอยู่กันอย่างหนาแน่น 
รวมถึงน้ำที่ผ่านระบบบำบัดจากโรงบำบัดน้ำเสียที่ถูกปล่อยให้ไหลลงสู่คลองปากบางที่ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของอ่าวป่า
ตอง ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจพบปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณ
พ้ืนที่หาดป่าตองมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ในช่วงฤดูร้อนของปี 2561 

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อความยั่งยืนในเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเน้น
จุดขายในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ และความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายหาด ดังนั้นการเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นสำหรับการวางแผนจัดการและแก้ไขสภาพแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องปัญหาการสะพรั่งของสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช หรือ ยูโทร
ฟิเคชั่นที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดภูเก็ต 

การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการสะพรั่งของสาหร่ายและแพลงก์
ตอนพืช สามารถทำโดยนำเทคโนโลยีอินเตอร์เนตสรรพสิ่ง  (Internet of Things; IoTs ) เข้ามาช่วยในเก็บข้อมูลที่
ทันสมัย ต่อเนื่อง และส่งข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บบนระบบคลาวด์ (cloud) เพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึก และ
สามารถแสดงข้อมูลปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ในน้ำในขณะปัจจุบัน แสดงข้อมูลย้อนหลัง ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอป
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พลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ระบบสามารถแจ้งเตือนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสภาวะน้ำใกล้ถึงสภาวะที่จะก่อเกิด
ปัญหาการสะพรั่งของสาหร่าย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางแผน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว อีกท้ังกำจัด
ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและคลอโรฟิลล์ A ได้ทันท่วงทีและอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจความพร้อม/แวดล้อมของส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน 

            

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงานออกแบบ
ก่อสร้างสถานี/ระบบต่างๆ 

            

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ             

กระบวนการสัญญาฯ             

ติดตั้งสถานีวัดค่าสารอาหารฯ และพัฒนาส่วน   
ส่งต่อข้อมูลเข้าระบบแจ้งเตือนฯ 

            

พัฒนาระบบแจ้งเตือนฯ             

ทดสอบระบบต่างๆ             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น การตรวจวัดปริมาณสารอาหารในน้ำอย่างต่อเนื่อง 
สามารถแจ้งเตือนเมื่อปริมาณสารอาหารในน้ำมีปริมาณ
ใกล้จุดเกิดวิกฤตการณ์สะพรั่งของสาหร่าย ทำให้ลด
ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และลด
ระยะเวลาในการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม ลด
จำนวนการตายของสัตว์น้ำ 

การแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์
แพลงก์ตอนบลูม สามารถช่วยให้หน่วยงาน
สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่กำลังจะเกิดได้
อย่างทันท่วงที ส่งผลลัพธ์ในระยะสั้นคือ ช่วย
ให้ ชายหาดสะอาด น้ำทะเลมีคุณภาพสีไม่
เขียวจากสาหร่าย ไม่เน่าเสีย ไม่ส่งกลิ่นเหม็น
ต่อสภาพแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว 

ระยะกลาง/ 
ระยะยาว 

สามารถลดหรือป้องกันการเกิดปัญหาการสะพรั่งของ
สาหร่าย และลดจำนวนการตายของสัตว์น้ำจาก
ปรากฎการณ์สะพรั่งของสาหร่าย 

ส่งผลลัพธ์ในระยะกลางและยาว ช่วยให้
หน่วยงานสามารถวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดปรากฏการณ์
แพลงก์ ตอนบลูมได้ 
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▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบในเชิงบวก 
• ชายหาดสะอาด น้ำสีฟ้าใสไม่เขียว ไม่เน่าเสีย ส่งเสริมให้กับธุรกิจท่องเที่ยว 
• น้ำไม่เน่าเสีย ส่งผลให้เพ่ิมความมั่นใจในการทำประมง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงธุรกิจส่งออกอาหาร

ทะเล 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

ระบบตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และคลอโรฟิลล์ A 1 สถานี (ณ คลองปากบาง) 
ระบบเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมอัจฉริยะ 1 ระบบ 

ลดจำนวนการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม ณ ทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ลดระยะเวลาการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม ณ ทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
เทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต และสำนักงาน

สิ่งแวดล้อมภาค 15 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาและผลกระทบของการเกิดแพลงก์ตอนบลูมโดยใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลตรวจวัดค่าปริมาณสารอาหารที่เป็นปัจจัยการเกิดปรากฏแพลงตอนก์บลูม และหาทางแก้ไขก่อนการเกิดเหตุ ซึ่ง
จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ลดสูญเสียรายได้ต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยทางเทศบาลเมืองป่าตองลงทุน
ในการก่อสร้าง การดำเนินการ การบำรุงรักษา ส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต สนับสนุนในด้าน
ดิจิทัล และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 สนับสนุนในส่วนข้อมูลเชิงวิชาการ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: เทศบาลเมืองป่าตอง 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
 2. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 

  



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

79 

4. โครงการกับดักขยะอัจฉริยะ คลองบางใหญ่ และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการกับดักขยะอัจฉริยะ คลองบางใหญ่ และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต 
 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้สูงเป็นอันดับที่ 

2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ผลกระทบจากการเพ่ิมจำนวนอย่างรวดเร็วของทั้งนักท่องเที่ยว และจำนวน
ประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเพ่ือทำงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว 
พบว่าในปี 2561 ภูเก็ตมีจำนวนประชากรแฝงกลางคืนสูงถึง 1.51 แสนคน จัดเป็นจังหวัดอันดับที่ 9 ของประเทศ  
ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาขยะตกค้างจากการจัดเก็บ และการกำจัด
อย่างถูกวิธี ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตพบกับปัญหาการกำจัดขยะไม่ทันกับอัตราการผลิตขยะ เนื่องจากมีปริมาณการผลิต
ขยะสูงถึง 900 ตัน/วัน แต่ปริมาณขยะที่เตาเผาขยะสามารถรองรับได้เพียง 700 ตัน/วัน  ทำให้ขยะส่วนเกินที่ไม่
สามารถเผาได้นั้นต้องนำไปฝังกลบ และเพ่ิมปริมาณการฝังกลบขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งหลุมฝังกลบเต็มทุกหลุม มีขยะ
ล้นเกินออกมานอกหลุมฝังกลบ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำชะจากกองขยะไหลลงสู่ทะเล หรือ
อาจเกิดการปนเปื้อนโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อมจากขยะที่ไม่ได้รับการคัดแยก ขยะมูลฝอยที่มีการกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ นอกจากนี้ก็ยังมีขยะ
อีกจำนวนมากที่ไม่ถูกจัดเก็บอย่างถูกวิธี คือขยะท่ีมีการลักลอบทิ้งบริเวณพ้ืนที่รกร้าง เศษขยะข้างถนน ขยะที่ถูกทิ้งลง
ไปในแหล่งน้ำในชุมชนที่อยู่อาศัย หรือขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล ซึ่งผลกระทบของปัญหาขยะตกค้างในคลอง หรือแหล่งน้ำ
ในชุมชน คือ เกิดการอุดตันของขยะในท่อระบายน้ำ เกิดปัญหาน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนัก แหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษ 
คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม สัตว์น้ำได้รับผลกระทบ หรือปนเปื้อนสารพิษ คนที่บริโภคสัตว์น้ำอาจจะได้รับสารพิษที่ตกค้าง
ในสัตว์น้ำ ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว วิธีการกำจัดขยะตกค้างในแหล่งน้ำที่ดำเนินการกันทั่วไปคือ การรวมกลุ่มจิต
อาสา หรือการลงพ้ืนที่ของพนักงานเก็บขยะในท้องถิ่นด้วยเรือเพ่ือเก็บขยะ ในปี 2561 ประเทศออสเตรเลียได้มีการ
ผลิตตาข่ายยักษ์ดักขยะจากท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะหลุดรอดลงสู่ทะเล และแพร่กระจายไปในบริเวณกว้าง 
แนวคิดนี้ส่งผลให้การเก็บและกำจัดขยะในแหล่งน้ำทำได้สะดวกยิ่งขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยได้นำแนวคิดตาข่ายดัก
จับขยะไปใช้งานในหลายพ้ืนที่ เช่น บริเวณคูระบายน้ำเขตสาธุประดิษฐ์ ท่อระบายน้ำเขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร   
คูระบายน้ำในเขตเทศบาลนครระยอง เช่นเดียวกันในจังหวัดภูเก็ต อวนดักปลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ดักจับขยะที่คลอง
ปากบาง แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้งานตาข่ายดักจับขยะ จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เนต
สรรพสิ่ง (Internet of Things; IoTs) มาช่วยในการบันทึกและส่งข้อมูลปริมาณขยะ การแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะใน
ตาข่าย รายงานพิกัดและสถานะอุปกรณ์ไปยังศูนย์เก็บขยะท้องถิ่น มีระบบสายพานอัตโนมัติเพ่ือลำเลียงและถ่ายโอน
ขยะไปยังจุดที่กำหนด 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจความพร้อม/แวดล้อมของส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน 

            

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงานออกแบบ
ก่อสร้างสถานี/ระบบต่างๆ 

            

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ             

กระบวนการสัญญาฯ             

ติดต้ังระบบตาข่ายขยะฯ และพัฒนาส่วนส่งต่อ
ข้อมูลเข้าระบบแจ้งเตือนฯ 

            

พัฒนาระบบแจ้งเตือนฯ             

ทดสอบระบบต่างๆ             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น ลดปริมาณขยะที่จะออกสู่ทะเล คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำดีขึ้น 

ระยะกลาง ลดงบประมาณในการจัดเก็บขยะ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะเพ่ิมข้ึน 

ระยะยาว สามารถสร้างฐานข้อมูลปริมาณขยะในแหล่งน้ำเพ่ือใช้ใน
การวางแผนโครงการรณรงค์ จัดการแก้ปัญหาขยะใน
ชุมชน 

ช่วยจัดการขยะในแหล่งน้ำบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ 
ทั่วจังหวัดภูเก็ต 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก คือ ปัญหามลพิษทางน้ำลดลง ป้องกันไม่ให้ขยะหลุดรอด

ลงสู่ทะเล และแพร่กระจายไปในบริเวณกว้าง แนวคิดนี้ส่งผลให้การเก็บและกำจัดขยะในแหล่งน้ำทำได้สะดวกยิ่งขึ้น 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

ระบบตาข่ายดักจับขยะอัจฉริยะ จำนวน 2 แห่ง 
(ณ คลองบางใหญ่ และคลองปากบาง) 

ลดปริมาณขยะที่มาจากลำคลอง (คลองบางใหญ่ และคลองปากบาง) ออกสู่ทะเล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ลดงบประมาณในการจัดเก็บขยะที่มาจากลำคลอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต 

และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 เพ่ือการจัดการขยะในลำคลอง ลดจำนวนขยะออกสู่ทะเล ลดการปนเปื้อนสารพิษ
ในอาหารทะเล โดยทางเทศบาลเมืองป่าตองลงทุนในการก่อสร้าง การดำเนินการ การบำรุงรักษา ส่วน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต สนับสนุนในด้านดิจิทัล และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 สนับสนุนใน
ส่วนข้อมูลเชิงวิชาการ ทั้งนี้ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายขยะหมุนเวียนและนำกลับมาใช้ใหม่ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. เทศบาลนครภูเก็ต 
 2. เทศบาลเมืองป่าตอง 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
 2. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 
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3.4.4 พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
3.4.3.1 ตารางสรุป 

เป้าหมาย บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ (Solutions) ตัวชี้วัดบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

เป้าหมาย 1 
มีดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานที่เป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิงเฉลี่ย 
(Specfic Energy Consumption) 

  

เป้าหมาย 2 
มีระบบการผลิตพลังงาน (Energy Generation) 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนสตรี
ภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (เริ่มดำเนินการ 
ปี 2564) 

-ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2 
พ้ืนที่ 
-ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5 กิโลวัตต์/พื้นท่ี 
-ช่วยลดพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ละ 600 หน่วย/เดือน/
พ้ืนที่ หรือคิดเป็นจำนวนเงินได้ 2,700 บาท/เดือน/
พ้ืนที่ 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในพ้ืนที่เกาะ
โหลน (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

-ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 3 
พ้ืนที่ 
-ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5 กิโลวัตต์/พ้ืนที่ 
-ช่วยให้พื้นที่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จำนวน 600 หน่วย/
เดือน/พ้ืนที่ 
-มีค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 600 บาท/เดือน/
พ้ืนที่  
-ผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 20 คน 
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เป้าหมาย 3 
มีระบบการส่งจ่ายพลังงาน (Energy Distribution) 

  

เป้าหมาย 4 
มีการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas 
Reduction) 

  

เป้าหมาย 5 
มีระบบเครือข่ายอัจฉริยะ 

  

เป้าหมาย 6 
ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอ่ืนๆด้าน Smart Energy 

โครงการมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงเพ่ือ
จุดประสงค์ การตรวจสอบการใช้งาน (เริ่มดำเนินการ ปี 
2564) 

ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเนื่องจากบันทึกมิเตอร์
และติดตามการทํางานมิเตอร์ ร้อยละ 10-20 

โครงการเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (เรือ EV) (ดำเนินการนำร่อง
แล้ว เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563) 

1. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ร้อยละ 20-30 
2. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ร้อยละ 30 
3. ลดการปนเปื้อนคราบน้ำมันในทะเล ร้อยละ 100 
4. ลดมลพิษทางอากาศ ร้อยละ 100 
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3.4.3.2 คำอธิบายบริการ/ กิจกรรม/ โครงการโดยสังเขป 
1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยว

ส่วนหนึ่งใช้รถขนส่งสารธารณะในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงใช้รถสาธารณะในการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด ซึ่งการมีแหล่งพลังงานสะอาดสำหรับให้บริการในจุดต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ
รถสาธารณะเดินทางผ่านนั้นมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการให้แสงสว่างในบริเวณดังกล่าว การมีอุปกรณ์จ่าย
ไฟฟ้าให้นักท่องเที่ยวสามารถชาร์จพลังงานโทรศัพท์มือถือ และการมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการอำนวยความ
สะดวกและให้ข้อมูลการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยพลังงานสะอาด
จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในจุดต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ใช้ บริการร่วมกัน 
ยกตัวอย่างเช่น สถานีรถโดยสารขนส่งจังหวัดภูเก็ต ป้ายรถประจำทาง และสวนสุขภาพ โดยโครงการจะนำร่อง
ในพ้ืนที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนไสน้ำเย็น เพ่ือทดสอบความเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ของ
โครงการเพ่ือการขยายผลการดำเนินการในพ้ืนที่สาธารณะที่ใกล้เคียงต่อไป เพ่ือให้บริการพลังงานให้กับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่ให้สอดรับกับยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้ง ยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานศึกษา และส่วนราชการที่ร่วมโครงการ 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจความพร้อม/แวดล้อมของส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน 

            

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงานออกแบบ
ก่อสร้างสถานี/ระบบต่างๆ 

            

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ             

กระบวนการสัญญาฯ             

ติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ร.ร. สตรีภูเก็ต)             

ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ร.ร. ไสน้ำเย็น)             

ทดสอบระบบต่างๆ             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น ติดตั้งหลังคาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนสตรี
ภูเก็ต และโรงเรียนไสน้ำเย็น 

-ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของ
โรงเรียน 
-เป็นโครงการนำร่อง 

ระยะกลาง ติดตั้งหลังคาแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนพ้ืนที่สาธารณะ
ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนไส
น้ำเย็น 

-มีจุดจ่ายไฟฟ้าให้บริการนักท่องเที่ยว 
-สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว 
-ให้แสงสว่างและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 

ระยะยาว ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่สาธารณะทั่วไป -มีจุดจ่ายไฟฟ้าให้บริการนักท่องเที่ยว 
-สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับ
นักเท่องเที่ยว 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบในเชิงบวก 
• ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
• ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของภาครัฐ 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

จำนวนพื้นที่ท่ีติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 พ้ืนที่ 
(ร.ร. สตรีภูเก็ต และ ร.ร.ไสนำ้เย็น) 

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5.0 kW.จำนวน 2 พ้ืนที่ 600 หน่วย/เดือน/พ้ืนที่ 

ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของภาครัฐ 2,700 บาท/เดือน/พ้ืนที่ 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
รูปแบบการลงทุน 
- งบประมาณ 2,000,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนการติดตั้ง) 
Business Model 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ลงทุนจัดหาระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์เพ่ือให้
นำไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในการหมุนเวียนภายในหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระค่าไฟฟ้า       
ซึ่งหน่วยงานจะรับผิดชอบในการดูและบำรุงรักษา 
 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. เทศบาลตำบลรัษฎา 
 2. สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต 
 3. กระทรวงพลังงาน 
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2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในพื้นที่เกาะโหลน 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในพ้ืนที่เกาะโหลน 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เกาะโหลน มีความสวยงามของชายหาด และความเงียบสงบ มีความเก่าแก่ และมีเอกลักษณ์        

โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ของที่นี่ยังคงประกอบอาชีพดั้งเดิม เช่น ประมง ทำสวนยางพารา และทำสวนมะพร้าว 
แต่ยังขาดสาธารณูปโภคสำคัญ คือ ระบบไฟฟ้า ในหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าจากภาครัฐใช้งาน ชาวบ้านจะใช้แผง
พลังงานแสงอาทิตย์ แต่มีปริมาณไม่เพียงพอในการให้แสงสว่างในยามค่ำคืน และขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลรักษาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ที่ต้องการนำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ไปติดตั้ง
ให้กับพ้ืนที่สาธารณะ/ชุมชนในพื้นที่เกาะโหลนเพ่ิมเติม รวมถึงการจัดอบรมการใช้งาน ดูแลรักษา และซ่อมแซม
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชาวบ้าน 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจความพร้อม/แวดล้อมของส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน 

            

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงานออกแบบ
ก่อสร้างสถานี/ระบบต่างๆ 

            

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ             

กระบวนการสัญญาฯ             

ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (3 พ้ืนที่)             

ทดสอบระบบต่างๆ             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น ขนาดพ้ืนที่ที่ได้รับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ มีแสงสว่างเพียงพอในยามวิกาล 

ระยะกลาง ขนาดพ้ืนที่ที่ได้รับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้านสามารถใช้งานแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้อย่างถูกวิธี 

ระยะยาว ขนาดพ้ืนที่ที่ได้รับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้านสามารถจัดการกับการใช้พลังงานได้
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อย่างยั่งยืน 

 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบในเชิงบวก 
• ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ผลกระทบในเชิงลบ 
• อายุการใช้งานแผงพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงเนื่องจากพ้ืนที่ติดตั้งเป็นเกาะจึงได้รับผลจากไอทะเล 

และความเค็ม 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

จำนวนพื้นที่ท่ีติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 พ้ืนที่ 
(ในพ้ืนที่เกาะโหลน) 

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5.0 kW.จำนวน 3 พ้ืนที่ 600 หน่วย/เดือน/พ้ืนที่ 

อัตราบริการค่าไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ 1 บาท/หน่วย/เดือน 
จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม 20 คน 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
รูปแบบการลงทุน 
- งบประมาณ 600,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนการติดตั้ง) 

Business Model 
กระทรวงพลังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับภาคเอกชนในการก่อสร้างและค่าการ

ดำเนินการและค่าการบำรุงรักษาโดยให้มีการจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่(ต่ำกว่าอัตรา)และ
แบ่งรายได้บางส่วนจากการคิดค่าบริการนำมาใช้ในการบำรุงรักษา 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: กระทรวงพลังงาน 
ผู้รับผิดชอบรอง: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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3. โครงการมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อจุดประสงค์ การตรวจสอบการใช้งาน 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงเพ่ือจุดประสงค์ การตรวจสอบการใช้งาน 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ภูเก็ตใช้ไฟฟ้าต่อปีเพ่ิมข้ึนในหลายปีที่ผ่านมา โดยระหว่างปี 2557-2560 ค่าการใช้ไฟฟ้าต่อปีเพ่ิมขึ้น 

5.3% CAGR ซึ่งสูงกว่าเพ่ิมขึ้นค่า เฉลี่ยของทั้งประเทศและภาคใต้ประมาณ 2% ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของ
ภูเก็ตในปี 2560 เท่ากับ 2,678 กิกะวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็น 16% ของปริมาณทั้งภาคใต้ โดยมีตัวเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
ในปี 2560 ทั้งสิ้น 202,977 ราย นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้ไฟฟ้า ในภูเก็ตจะสูง
มากกว่าจังหวัดใกล้เคียงด้วยเนื่องจากค่าการเพ่ิมขึ้นของภูเก็ตระหว่างปี 2557 -2560 เท่ากับ 4.3% CAGR    
ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2 เท่าของ CAGR ของจังหวัดอ่ืน ๆ สาเหตุหลักเนื่องจากภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น โรงแรม      
และภัตตาคาร ทําให้มีการใช้ไฟฟ้าสูง เพ่ือให้สนับสนุนการประกอบการธุรกิจ ทั้ งหมดได้  (CAGR = 
Compound Annual Growth Rate. คือ การวัด%การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยเฉลี่ยต่อปี) 

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กำลังก่อรูปขึ้นในประเทศไทยแล้ว เพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน ที่เข้ามาใน
ระบบมากขึ้น รองรับการผลิตไฟฟ้าใช้เองของบ้านเรือน อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงรองรับการ
เป็นศูนย์กลางไฟฟ้าอาเซียนของไทย หน่วยงานหลักที่ต้องทำงานครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุดคงหนีไม่พ้น        
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การใช้ไฟฟ้าอนาคตมีแต่ขยายตัว เพราะอุปกรณ์หลายอย่างล้วนใช้ไฟฟ้า และ
กลุ่มใหญ่ที่จะใช้ไฟฟ้ามากขึ้น เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า แถมการผลิตไฟฟ้าใช้เองก็มากขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
การไฟฟ้าให้ความสำคัญ เพ่ือดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยจากเดิมโรงไฟฟ้าใหญ่ ผ่านสถานีไฟ ฟ้า ไประบบ
จำหน่ายไฟฟ้า และมาที่ผู้ใช้ไฟฟ้า แต่ตอนนี้ผลิตไฟฟ้าได้บนหลังคาแถมมี ยานยนต์ไฟฟ้าเท่ากับจะมีทั้งจุดผลิต
จุดใช้ไฟฟ้าเล็ก ๆ เต็มไปหมด ไฟฟ้ามีทั้งไหลเข้า และไหลออก ดังนั้นระบบจะซ้ำซ้อนขึ้นการดูแลก็ยากขึ้น 
“Smart Grid” จึงเป็นคำตอบเพ่ือมาจัดการการไหลเข้าออกของไฟฟ้า ที่เป็นจุดเล็ก ๆ กระจายเต็มไปหมด 
และต้องทำให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเริ่มต้นในการรองรับการขยายตัวการใหญ่ไฟฟ้า การเกิด
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

Smart Meter สามารถวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้เหมือนมิเตอร์ประเภทเดิม โดยจะทำ
ให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนแบบเรียลไทม์ PEA สามารถรู้สถานะได้ว่า บ้าน
ไหนชุมชนไหนใช้ไฟเยอะ หรือเวลาเกิดเหตุขัดข้องด้านกระแสไฟฟ้า ไม่ว่าจะไฟตกหรือไฟดับ ก็จะแจ้งเตือน
มายังระบบได้ทันที ซึ่ง PEA จะสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับ
แอปพลิเคชัน ซึ่งมีฟังก์ชั่นการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งการชำระค่าไฟฟ้า แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึง
กำหนดชำระ การขอใช้ไฟฟ้าใหม่ และการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ในยุคปัจจุบัน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการบริการอัดประจุไฟฟ้า สามารถติดตามการใช้งานของแต่ละสถานี
อัดประจุไฟฟ้าผ่านแอปฯ ได้อย่างเรียลไทม์ มีทั้งข้อมูลตำแหน่งสถานี แผนที่นำทาง สถานะการอัดประจุไฟฟ้า 
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เวลาในการอัดประจุไฟฟ้ารวมถึงจองคิวล่วงหน้าได้ด้วย ช่วยอำนวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่
มีเพ่ิมมากข้ึน 

ดังนั้น การวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่ เป็นรากฐานในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้  อาทิ          
การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และการจัดทำโครงข่ายมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart 
Meter) โดย Smart Grid จะช่วยเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า เข้ากับระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะที่ Smart Meter ช่วยให้การทำงานของระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ปลอดภัยและ
เชื่อถือได้ ซึ่งทั้งสองโครงข่ายนี้จะเป็นรากฐานที่ดีสู่การพัฒนาบ้าน อาคาร และนำไปสู่เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ท
ซิตี้ในที่สุด  โดยการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งพร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงเพ่ือตรวจสอบและบันทึกการใช้ไฟฟ้าทันที 
มิเตอร์จะวัดและบันทึกการใช้ไฟฟ้าเป็นระยะ และส่งข้อมูลไปยังผู้จำหน่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพ่ือตรวจสอบ
ต่อไป       จากนั้น ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจะดําเนินการเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เฟซหลายประเภทได้ 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
       (ปี) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
63 64 65 66 

1. พัฒนาแผนการติดตั้ง Smart Meter 
ประเมินข้อกําหนดและความต้องการที่แท้จริงสําหรับการเปิดตัวโครงการ นําร่องด้วยการประมาณ
การว่าจะมีจํานวนจุดใช้งานเท่าใดภายในพ้ืนที่ เพื่อระบุจํานวน Smart Meter ที่ต้องติดตั้ง 

    

2. จัดทําหลักเกณฑ์การคัดเลือก เช่น ข้อกําหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา ส่งมอบ ราคา หนังสือ
รับรอง ฯลฯ และประมูลผู้จัดจําหน่ายเพ่ือคัดเลือก ผู้จำหน่าย Smart Meter ที่เหมาะสมทีสุ่ดที่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

    

3. จัดทําข้อตกลงการซื้อกับผู้จำหน่ายที่คัดเลือก ออกเอกสารจัดซื้อ และจัดซื้อ Smart Meter จากผู้
จําหน่ายตามจํานวนที่ได้คาดการณ์ไว้ในแผนการติดตั้ง 

    

4. ทดลองการให้บริการแบบเต็มรูปแบบในพ้ืนที่ 2-3 แห่ง เพ่ือให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเชื่อมต่อระหว่างจุด ใช้งานของลูกค้าและผู้จําหน่ายไฟฟ้า 

    

5. จัดการอบรม/ดูแลให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เก่ียวข้องควบคู่ไปด้วย เพื่อเตรียม
พนักงานดังกล่าวให้พร้อมสําหรับการเปิดตัวการบริการแบบนําร่องอย่างเต็มระบบ 

    

6. ติดตั้ง Smart Meters ณ ทุกจุดที่กําหนด และเริ่มต้นการดําเนินการแบบเต็ม รูปแบบ ได้แก่ การ
ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า การเก็บค่าใช้ไฟฟ้า และการบํารุงรักษา Smart Meter รวมถึงการตรวจสอบ
ความก้าวหน้า โครงการนําร่อง เพื่อระบุข้อบกพร่อง คอขวด และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

    

7. ติดตั้ง Smart Meters เพ่ิมเติมในจุดที่กําหนดเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ครอบคลุม และขยายการดําเนินการ
ออกไป เพ่ือให้บรรลุผลซึ่งความสามารถในการขยายขนาด 
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ผู้อยู่อาศัย 
• ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เนื่องจากตรวจสอบและควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ทันที 

ผู้จำหน่ายไฟฟ้า 
• ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเนื่องจากบันทึกมิเตอร์และติดตามการทํางานมิเตอร์ได้จาก

ระยะไกลโดยไม่จําเป็นต้องเดินทาง ไปยังจุดใช้งานลูกค้า เพ่ือบันทึกค่าและตรวจสอบเป็นระยะตามลําดับ 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบในเชิงบวก 
• การพัฒนารูปแบบธุรกิจและการให้บริการ โดยการพัฒนาแนวคิดการ Sharing การลงทุน ลดการ

ลงทุนซ้ำซ้อน และสามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์สินอย่างเต็มที่ เช่น การลงทุนร่วมกับภาครัฐด้วยกัน หรือ 
ภาคเอกชน ร่วมด้วย 

• สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ ให้สามารถรองรับการให้การบริการในยุคดิจิทัล 
• ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ โดยให้ความสำคัญกับภาควิจัย และสร้าง

ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
• พัฒนาบุคลกรให้มีทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
• ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในภาคประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 
• การเชื่อมโยงข้อมูลรวมถึง Big Data/Data Analytics และ Cyber Security และนำข้อมูลมาใช้

อย่างคุ้มค่า 

ผลกระทบในเชิงลบ 
• เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว 
• การลงทุนสูง อาจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้ไม่เต็มที่ 
• กฎหมาย/ระเบียบไม่เอ้ือต่อการลงทุน และส่งเสริมการแข่งขัน 
• ขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งในผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ไฟฟ้า 

 

 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 
ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเนื่องจากบันทึกมิเตอร์และติดตามการทํางานมิเตอร์ ร้อยละ 10-20 
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▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
ในส่วนนี้ได้พัฒนาแผนธุรกิจที่ เป็นไปได้ 2 แผน เพ่ือใช้งานการบริการ Smart Electricity 

Metering ข้อมูลได้มาจากการรวบรวมการศึกษาแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยแผนธุรกิจเหล่านี้ได้รับการ
พัฒนาขึ้นไม่เพียงแค่สําหรับการสนับสนุนการเปิดตัวการบริการในภูเก็ตเท่านั้น แต่ยั งสนับสนุนการเพ่ิมขนาด 
และขยายตัวไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ด้วย จากการศึกษาของเรา บริษัทผู้พัฒนาการบริการ/เทคโนโลยีจะบูรณาการ
มิเตอร์ไฟฟ้าปกติเข้ากับการวิเคราะห์ขั้นสูง และ/หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่จําเป็น เพ่ือให้บริการ Smart Meter 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจากจุดนี้ไปความรับผิดชอบทั้งหมดในการดําเนินการ การบริการเป็นของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทางเลือกในการมอบหมายความรับผิดชอบส่วน
หนึ่งให้กับบริษัทเอกชน เพ่ือให้ดูแลการติดตั้งและบํารุงรักษา Smart Meter 
 

 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ผู้รับผิดชอบรอง:  
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4. โครงการเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (เรือ EV) 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (เรือ EV) 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
“บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่ (Banpu NEXT e-Ferry)” เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย   

ห้องผู้โดยสาร รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 90 คน โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้ 
1. มีความปลอดภัยสูง ไม่จม เนื่องจากติดตั้งแบตเตอรี่ไว้กลางลำเรือ เพ่ือลดการสั่นสะเทือนจาก

เหตุการณ์ต่างๆ ตัวเรือใช้วัสดุหลักเป็นอะลูมิเนียมในการผลิตเรือ แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิมช่วยลดการ
ซ่อมแซม และการเปลี่ยนอะไหล่บ่อย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพใน
การผลิตเรือทุกข้ันตอน (Quality Management System)  

2. ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่มีคราบน้ำมัน ไม่มีเสียงรบกวน และไม่มีมลพิษทาง
อากาศ” ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (LiB) ขนาด 625 กิโลวัตต์ชั่วโมง รวมถึงมี
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) ทำให้สามารถควบคุมการผลิต ส่งจ่าย และนำ
พลังงานมาใช้บนเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพตลอดการเดินทาง ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ 20-30% 
และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 30% 

นอกจากนี้ยังใช้แพลตฟอร์ม IoT (Internet of Things) เพ่ือเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวเป็น Smart 
Analysis อีกด้วย 

โดยเป็นความร่วมมือของพาร์ทเนอร์ 3 ฝ่าย ได้แก่ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ทำหน้าที่
พัฒนาเครื่องยนต์ ส่วน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ช่วยออกแบบเรือ 
ขณะที่บ้านปู เน็กซ์ผลิตแบตเตอรี่ขนาด 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ซึ่งมีขนาดใหญ่มากรองรับ 
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ซึ่งการนำเรือท่องเที่ยวไฟฟ้ามาให้บริการจะเป็นการยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มี

ความยั่งยืน และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาระบบนิเวศทางทะเล และความ
สวยงามของธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลาดำเนนิการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564 นำร่องโครงการแล้ว ปี 2563) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การตกลงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง             

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงานออกแบบลำเรือ 
ระบบเดินเรือ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

            

กระบวนการต่อเรือ และนำเข้าอุปกรณ์             

กระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเดินเรือ ระบบ
ไฟฟ้า 

            

ทดสอบในทะเล และปรับแก้ไข             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น นำร่องการใช้งานเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (EV) ต้นแบบ ไม่
น้อยกว่า 2 ลำ 

มีต้นแบบในการศึกษาดูงานการใช้งานเรือ
ท่องเที่ยวไฟฟ้า 

ระยะกลาง มีผู้ประกอบการเดินเรือในจังหวัดภูเก็ต ใช้งานเรือ
ท่องเที่ยวไฟฟ้า (EV) ไม่น้อยกว่า 10 ลำ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
เดินเรือ โดยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่
ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 

ระยะยาว มีผู้ประกอบการเดินเรือในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
ใช้งานเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (EV) ไม่น้อยกว่า 30 ราย 

เกิดการยกระดับการบริการที่เอาใจใส่
สิ่งแวดล้อม 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบในเชิงบวก 
• ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
• ยกระดับมาตรฐานการบริการเดินเรือ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบในเชิงลบ 
• ต้นทุนการต่อเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าสูงกว่าการต่อเรือแบบทั่วไป 10 ล้านบาท 
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 10 ปี เมื่อครบกำหนดอาจมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ร้อยละ 20-30 

ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ร้อยละ 30 

ลดการปนเปื้อนคราบน้ำมันในทะเล ร้อยละ 100 
ลดมลพิษทางอากาศ ร้อยละ 100 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
Business Model 

ภาคเอกชนลงทุน ดำเนินการ โดยหารายได้จากการค่าเก็บค่าใช้บริการโดยสารเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า 
และเป็นตัวแทนในการจำหน่ายเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด 
 2. บริษัท ภูเก็ต พัชทรี ทัวร์ จำกัด 
ผู้รับผิดชอบรอง: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดภูเก็ต 
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3.4.5 การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
3.4.5.1 ตารางสรุป 

เป้าหมาย บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ (Solutions) ตัวชี้วัดบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

เป้าหมาย 1 
เพ่ิมการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลกลางเพ่ือการ
บริหารจัดการจังหวัดภูเก็ต (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

-จำนวนระบบบูรณาการข้อมูลกลาง 
-จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ให้ข้อมูล 
-จำนวนรายงาน 

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและสั่งการระดับจังหวัด 
(Intelligent Operation Center) (เริ่มดำเนินการ ปี 
2564) 

-จำนวนศูนย์บริการข้อมูลและสั่งการระดับจังหวัดและ
ประสานงานระดับอำเภอ 
-จำนวนผู้มารับบริการ 

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Government Service) (เริ่ม
ดำเนินการ ปี 2564) 

-จำนวนระบบการให้บริการภาครัฐแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ 
-จำนวนสมาชิกที่ใช้บริการ 
-จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วม 

เป้าหมาย 2 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต (เริ่มดำเนินการ ปี 
2564) 

-จำนวนข้อร้องเรียนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ 
-คะแนนความพึงพอใจการให้บริการของภาครัฐ 
-จำนวนแอปพลิเคชัน 
-จำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชัน 
-จำนวนหน่วยงานรัฐที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด G-
ECC (Government Easy Contact Center) 

เป้าหมาย 3 
สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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เป้าหมาย 4 
ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอ่ืนๆด้าน Smart Governance 

  

 โครงการดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 
(Andaman Tourism Digital Twin) (เริ่มดำเนินการ ปี 
2564) 

คลังข้อมูลสําหรับระบบสารสนเทศ 
-โดเมนที่เชื่อมต่อข้อมูลเข้าคลังข้อมูล จำนวน 4 
โดเมน 
ระบบสารสนเทศ 
-การเข้าใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง/เดือน 
-ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
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3.4.5.2 คำอธิบายบริการ/ กิจกรรม/ โครงการโดยสังเขป 
1. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการจังหวัดภูเก็ต 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารจัดการจังหวัดภูเก็ต 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากข้อมูลในด้านต่างๆ ของพ้ืนที่ เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ และ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ทั้ง ภาครัฐและเอกชน   

ของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันมีการกระจัดกระจายตัวของข้อมูลอย่างไม่เป็นระเบียบและซับซ้อนในการเข้าถึงและ

การใช้ประโยชน์ ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งเป็นอุปสรรคในการวิเคราะห์และวางแผนในการบริการจัดการ 

ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขและป้องกันปัยหาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต 

ดังนั้น ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีนโนบายจะพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล

กลางเพ่ือการบริหารจัดการจังหวัด โดยมีขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ

มาสนันสนุนทางด้านข้อมูล ซึ่งในการดำเนินการนั้นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง

และมีความทันสมัยอยู่เสมอ ข้อมูลเหล่านั้นต้องมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่    

ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของการใช้ข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารจัดการนี้ เป็น 2 กลุ่มหลัก

ที่จะใช้ข้อมูล คือ 1. ภาครัฐในพ้ืนที่ 2.ภาคเอกชนในพ้ืนที่ ส่วนด้านความปลอดภัยของข้อมูลทางผู้แลระบบนั้น

ได้แบ่งระดับความการเข้าถึงของข้อมูลไว้แต่ละประเภทซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล 

ดังนั้น การพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารจัดการจังหวัดภูเก็ตนั้น ทางสำนักงาน
จังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบดังกล่าว จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และช่วยการตัดสินใจในการดำเนินการหรือลงทุนในพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย
หน่วยงานของภาครัฐจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและทันสมัย เพ่ือใช้การจัดการภาคบริการต่อประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต ส่วนภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินในการลงทุนในพ้ืนที่ ข้อมูล
จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน แผนธุรกิจ เพื่อตอบสนองการเติบโตต่อเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

99 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. รวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์ 
ที่ต้องการใช้เพื่อการบริหารจัดการ 

            

2. รวบรวมหน่วยงานเกี่ยวข้องเพ่ือประสานงาน
ข้อมูลหรือสารสนเทศ 

1) สำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่
ต้องการ 

2) ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลที่ต้องการ 

            

3. ออกแบบและวางโครงสร้างระบบบูรณาการ
ข้อมูลเพ่ือจัดการข้อมูล 

1) ออกแบบระบบบูรณาการข้อมูล 
2) วางโครงสร้างระบบบูรณาการข้อมูล 

            

4. พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลมี
ความถูกต้องและทันสมัย 

            

5. ประชาสัมพันธ์ระบบบูรณาการข้อมูลต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่จะมาใช้ประโยชน์ของระบบ 

1) ประชาสัมพันธ์ระบบบูรณาการข้อมูลกับ
ภาครัฐ 

2) ประชาสัมพันธ์ระบบบูรณาการข้อมูลกับ
ภาคเอกชน 

            

6. ทดสอบการทำงานระบบบูรณาการข้อมูล             
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น จำนวนข้อมูล หรือสารสนเทศ และจำนวนหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือ 

ข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง และทันสมัย 

ระยะกลาง จำนวนสารสนเทศท่ีใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ความถูกต้องของการพยากรณ์แนวโน้มของ
สถานการณ์ 

ระยะยาว จำนวนผู้เข้าใช้ประโยชน์ระบบบูรณาการสารสนเทศ ความเสถียรของระบบบูรณาการข้อมูล 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 

ผู้ประกอบการภาคเอกชน สามารถใช้
ข้อมูลในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ
และการลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ไม่หวังดีอาจจะใช้ข้อมูลเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

กำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระบบในการ
เข้าถึงข้อมูล 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 
ระบบบูรณาการข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารจัดการจังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 

หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ระบบ 20 หน่วยงาน 

ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ใช้ระบบ 1,500 ราย/ปี 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตมีการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาดูแลรักษาระบบให้พร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ การวางแผนเพ่ือหารายได้มาบริหารจัดการโครงการ มี 3 ช่องทางที่จะนำมาเป็นทุนในการหล่อ
เลี้ยงระบบให้ดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน 

1. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต จัดสรรงบลงทุนในการพัฒนาดูแลรักษาระบบ เช่น การดูแล

รักษา การปรับปรุงข้อมูลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. ผู้ใช้บริการระบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีการชำระค่าบริการ เพ่ือรับบริการใน

ด้านการใช้งานข้อมูลในเชิงพานิชย์ หรือ การลงทุน ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้กำหนดค่าบริการข้อมูล 

และ พิจารณาอนุญาตการเข้าใช้ข้อมูล 

3. ผู้ใช้บริการระบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีการชำระค่าบริการ เพ่ือรับบริการใน

ด้านการเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของข้อมูล       ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้

กำหนดค่าบริการข้อมูล และ พิจารณาอนุญาตการเข้าใช้ข้อมูล 
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▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาตใต้ตอนบน 

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 19 หน่วยในจังหวัดภูเก็ต 
 4. สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต 
 5. หน่วยงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 
 6. หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ 
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2. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและสั่งการระดับจังหวัด (Intelligent Operation Center) 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและสั่งการระดับจังหวัด (Intelligent Operation Center) 
 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากในยุคปัจจุบันนั้น การให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลนั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ดี

และเป็นประโยชน์จะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันในด้านต่างๆเช่น ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ภาคการศึกษา 
และ ภาคสิ่งแวดล้อม ให้ไปสู่ความเป็นมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลระดับหน่วยงานในพ้ืนที่ได้มี
การกระจัดกระจายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ,ไม่ถูกต้อง และ ไม่ทันสมัย ข้อมูลในด้านๆต่างเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ปริมาณ
มากแต่ขาดความเชื่อมโยงด้านข้อมูล จึงทำให้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่เกิดความล่าช้า ไม่
ถูกต้อง ทำให้ไม่ทันต่อสถานการณืเร่งด่วนบางสถานการณ์ เช่น เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย 
การประกาศพ้ืนที่โรคระบาด การประกาศข่าวที่ต้องการความเร่งด่วน ถูกต้องและแม่นยำ ไม่สับสนในการรับ
ข่าวสารจะได้เกิดการปฏิบัติไปยังทิศต่างเดียวกัน เพ่ือความปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้องและประชาชนในพื้นท่ี 

ดังนั้น ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตได้มีนโยบาย จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและสั่งการระดับจังหวัด 
(Intelligent Operation Center) เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการสั่งการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมาจากแหล่งเดียว
ในการสั่งการ ซึ่งจะไม่เกิดความสับสนและซับซ้อนในการสั่งการ หรือ กระจายข่าวสาร การที่ภาคปฎิบัติหรือ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ จะ เป็นพ้ืนฐานสำคัญในการวางแผนการจัด
การเมือง และแก้ไขสถานการณ์ให้ทันถ่วงที พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ เป็นต้น การตั้งศูนย์บริการข้อมูลระดับสั่งการ จึงเป็น
องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับให้เมืองมีความมาตรฐานสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหากับเหตุการณ์เฉพาะกิจที่มีผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัย เช่น ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การก่อการร้าย โรคระบาด จำเป็นต้องมีกระบวนการในบริหารจัดการ สั่งการ อย่างเร่งด่วน และมี
ประสิทธิภาพดังนั้น การวางแผนการสั่งการในระดับจังหวัด ย่อมมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ทางสำนักงาน
จังหวัดให้ความสำคัญ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ภาพรวมทั้งจังหวัด ทั้งภาคประชาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กำหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพ่ือดำเนินการ             

วิเคราะห์โครงสร้างของข้อมูล             

กำหนดโครงสร้างการสั่งการการดำเนินการ 
1) ระบุแผนงานโครงสร้างระดับจังหวัด 
2) ระบุแผนงานโครงสร้างระดับท้องถิ่น 

            

คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลและสั่งการระดับจังหวัด 

            

ออกแบบวางแผนผังระบบการสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค และโครงสร้างเทคโนโลยีของศูนย์ฯ 

            

พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เป้าหมายที่จะเป็นศูนย์ฯ             

ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่             

ทดสอบการทำงานของระบบ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น แผนและโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์ แผนและโครงสร้างที่เป็นรูปธรรม 

ระยะกลาง สถานที่ตั้งศูนย์ฯ ที่เป็นรูปธรรม ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์ฯ 

ระยะยาว ปริมาณการให้บริการข้อมูลและการสั่งการระดับจังหวัด ประสิทธิภาพของการบริการข้อมูลและการสั่ง
การระดับจังหวัด 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 

ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย 

ข้อมูลอาจจะเป็นเครื่องมือของผู้
ประสงค์ร้าย 

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการให้บริการ
ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 
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▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

จำนวนศูนย์บริการข้อมูลและสั่งการระดับจังหวัด 1 ศูนย ์

ผู้ใช้บริการระบบ (ภาครัฐและภาคเอกชน) 5,000 คน/ปี 
ปริมาณการกระจายข้อมูลระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตมีการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาศูนย์สั่งการให้พร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ การวางแผนเพ่ือหารายได้มาบริหารจัดการโครงการ มี 2 ช่องทางที่จะนำมาเป็นทุนในการหล่อ
เลี้ยงศูนย์สั่งการให้ดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน 

1. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต จัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาศูนย์สั่งการ เช่น การดูแล
รักษา ดูแลค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ดูแลซ่อมแซมโครงสร้างของศูนย์สั่งการ 

2. ผู้ใช้บริการระบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความประสงค์กระจายข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดต้องมีเช่าพ้ืนที่ในการกระจายข่าวสาร ทางสำนั กงานจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้
กำหนดการใช้บริการศูนย์ และพิจารณาอนุญาตขอบเขตของการกระจายข่าวสาร 

 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาตใต้ตอนบน 
 2. ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
 3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 19 หน่วยในจังหวัดภูเก็ต 
 5. สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต 
 6. หน่วยงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 
 7. หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ 
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3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Government Service) 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Government 

Service) 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่อาจมีการบริการที่ซับซ้อนและล่าช้าในการบริการบางขั้นตอนนั้น 

ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานพันธมิตรได้มีนโยบายเกี่ยวกับการโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ภาครัฐแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Government Service) ซึ่งในภาคบริการเป็นส่วนที่สำคัญเพ่ือ
ยกระดับการทำงานด้านบริการให้เกิดมาตรฐานเป็นระดับเดี่ยวกัน โดยในการส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีที่
นำมาบูรณาการกับโครงการนี้คือ ระบบจองคิวออนไลน์ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ และในส่วนของการแจ้ง
เตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ประชาชนที่มาใช้บริการก็จะได้รับความพึงพอใจจากการ
บริการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านการบริการของหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐในด้านอ่ืนๆอีกด้วย โดยการที่มีการบริการ ที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีคุณภาพ เวลาในส่วนที่จะ
เสียไปด้วยการบริการแบบเก่า ที่ไม่รวดเร็วและซับซ้อนนั้น จะเกิดการทำงานที่มีความรวดเร็วและมีคุณภาพ
มากขึ้น ถือว่าเป็นการยกระดับการบริการของภาครัฐอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น โครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Government  
Service) จึงมีความสำคัญที่จะเป็นส่วนช่วยเหลือในภาคบริการของภาครัฐ โดยใช้ระบบการจองคิวออนไลน์มา
ช่วยในการขับเคลื่อนระบบนี้ให้ตอบโจทย์การบริการภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น แนวคิดการให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One stop service เป็นรูปแบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างการบริหารภาครัฐ มีความซับซ้อน จึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริการให้มีความคล่องตัว นอกจากนี้ ปัจจุบันการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ได้รับความนิยมมากขึ้น แม้ว่า
บริการภาครัฐบางอย่าง ผู้รับบริการจำเป็นต้องมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือลงนาม ยืนยันตัวตน ตามที่กฎหมายกำหนด 
ดังนั้น การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ จะต้องปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของการบริการของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนั้นๆด้วย 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษาบริการภาครัฐที่พร้อมใช้งานแล้วในเว็บไซต์ 
govchannel.go.th 

            

คัดเลือกการบริการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือ
นำไปเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ govchannel.go.th 

            

จัดลำดับความสำคัญของการบริการภาครัฐใน
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือนำไปเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ 
govchannel.go.th 

            

สำรวจการบริการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีอัตรา
การใช้บริการ 

            

สร้างช่องทางการให้บริการภาครัฐผ่านการจองคิว
ออนไลน์ 

            

จัดทำระบบจองคิวออนไลน์เพ่ือการบริการภาครัฐ
ในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือให้ประชาชนสามารถจองคิว 
และเตรียมเอกสารให้พร้อม 

            

ประชาสัมพันธ์ระบบจองคิวออนไลน์             

ทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบการทำงาน             

▪ ผลลัพธ์ทีค่าดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น จำนวนงานบริการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตท่ีพร้อม
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ govchannel.go.th 

ความถูกต้อง รวดเร็ว และความพึงพอใจใน
การใช้บริการ 

ระยะกลาง จำนวนการใช้บริการผ่านการจองคิวออนไลน์ ประสิทธิภาพในการจัดการผู้ใช้บริการที่จอง
ผ่านระบบคิวออนไลน์ 

ระยะยาว จำนวนงานบริการและจำนวนการใช้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
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▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 

ยกระดับการบริการตอบโจทย์รูปแบบ
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี 

ผู้เข้ารับบริการที่ยื่นความประสงค์ในการ
เข้าใช้บริการออนไลน์ หรือ one stop 
service แต่ไม่ได้มาติดต่อหรือมาตามนัด 

ให้จองคิวออนไลน์ โดยคิดค่าธรรมเนียม
การจองออนไลน์ และผู้รับบริการรับคืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อมาใช้บริการ
ตามท่ีได้จองไว้ 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 
ระบบการจองคิวออนไลน์ของภาครัฐ 1 ระบบ 

สมาชิกท่ีใช้บริการระบบ 5,000 คน/ปี 

หน่วยงานที่เข้าร่วมระบบ (ภาครัฐ) 15 หน่วยงาน 
หน่วยงานที่เข้าร่วมระบบ (ภาคเอกชน) 20 หน่วยงาน 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตและหน่วยภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการมีการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Government Service)       
การวางแผนเพ่ือหารายได้มาบริหารจัดการโครงการ มี 4 ช่องทางที่จะนำมาเป็นทุนในการหล่อเลี้ยงศูนย์สั่งการ
ให้ดำเนินการโครงการต่อได้อย่างยั่งยืน 

1. สำนักงานจังหวัดภูเก็ตและและหน่วยภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ มีจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Government Service) และการ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยลพร้อมใช้งานเสมอ 

2. หน่วยงานของภาครัฐที่มีความประสงค์ใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Government Service) ต้องมีการจ่ายค่าสมัครสมาชิกเพ่ือเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลระบบ และ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมันอยู่เสมอ 

3. หน่วยงานภาคเอกชนที่มีความจะเป็นต้องใช้ระบบงานระบบการให้บริการภาครัฐแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Government Service) ต้องมีการจ่ายค่าสมัครสมาชิกเพ่ือเอาไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดุแลระบบ และ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมันอยู่เสมอ 

4. ภาคเอกชนที่ต้องการข้อมูลที่นำไปเป็นข้อมูลของการพัฒนาระบบของขององค์กร ต้อง
มีจ่ายค่าในการบริการเข้าถึงข้อมูลของระบบนั้นๆ ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้กำหนดค่าบริการเข้าถึง
ข้อมูล และ พิจารณาอนุญาตการเข้าใช้ข้อมูล 
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▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
 2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. เทศบาลนครภูเก็ต 
 2. เทศบาลเมืองป่าตอง 
 3. หน่วยงานท้องถิ่นทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

109 

4. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต 
 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากการบริการเป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนระบบของหน่วยงานนั้นให้เกิด ความเชื่อมั่น 

เกิดความพึงพอใจสำหรับผู้มาใช้บริการ ทางหน่วยงานของภาครัฐในจังหวัดจึงมีนโยบายยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต และให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน โดยจะมีความรวดเร็ว แม่นยำและตอบโจยท์ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐใน
ปัจจุบันบางหน่วยงานยังเป็นการบริการแบบเก่า และ ไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการเท่าที่ควร การนำเทคโนโลยีเข้า
ไปใช้ในกระบวนการเหล่านั้นย่มเป็นการยกระดับภาคบริการของหน่วยงานนั้นให้มาตฐานมากข้ึน 

ดังนั้น สำนักงานจังหวัด ภูเก็ตและพันธมิตรของหน่วยงานภาครัฐ จึงเล็งเห็นในข้อประเด็นดังกล่าว
และมีนโยบายแก้ไขและยกระดับมาตรฐานภาคบริการเป็นสำคัญ ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐนั้น มีหน้าที่สำคัญใน
การให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว นักลงทุน ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน อย่างไรก็
ตาม มาตรฐานของการบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานขอภาคเอกชน ยังมีความแตกต่างกัน ซึ่งมี
ผลต่อความพึงพอใจในภาคบิรการของประชาชน ดังนั้นการที่ภาครัฐได้เปิดช่องทางให้ภาคเอกชนสามารถเสนอ
ความคิดเห็นผ่านนช่องทางที่ภาครัฐสร้างขึ้นย่อมเกิดผลดีในการพัฒนาอย่างแน่นอน เช่น การนำข้อมูลที่
ประชาชนเสนอแนวคิดมาวิเคราะห์และปรัปรุงระบบให้ดีขึ้น การเสนอแนวคิดอาจะจะรวมไปถึงการมีโมเดล
ของการบริการเพ่ือเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่นๆที่จะยึดถือปฏิบัติตามโมเดลการบริการที่มี
คุณภาพ นอกจากนี้ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐยังมีในส่วนของการจัดการข้อร้องเรียนของภาคเอกชนและการ
บิรการเพ่ือตอบสนองหัวข้อการร้องเรียนเหล่านั้น ยังไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกัน ทำให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ไม่มีคุณภาพ จึงเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการบริการของหน่วยงานภาครัฐและ
เมือง ดังนั้น การยกระดับคุณภาพของการบริการของหน่วยงานภาครัฐ จะช่วยให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ใน
รูปแบบการบริการที่มีมาตฐานเดียวกัน คือ รวดเร็ว แม่นยำ และมีคุณภาพตรงประเด็น สร้างความประทับใจ
ด้านบริการ พร้อมทั้งตอบโจทย์ด้านภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยๆงานนั้นอย่างยั่งยืน 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วิเคราะห์มาตฐานการบริการของแต่ละหน่วยงาน             

จำแนกการบริการของแต่ละหน่วยงาน 
1) หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการประชาชน 
2) หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการหน่วยงานของ

รัฐ 

            

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนที่หน่วยงาน
ได้รับจากผู้รับบริการ 

            

ปฏิรูปการบริการให้หน่วยงานของรัฐผ่านเกณฑ์ G-
ECC (Government Easy Contact Center) 

            

ออกแบบช่องทางการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการผ่านแอปพลิเคชัน 

            

พัฒนาช่องทางการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการผ่านแอปพลิเคชัน 

            

ทดสอบแอปพลิเคชันประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากหน่วยงานรัฐ 

            

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น ข้อร้องเรียนในเรื่องเดิมลดลง การบริการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง และ
รวดเร็ว 

ระยะกลาง จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ G-ECC เพ่ิมข้ึน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการสูงขึ้น 

ระยะยาว หน่วยงานของรัฐทั้งหมดผ่านเกณฑ์  
G-ECC 

คุณภาพของการบริการของหน่วยงานรัฐอยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากล 
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▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 

-ผู้รับบริการมีความสุขและพึงพอใจใน
การรับบริการจากหน่วยงานรัฐ 
-การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปด้วย
ความสะดวก และรวดเร็ว 

- - 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 
แอปพลิเคชันใช้งานระบบ 1 แอปพลิเคชัน 

จำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชัน ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ใช้บริการกับ
หน่วยงานของรัฐ 

จำนวนหน่วยงานรัฐที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด  G-ECC (Government Easy 
Contact Center) 

ร้อยละ 70 ของหน่วยงานภาครัฐ 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่บริการ มีการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณในการ

ดูแลระบบแอปพลิเคชันประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานรัฐ ทั้งในส่วนระบบส่วนกลางและแอป
พลิเคชัน ในรูปแบบของระบบจะมีการบริหารจัดการเพ่ือหารายได้มาบริหารจัดการโครงการ มี 3 ช่องทางที่จะนำมา
เป็นทุนในการหล่อเลี้ยงศูนย์สั่งการให้ดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน 

1. สำนักงานจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่บริการ จัดสรรงบประมาณในการ
ดูแลระบบแอปพลิเคชันประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานรัฐ เพ่ือดูแลในการพัฒนาระบบ 
ดูแลข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ระบบ 

2. ผู้ใช้บริการระบบทั้งภาครัฐที่มีความประสงค์ใช้บริการระบบ ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน
สมัครสมาชิกเพ่ือใช้งานระบบ และในการปรับปรุงการใช้งานให้ทันสมัยอยู่เสมอตามนโยบายของหน่วยงานนั้น 
ต้องมีค่าบริการในการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลและความทันสมัยของข้อมูล ทุก
6เดือนและทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมในการบริการที่กล่าวมาข้างต้นและเป็น
กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 

3. ผู้ใช้บริการระบบทั้งภาคเอกชนที่มีความประสงค์ใช้ข้อมูลเพ่ือนำไปใช้ในการวิเคราะห์
ในภาคบริการขององค์กร ต้องจ่ายค่าธรรมเนียนมในการเข้าถึงข้อเหล่านี้ เพ่ือนำไปวิเคราะห์จัดทำโมเดล
ตัวอย่างในภาคบริการของภาคเอกชนเอง และทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมในการ
บริการที่กล่าวมาข้างต้นและเป็นกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 
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▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
 2. GECC ศูนย์ราชการสะดวก – สำนักนายกรัฐมนตรี 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. สถาบันการศึกษา พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพ่ือเก็บผลการประเมินการใช้

บริการ และรายงานผล 
 2. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน เช่น เทศบาล

เมืองป่าตอง เทศบาลนครภูเก็ต 
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5. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐ (E-gID) 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐ (E-gID) 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากในยุคปัจจุบันการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ต้องเน้นความโปร่งใสของการทำงาน 

สามารถให้ภาคประชาชนตรวจสอบได้ ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐได้ตระหนักถึง
ปัญหาในส่วนนี้ จึงมีนโยบายการพัฒนาระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐ (E-gID) เพ่ือยกระดับการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องปฏิบัติงาน
ภายนอกหน่วยงานและพบภาคประชาชนโดยตรง บางครั้งก็มีมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสร้าง
ความเดือดร้อนกับประชาชน หากประชาชนหรือผู้เสียหายสามารถตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ได้ จะช่วยสร้างความมั่นใจ ความสบายใจในระหว่างการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตัวจริง 
สามารถตรวจสอบและสามารถระบุตัวตนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ เช่น การลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เพ่ือตรวจสารเสพติดในสถานบันเทิง การตรวจใบขับขี่ของเจ้าที่ตำรวจ  การตรวจปริมาณสารแอลกอฮอล์ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งกระบวนที่ยกตัวอย่างดังกล่าว เป็นกระบวนการที่ประชาชนต้องได้รับการบริการอย่าง
โปร่งใสและยุติธรรม 

ดังนั้น ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายร่วมพัฒนาระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐ (E-
gID) เพ่ือเป็นการยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากลมากขึ้น โดยมุ่งเน้นนำร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ลงพ้ืนที่เป็นหลัก การที่ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบเจ้าที่ได้นั้น เป็นการสร้างความ
มั่นใจให้ทั้งสองฝ่ายทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ โดยจะส่งผลไปถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะง่าย 
รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วงแรกของการนำร่องนั้น อาจจะแบ่งเป็นพ้ืนที่เพ่ือดูผลตอบรับจาก
ภาคประชน และ กระจายข่าวสารการดำเนิกการดังกล่าว สู่ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เพ่ือทำให้นักลงทุนใน
ภาคเอกชนมีความมั่นใจในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น และ ส่งผลต่อ
ภาคเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง             

วิเคราะห์ข้อมูลตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐ             

รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์             

จำแนกข้อมูลออกมาเพ่ือแยกรายละเอียด             

ออกแบบโครงสร้างของระบบตรวจสอบตัวตนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

            

พัฒนาระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐ             

ทดสอบการทำงานระบบตรวจสอบตัวตนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

            

ประเมินและตรวจสอบระบบ             

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ 
1) ประชาสัมพันธ์สู่ภาคประชาชน 
2) ประชาสัมพันธ์สู่ภาคเอกชน 

            

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น -จำนวนมิจฉาชีพที่ใช้ความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐลดลง ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถรู้เท่าทัน
มิจฉาชีพ 

ระยะกลาง - จำนวนมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐลดลง 
- จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดจำนวนลดลง 

ประชาชนรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง 

ระยะยาว -จำนวนของเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของ
กฎหมายเพิ่มข้ึน 

ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเคารพสิทธิและ
หน้าที่ซึ่งกันและกัน 
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▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 

-จำนวนมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐลดลง 
-เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
กำหนด 

- - 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 
ระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐ (ส่วนกลาง) 1 ระบบ 

แอปพลิเคชันตรวจสอบตัวตน 1 แอปพลิเคชัน 

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงทะเบียนใช้ระบบ 1,000 คน 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตมีการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบตรวจสอบตัวตน

ของเจ้าหน้าที่รัฐ (E-gID) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐ (ส่วนกลาง) 
และ แอปพลิเคชั่นตรวจสอบตัวตนสำหรับภาคประชาชนที่ใช้การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ซึ่งวางแผนเพ่ือหารายได้
มาบริหารจัดการโครงการ มี 2 ช่องทางที่จะนำมาเป็นทุนในการหล่อเลี้ยงระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่
รัฐ (E-gID) ให้ดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน 

1. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบตรวจสอบตัวตนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ (E-gID) เช่น การดูแลรักษา ค่าปรับปรุงระบบ 

2. หน่ายงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกของระบบ
และค่าบำรุงดูแลระบบประจำไตรมาสนั้นๆเพ่ือการเข้าถึงการใช้งานของระบบและปรับปรุงข้อมูลของเจ้าที่
ภาครัฐในหน่วยงานที่สังกัดอยู่ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้กำหนดการใช้งาน
ระบบส่วนกลางของข้อมูล และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือมาใช้บำรุงดูแลระบบต่อไป 

 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 

 2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

ผู้รับผิดชอบรอง: 1. หน่วยงานของรัฐ 

2. หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ในการดูแลผลกระบวนการประเมิน 
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6. โครงการดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman Tourism Digital Twin) 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman Tourism Digital Twin) 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ประเทศไทยเป็นกลุ่มเป้าหมาย 10 อันดับแรกของการท่องเที่ยว คาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมี

นักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 43 ล้านคน เป็นเม็ดเงินร่วม 3.4 ล้านล้านบาท จากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน     ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และ จังหวัดสตูล พ.ศ. 
2561-2564 สรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 407,047 ล้านบาท 
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมการบริการ ท่องเที่ยวและโรงแรมเป็น
หลัก โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาโรงแรม และร้านอาหาร 94,775 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.28 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือภาคเกษตรกรรม มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 85,432 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 20.99 ภาพรวมด้านเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อพิจารณารายสาขาเศรษฐกิจ
หลัก  จะเห็นว่าโดยรวมมาจาก 2 สาขาหลักคือ สาขาเกษตรกรรม และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร รวมกันแล้ว
มีมูลค่า ประมาณร้อยละ 44.27 นอกจากนี้ประเทศไทยเริ่มมีนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับการให้บริการเชิง
สุขภาพมานานกว่า 10 ปี และปรับปรุงตลอดมาทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและเพ่ือยกระดับ
การบริหารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปสู่การเป็นหนึ่งใน 
“ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับภูมิภาค” ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้านและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง ที่มีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้เยี่ยมเยือนรวม 27,455,201 คน มีรายได้การท่องเที่ยวรวม 
528,876 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมีหลายกลุ่ม เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ (Senior 
travelers) นักท่องเที่ยวแบบครอบครัว (Family Travelers) นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Backpacking 
travelers) นักท่องเที่ยวแบบอิสระ (Independent travelers) นักท่องเที่ยวกลุ่มกีฬา (Sport Tourist) 

นอกเหนือจากนั้น แหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ มีหลากหลายประเภท เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ซึง่ด้วยลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ดังนั้นพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกัน
ด้วย ซึ่งการศึกษาหารายละเอียดพฤติกรรมเหล่านี้ได้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของความสนใจของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม และหากระบบมีปริมาณข้อมูลเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีจะ
ทำให้ระบบมีข้อมูลในการวิเคราะห์มากขึ้น หลากหลายโดเมน หลายกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายด้านในอนาคต เช่น Forecasting system (ระบบการพยากรณ์ ) Logistic 
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planning system (ระบบการวางแผนโลจิสติกส์) Travel planning system (ระบบการวางแผนการเดินทาง) 
สำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มและการให้คำแนะนำรายบุคคลสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 

สภาพปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ภาคประชาชน
ในพ้ืนที่ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และนักท่องเที่ยว โดยสามารถสรุปความต้องการของแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้ 1) ความ
ต้องการของภาคประชาชน คือ ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค ทั้งระบบ ประปา ไฟฟ้า 
การจราจร ที่อยู่อาศัย ตลอดจนอาชีพ และสวัสดิการที่ครอบคลุม และมั่นคง 2) ความต้องการของภาคธุรกิจใน
จังหวัด คือ ต้องการนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดรายได้ที่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทั้งในและนอกฤดูการท่องเที่ยว 3) 
ความต้องการของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้จังหวัดสามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ได้และเกิดรายได้กับจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวเข้าพักในจังหวัดกลุ่มอันดามัน และ 4) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยว คือ ต้องการความสะดวกสบาย ความสะอาด และความประทับใจ ความคุ้มค่า ระหว่างการ
ท่องเที่ยวใช้ชีวิตในจังหวัดกลุ่มอันดามัน จะเห็นได้ว่า ความต้องการของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ
นักท่องเที่ยว มีความสอดคล้องในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันและสิ่งที่มาพร้อมกับการท่องเที่ยวและไม่
ควรละเลยคือ การให้บริการที่มีคุณภาพและตรงตามความสนใจของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหากมี
การศึกษาจำนวนนักท่องเที่ยวที่สามารถรองรับได้แต่ละพ้ืนที่บนพ้ืนฐานการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
แล้ว จะช่วยให้การบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความม่ันคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น นำไปสู่การท่องเที่ยว
อย่างมีคุณภาพและมีมูลค่าสูง ดังนี้ 

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
โครงการนี้จะมุ่งเน้นในการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ือใช้ในการแข่งขันของธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและการบริการในระดับชุมชน ภูมิภาคและประเทศ โดยมีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ผ่านงานวิจัย 
รวมทั้งมีการถา่ยทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน หน่วยงานรัฐ และผู้ประกอบการ 

2. การเพิ่มความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
กิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมความสามารถของนักวิจัยในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่มีอยู่จริง ภายใต้

บริบทและสถานการณ์ที่ เป็นปัจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
กระบวนการ ข้อมูล และเทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถถูกบูรณาการและทำงานร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย 

3. การรองรับการขยายตัวของบริการด้านการท่องเที่ยว และ Startup 
เป็นศูนย์การรวบรวมข้อมูลด้านบริการและท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานรัฐ 

ผู้ประกอบการและชุมชน รวมถึงสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อ Startup ทางด้านการท่องเที่ยว 
4. การรองรับเทคโนโลยีการให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศศาสตร์การท่องเที่ยว 
จะให้บริการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน รวดเร็ว ด้ วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  (Natural Language 
Processing) จากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการ
บริการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
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ต่อการดำเนินธุรกิจ เสนอแนะ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มอันดามันและโครงการ
ที่เก่ียวข้องกับบริการและการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน 

5. การส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการใช้งานรูปแบบใหม่ รวมถึงการ
สร้างความปลอดภัยที่สูงขึ้น 

จะช่วยมุ่งเน้นในการใช้และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพ่ือ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการ และการบูรณาการข้อมูลเพ่ือ
ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 

6. ส่งเสริมการสร้างสถานบันองค์ความรู้ โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ปัจจุบันและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

จากสภาพปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายข้างต้น เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ 
นำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) วิทยาการข้อมูล (Data Science) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) การประมวลผลแบบคลาวด์ 
(Cloud Computing) และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการสร้างโมเดลจำลองวัตถุเสมือนหรือ
โมเดลจำลองฝาแฝด (Digital Twin) ที่สามารถรวบรวมจัดทำชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Tourism Data 
Catalog) และนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยงที่นักท่องเที่ยวเคยไป 
สถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเที่ยวในปัจจุบันและวางแผนกำลังจะไปในอนาคต หลังจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูก
นำมาจำลองเพ่ือคาดการณ์และตรวจพบแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดในอนาคตที่ นำไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชน ดังเช่น หน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูล
และใช้ผลการวิเคราะห์วางแผนนโยบายได้ ผู้ประกอบการสามารถใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและทำนายแนวโน้ม
ในอนาคตดังกล่าว มาช่วยในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว และบริการเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่
ละกลุ่ม นอกเหนือจากนั้น ในแง่ของนักท่องเที่ยว แบบจำลองวัตถุเสมือนนี้ จะจำลองการให้บริการ Online 
Travel Agents (OTAs) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกตัดสินใจแนะนำห้องพักหรือสถานที่ที่น่าสนใจที่ตรงตาม
ความต้องการหรือรสนิยมที่เฉพาะเจาะจงและช่วยวางแผนการท่องเที่ยวตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางให้กับ
นักท่องเที่ยวบนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ในระยะเวลาอันสั้น 

ในปัจจุบันโจทย์ของธุรกิจมีความซับซ้อนขึ้น ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจาก
การท่องเที่ยวได้ปรับบทบาทกลายเป็นหนึ่งในเครื่องจักรเศรษฐกิจที่สำคัญของหลาย ๆ ประเทศ และได้ช่วย
กระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและเก่ียวเนื่องควรที่จะ
ติดตามแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือที่จะสามารถปรับตัวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวได้อย่าง
ทันการณ์ สำหรับทิศทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคต อาทิ 

- วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการควร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว และบริการเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม เนื่องจากการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่
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เป็นการเดินทางเพ่ือการพักผ่อน แต่จะมีวัตถุประสงค์การเดินทาง เช่น การเดินทางเพ่ือสุขภาพและ
รักษาพยาบาล การท่องเที่ยวเพ่ือประสบการณ์และการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเพ่ือการกีฬา ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยวและที่พัก อาจจะมีการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการที่สอดคล้องกันไป
ในแต่ละกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือการกีฬา ก็อาจจะต้องมีการให้บริการอาหารที่แตกต่างจาก
ท่องเที่ยวทั่วไป มีสถานที่ให้สามารถออกกำลังกาย 

- เทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ การใช้บริการ Online Travel Agents (OTAs) เพ่ือการจองห้องพัก หรือแอป
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งมีผลทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจองที่พักหรือบริการท่องเที่ยวจากที่ต่าง ๆ ได้ และ
ตัดสินใจเรื่องท่องเที่ยวได้ในระยะเวลาอันสั้นมากขึ้น (Last Minute Booking) ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

ด้วยเหตุนี้ จากแนวโน้มดังกล่าว โครงการนี้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทวินที่มีการ บูรณา
การหลายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) วิทยาการข้อมูล (Data 
Science) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) ร่วมกับศาสตร์
ทางด้านบริการและการท่องเที่ยว มาพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอัจฉริยะ ดัง
ภาพประกอบที่ 1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยเทคโนโลยีดิจิทัล
ทวินจะนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง (Physical World) ที่สำคัญ 3 ประเภท คือ 

1) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Devices) เช่น CCTV, GPS devices, IoT Sensor, WiFi, 
Smart Phones, Wearable Devices 

2) สถานที่ (Spaces) เช่น โรงแรม (Hotels) สปา (Spa) สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 
3) คน (People) เช่น นักท่องเที่ยว (Tourists) มัคคุเทศก์ (Guide) หน่วยงานรัฐ 

(Government Agency) นักเรียน นักศึกษา (Students) และประชาชนทั่วไป (Local People) 

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของ Metadata, Condition/State, Event และ Analytics  
มาใช้ในการสร้างโมเดลเพ่ือจำลองพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว และการคาดการณ์ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งผลของการสร้างโมเดลดังกล่าวจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคล (Personalization) สำหรับข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของคลาวด์ 

โมเดลเพื่อจำลองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในโลกดิจิทัล (Digital World) สามารถแบ่งเป็น 3 
ประเภท 

1) การดำเนินการ (Operations) เน้นในเรื่องการวิเคราะห์และทำนายข้อมูล ได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (Personalized Profile Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytic) การวิเคราะห์ข้อมูลท้องถิ่น (Local Analytic) และการทำนาย (Prediction) 
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2) ข้อมูลเชิงลึก (Insights) เน้นเรื่องการวิเคราะห์เชิงลึก ได้แก่ การวิเคราะห์กิจกรรม 
(Activity Analytic) การวิเคราะห์เสียงลูกค้า (Customer Voice), Occupancy & Utilization, ที่ปรึกษาการ
ทำงาน (Workspace Advisor) 

3) ประสบการณ์ (Experiences) เน้นเรื่องการวิเคราะห์และแนะนำจากประสบการณ์
คน (People)/กลุ่มเป้าหมาย เช่น Tanent Apps, Digital Service Apps, Sevice Activity Tracking, 
Comfort, Satisfaction, Indoor Mapping Location และ Wayfinding 

 
รูปที่ 1 แพลตฟอร์มดิจิทัลทวินเพื่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอัจฉริยะ 
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แพลตฟอร์มดิจิทัลทวินเพ่ือการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอัจฉริยะสามารถนำมาพัฒนาเป็น
แพลตฟอร์มบริการเพ่ือการท่องเที่ยว ดังภาพประกอบที่ 1 ที่มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) วิทยาการข้อมูล (Data Science) ที่มีการทำงานย่อย 3 ส่วน 
a) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอัตโนมัติ จากช่องทางการสำรวจและสัมภาษณ์ (Survey/Interview) 
รวบรวมออนไลน์จากสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ข้อมูลรายงานตามสภาพจริง (Real-time 
Information Resouces) เช่น สภาพการจราจรและสภาพอากาศ 

b) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) รวมถึง 
- การสกัดข้อมูล (Information Extraction) เพ่ือหาสิ่งที่สนใจ 
- การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) เป็นการวิเคราะห์อารมณ์และ

ความรู้สึกจากข้อความ เพ่ือบ่งบอกว่านักท่องเที่ยวมีความรู้สึกต่อการบริการการท่องเที่ยวอย่างไร เช่น 
ความรู้สึกดี (Positive) หรือ ความรู้สึกไม่ดี (Negative) 

- การสืบค้นความรู้ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจบนฐานความรู้ (Knowledge 
Discovery) 

c) การใช้ภาพเพื่อแสดงข้อมูล (Data Visulization) 

2) ผู้ให้บริการ (Service Provider) ที่มีการให้บริการ 3 ส่วน ดังนี้ 
a) ระบบการพยากรณ์ข้อมูล (Forecasting System) ที่ให้บริการพยากรณ์

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Forecasting) พยากรณ์ความต้องการของนักท่องเที่ยว (Tourism Demand 
Forecasting) และพยากรณ์ความต้องการการใช้บริการสปา (Spa demand forecasting) 

b) ระบบการวางแผน (Planning System) ที่ให้บริการช่วยวางแผนการตลาดทาง
โรงแรม (Hotel Marketing planning) วางแผนการขนส่ง (Logistic Planning) และ วางแผนการจัดงานวิ่ง 
(Running Event Planning) เป็นต้น 

c) ระบบปรับปรุงคุณภาพการบริการ (Quality Improvement) ได้แก่ การวิเค
ระห์ผลตอบกลับลูกค้า (Customer Feedback analysis) และ การวิเคราะห์ผลสำรวจออนไลน์ (Online 
Survey analysis) เป็นต้น 

3) ผู้รับบริการ (Consumer) 
a) ระบบการวางแผนการการท่องเที่ยว (Travel Planning System) 
b) ระบบแนะนำ (Recommendation System) เช่น  ระบบแนะนำสถานที่

ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว (Attraction Recommendation system) ระบบแนะนำกิจกรรมสำหรับ
นักท่องเที่ยว (Activity recommendation system) ระบบแนะนำโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว (Hotel 
recommendation system) และระบบแนะนำงานวิ่ง (Running event recommendation) 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ไตรมาส) 
    ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย         

การระดมความคิดร่วมกับกลุ่มท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง (Workshop)         

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงาน วิเคราะห์ และออกแบบระบบต่างๆ         

การพัฒนาระบบ         

- พัฒนาคลังข้อมูลสำหรับระบบวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Data 
Collection, Data Analytic) 

        

- พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ Service Provider (วางแผน) เช่น 
วางแผนการตลาด/ขนส่ง เป็นต้น 

        

- พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว 
(Consumer) 

        

- พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ Service Provider (ปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ) เช่น ระบบการวิเคราะห์ตอบกลับลูกค้า และระบบวิเคราะห์ผล
สำรวจออนไลน์ 

        

- พัฒนาระบบการพยากรณ์ต่าง ๆ สำหรับ Service Provider เช่น ระบบ
พยากรณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ระบบพยากรณ์ความต้องการของ
นักท่องเที่ยว และระบบพยากรณ์ความต้องการใช้บริการสปา 

        

- พัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ โรงแรม สำหรับ
นักท่องเที่ยว (consumer) 

        

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ต้นแบบการใช้งานและทดสอบร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

        

อบรมและแนะนำการใช้งานของระบบต่างๆ         

วัดผลประเมินผลโครงการฯ         

ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการ         
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น - ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าและ
บริการเพื่อรองรับนัก ท่องเที่ยวได้เพ่ิมขึ้น 

สามารถนำผลลัพธ์ไปพัฒนาเชิงคุณภาพการ
ให้บริการที่ยั่งยืนได้ 

ระยะกลาง - เศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่จะขยายตัวดีขึ้น วางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ 

ระยะยาว - ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถเติบโต ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ทั่วถึง 
- ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถขยายขีดความสามารถ
ในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวตามพื้นที่นั้น ๆ 

นักท่องเที่ยวเกิดความสุขและความประทับใจ
ในการท่องเที่ยวทำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง
มีคุณภาพ 

 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก ผลกระทบในเชิงลบ แนวทางการแก้ไข 
1. คลังข้อมูลสําหรับระบบสารสนเทศ 
- คลังข้อมูลเชิงความหมายขนาดใหญ่
โดยสามารถรองรับระบบวิเคราะห์
พฤติกรรมความสนใจของนักท่องเที่ยว 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายบน
พ้ืนฐานการวิเคราะห์พฤติกรรมความ
สนใจของนักท่องเที่ยว และรองรับการ
พัฒนาเพื่อเก็บข้อมูลเชิงความหมายใน
โดเมนอ่ืน หรือจังหวัดอ่ืนในกลุ่มอันดา
มันที่เก่ียวข้องในด้านการท่องเที่ยว
อย่างยืดหยุ่น 

 
 
 
 
 
 
 

- หากข้อมูลอยู่ในจังหวัดหรือประเทศที่
เป็นคู่แข่งจะเกิดการปรับตัวเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการแข่งขัน 

- ภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรหารือร่วมกันเพ่ือดำเนินการให้เร็ว
ที่สุด 
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- คลังข้อมูลสำหรับระบบวิเคราะห์
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสามารถค้นหา
กลุ่มของนักท่องเที่ยวกลุ่มท่ีมีแนวโน้ม
ในการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน
จากข้อมูลจำนวนมากในสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มใดมีแนวโน้มในการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันบ้างเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมความ
สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มี
แนวโน้มในการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอัน
ดามันและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายบนพ้ืนฐานการวิเคราะห์
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อไป 

- สถานประกอบการ อาจจะจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มมากข้ึน 
 - ภาครัฐ จะต้องปรับตัว โครงสร้าง
องค์กรให้ตอบสนองกับการบริการที่
รองรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 

- ส ร้ างความร่วมมื อกับทุ กฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง 
- ให้ความรู้กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

2. ระบบสารสนเทศ 
- สถานประกอบการ เช่น โรงแรม 
ร้านค้า ธุรกิจบริการ สามารถรู้ข้อมูล
เชิงพฤติกรรมความสนใจของ
นักท่องเที่ยวซึ่งสามารถนำไปออกแบบ
การให้บริการนักท่องเที่ยวที่เฉพาะกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม 

 - ภาครัฐ เช่นการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย รู้ข้อมูลเชิงพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ทำให้สามารถวางแผนการ
รองรับนักท่องเที่ยวได้เช่น การคมนาคม 
การขนส่งและการเดินทาง 

 - รัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าอากาศยาน
ภูเก็ต สามารถวางแผนการรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ 

- สถานประกอบการ อาจจะจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับกฎ หรือระเบียบที่จะมี
ขึ้น 

- ภาครัฐ จะต้องปรับตัว โครงสร้าง
องค์กรให้ตอบสนองกับการบริหาร
จัดการ เพื่อความคล่องตัว 

- สร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
- ให้ความรู้กับหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

พัฒนาคลังข้อมูลสำหรับระบบวิเคราะห์พฤติกรรมความสนใจของนักท่องเที่ยว - 
กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต (Data Collection และ Data Analytic) 

4 โดเมน 
(เชื่อมต่อเข้าคลังข้อมลู) 

จำนวนผู้ใช้งาน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานของระบบสารสนเทศต่างๆ ใน
โครงการฯ 

ใช้งานไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง/เดือน 
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ค่าบริการเป็น Transection fee และค่าบริการจำลองการประมวลผลตามความ
ต้องการของผู้ขอรับบริการ เช่น บริการจำลองการสัญจรรอบพื้นท่ีจัดตั้งตลาดรอบ 
1 ปี 

บริการจำลองประมวลผล ไม่น้อยกว่า 5 
ครั้ง/ปี 

ค่าบริการไม่น้อยกว่า 200,000 บ./ครั้ง 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
รูปแบบการลงทุน 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทวิน
เพ่ือการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman Tourism Digital Twin) โดยจะมีรายได้จากการดำเนินโครงการ 
เช่น การเก็บค่าบริการเป็น Transection fee และให้บริการจำลองการประมวลผลตามความต้องการของผู้
ขอรับบริการ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มฯให้สามารถ
ทำงานได้เป็นปกติ เต็มประสิทธิภาพ 

 
Business Model 

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมลงทุนในการจัดทำระบบเมืองอัจฉริยะที่
ให้บริการในมิติต่างๆ โดยจะมีการเก็บค่าบริการเป็น Transection fee และให้บริการจำลองการประมวลผล
ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการเช่น ผู้ขอรับบริการมีพ้ืนที่จัดตั้งตลาด ผู้ขอรับบริการจึงขอรับบริการ
จำลองการสัญจรรอบพ้ืนที่จัดตั้งตลาดรอบ 1 ปี ซึ่งจัดเก็บรายได้ในการเข้าใช้ประโยชน์รายครั้ง/รายเดือน/ราย
ปี 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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3.4.6 ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
3.4.6.1 ตารางสรุป 

เป้าหมาย บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ (Solutions) ตัวชี้วัดบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

เป้าหมาย 1 
เพ่ิม/ ส่งเสริมการเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง/ 
ระบบขนส่งสาธารณะ(Accessiblity) 

โครงการพัฒนาระบบสั่งการจราจรอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต 
(เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

-พ้ืนที่จอดรถรอบนอกพร้อมแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ 
Smart Phone เพ่ือการใช้งาน 
-รถ Shuttle Bus ปฏิบัติงานพร้อมแฟลตฟอร์มระบบ
ดิจิทัล 
-จำนวนรถและผู้ใช้บริการ 

เป้าหมาย 2 
เพ่ิมความสะดวกสบายการใช้สาธารณูปโภคและสิ่ง
อำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการใช้
บริการระบบขนส่งสาธารณะ (Convenience) 

โครงการบริการ Phuket Smart BUS (ดำเนินการแล้ว) -ระบบขนส่งมวลชนโดยรถบัสรองรับคนเดินทางหรือ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพร้อมแฟลตฟอร์มเพ่ือ
การใช้งาน 
-จำนวนผู้ใช้บริการ 

 โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบ
ขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง (รถไฟฟ้ารางเบา) (เริ่มดำเนินการ 
ปี 2564) 

-แพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบขนส่ง
มวลชนของจังหวัดภูเก็ต 
-ผู้ใช้บริการ (นักท่องเที่ยว) ไม่น้อยกว่า 500,000 คน 
-ผู้ใช้บริการ (ประชาชน) ไม่น้อยกว่า 250,000 คน 

เป้าหมาย 3 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งและจราจร 
(Efficiency) 

โครงการพัฒนาระบบสั่งการจราจรอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต 
(เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

-พ้ืนที่จอดรถรอบนอกพร้อมแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ 
Smart Phone เพ่ือการใช้งาน 
-รถ Shuttle Bus ปฏิบัติงานพร้อมแฟลตฟอร์มระบบ
ดิจิทัล 
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-จำนวนรถและผู้ใช้บริการ 
 
 
 

เป้าหมาย 4 
เพ่ิมความปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่ง (Safety) 

โครงการท่าเรืออัจฉริยะ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ (10 
ท่าเรือ) (เริ่มดำเนินการในปี 2564) 

-อุปกรณ์ติดตามขณะเดินทางเพ่ือตรวจสอบและเฝ้า
ระวังในเดินทางโดยเรือโดยสาร 
-ศูนย์เฝ้าระวังภัยและรายงานผลปฏิบัติงานการ
เดินทางโดยเรือโดยสาร 

 โครงการระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Automatic Red 
Light Running System) ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
(ดำเนินการแล้ว) 

ลดคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ต่ำกว่า 50 คน/
ป ี
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3.4.6.2 คำอธิบายบริการ/ กิจกรรม/ โครงการโดยสังเขป 
1. โครงการพัฒนาระบบสั่งการจราจรอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการพัฒนาระบบสั่งการจราจรอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากปัญหาการจราจรคับคั่งบริเวณพ้ืนที่เมืองเก่าภูเก็ตจากการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวใน

ปัจจุบัน ดังนั้นการส่งเสริมและการสนับสนุนการสัญจรย่านเมืองเก่าภูเก็ตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
และการบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย พ้ืนที่จอดรถอย่างชาญฉลาด และระบบ Old-Town 
Shuttle Bus เพ่ือเชื่อมถึงกันของระบบขนส่งโดยสามารถจัดการวิธีการสัญจรมาปรับใช้งานตามสถานการณ์ใน
รูปแบบระบบขนส่ง Smart Mobility เพ่ือช่วยในการวางแผนระยะยาว ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม
และยั่งยืน โดยได้มีการริเริ่มการจอดรถอัจฉริยะที่สามารถทราบตำแหน่งได้ตลอดเวลา เพ่ือลดปัญหาด้าน
การจราจรแออัดและเป็นการจัดระบบเมืองให้มีระเบียบและช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ให้มีสุขภาพแวดล้อม
เพ่ือตอบสนองคุณค่าความเป็นอยู่ของพลเมือง 

ความสอดคล้องกับ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล  องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางสังคมและความเป็นมนุษย์ การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม การวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชา
การเมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะ การ
เตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ    (2) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การวิจัยและพัฒนา การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (3) Thailand 
4.0 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการ เทคโนโลยีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและควบคุมอุปกรณ์
เครื่องมือ (4) แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความ
ปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิทัล  ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความทันสมัย โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมมีความสะดวก 
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งเกาะภูเก็ต พัฒนาสู่เมืองดิจิทัล เมืองแห่งความทันสมัย พัฒนาเศรษฐกิจให้
มั่นคงมีความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

129 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

แสดงกระบวนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
สัญจรพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตโดยใช้เทคโนโลยี
อัจฉริยะ 

            

ตั้งคณะทำงานที่เก่ียวข้องลงพ้ืนที่ 
1) สำรวจ ประเด็นและปัญหาการสัญจรใน

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
2) ตรวจสอบ ประเด็นและปัญหาการสัญจรใน

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

            

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร
และความเข้าใจ 

1) การจัดการที่จอดรถรอบนอกพ้ืนที่ทั้งส่วน
ท้องถิ่นและเอกสาร 

2) การกำหนดนโยบายการจอดรถในพื้นที่
เมืองเก่า 

3) การจัดระบบรถสาธารณะบริการระหว่างจุด 

            

ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องหาข้อสรุปของ
โครงการและบริหารงานในโครงการส่วนย่อย 

            

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและ
พัฒนางานด้านเทคนิคเฉพาะเพ่ือลงทำแผนการ
ดำเนินงานพัฒนาในสอดคล้องกับงบประมาณและ
แหล่งทุนสนับสนุนอื่น ๆ 
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น -การจัดการการจอดรถในพื้นที่ย่านเมืองเก่าให้มีระเบียบ
และลดความหนาแน่นของการใช้พ้ืนที่ 

การลดปัญหาการสัญจรและการจราจรแอดอัด
ในพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

ระยะกลาง -การเพ่ิมตัวเลขทางเศรษฐกิจและจำนวนนักท่องเที่ยว
ของจังหวัดภูเก็ต 

การจัดการเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมภูเก็ต 

ระยะยาว -การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหา
และสร้างความสมดุลระหว่างวิธีการดำรงชีวิตและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ 

การรักษาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีและคง
ความสุขของคนในพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

 
▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

1. เพ่ือวางรากฐานให้พ้ืนที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นมรดกทางวัฒธรรมที่มีคุณค่า และสร้างระเบียบ

วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี 

2. เพ่ือให้มีการเกิดความเจริญไปสู่พื้นที่โดยการพัฒนาเมืองเดิมที่น่าอยู่สู่เมืองทันสมัยเพ่ือรองรับการ

พัฒนายกระดับฐานทางเศรษฐเดิมและขยายฐานใหม่ 

3. เพ่ือให้การจัดการบริหารท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของ

เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาการสัญจรและการจราจรแอดอัดในพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

พ้ืนที่จอดรถสำหรับประชาชน Smart Parking 1 พ้ืนที่ 
แอปพลิเคชันเพ่ือใช้งานระบบที่จอดรถอัจฉริยะ 1 แอปพลิเคชัน 

ระบบอัจฉริยะใช้งานในระบบสัญจรในย่านเมืองเก่า 1 ระบบ 

จำนวนผู้ใช้บริการของระบบ 150,000 คน/ปี 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

131 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 

ใครที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ ลงทุนที่จอดรถอัฉริยะ Smart Parking 

ภาคเอกชนธุรกิจมีศักยภาพ ลงทุนที่จอดรถอัฉริยะ Smart Parking 

นักท่องเที่ยวและคนนอกพ้ืนที่เดินทางเข้าไป รายได้ 

สิ่งที่เกิดข้ึน พ้ืนที่จอดรถอัจฉริยะรอบนอกพ้ืนที่ของเทศบาล สร้างรายได้ให้หน่วยงานท้องถิ่นและดัชนีเมือง
น่าอยู่ 

พ้ืนที่จอดรถอัจฉริยะรอบนอกพ้ืนที่ของเอกชน สร้างรายได้ให้ภาคเอกชนและดัชนีเมืองน่าอยู่ 

วิธีการพัฒนา นโยบายพื้นที่เมืองเก่าปลอดรถ จัดสรรพื้นที่จอดรถและติดตั้งเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประเภท แอปพลิเคชัน Smart Parking 
และจัดสรรรถบริการสาธารณะระหว่างจุด 

ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

การขยายตัวเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ดัชนี GPP ระดับจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. เทศบาลนครภูเก็ต 
 2. สำนักงานขนส่งภูเก็ต 
 3. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2. โครงการบริการ Phuket Smart BUS 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการบริการ Phuket Smart BUS 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานการสัญจรในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตจากธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

และการเป็นที่รู้จักในฐานะเมื่องน่าเที่ยวลำดับต้นของโลก  ดังนั้นความสามารถในการเดินทางสาธารณะที่
สะดวก จึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญเพ่ือรักษาฐานเศรษกิจการท่องเที่ยว อีกทั้งการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะเป็นส่วนช่วยลดปัญหาการจราจร  
ปัจจัยสำคัญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศถูกบูรณาการในระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะเ พ่ือสร้าง
แฟลตฟอร์มอัจฉริยะ ประกอบด้วย รถโดยสารแบบ BUS อัจฉริยะ  และระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟน เพ่ือเชื่อมโยงระบบการเดินทางของ Smart BUS ให้มีประสิทธิภาพโดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือด้านดิจิทัลในกระบวนการสัญจรมาปรับใช้ในรูปแบบระบบขนส่ง Smart Mobility เพ่ือช่วย
ส่งเสริมมาตรฐานการเดินทางในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ โดยได้มีการริเริ่มการพัฒนาระบบขนส่ง BUS 
อัจฉริยะที่สามารถทราบรายละเอียดและพิกัดตำแหน่งของรถ BUS เพ่ือวางแผนการเดินทางและยังเป็นการ
สร้างรูปแบบการสัญจรในจังหวัดภูเก็ตให้ทันสมัย 

ความสอดคล้องกับ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล  องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางสังคมและความเป็นมนุษย์ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมอัจฉริยะ การวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านเมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะ 
การสร้างมาตรฐานการสัญจรและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ การวิจัยและพัฒนา การลดความเหลื่อมล้ำทางสั งคม (3) Thailand 4.0 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการ เทคโนโลยีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือ (4) แผนพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเสริมสร้างการเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่ทันสมัย สังคมดิจิทัล ภูเก็ตเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ย่อมเยาว์ การเชื่อมโยง
โครงข่ายการเดินทางกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งเกาะภูเก็ต พัฒนาสู่เมืองดิจิทัล เมืองแห่งความทันสมัย พัฒนา
เศรษฐกิจให้มั่นคงมีความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดการเชิงพัฒนาเมืองน่าอยู่ยั่งยื 
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วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ตั้งคณะทำงานที่เก่ียวข้องการวิเคราะห์การ
ดำเนินการและปรับปรุง ประเด็นและปัญหาการ
สัญจรโดย Smart BUS ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

            

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร
และความเข้าใจและสร้างแนวทางท่ีดีต่อการ
ดำเนินโครงการ 

1) การจัดการบริการ Smart BUS ให้มี
ประโยชน์ต่อความต้องการของผู้รับการบริการ 

2) การพัฒนาเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนอง
แผนการพัฒนา Smart City 

            

ประชุมคณะทำงานด้าน Smart BUS เพ่ือทำ
แผนการดำเนินงานพัฒนาในสอดคล้องกับ
งบประมาณและแหล่งทุนสนับสนุนอื่น ๆ 

            

ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องหาข้อสรุปของ
โครงการและบริหารงานในโครงการส่วนย่อย 

            

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและ
พัฒนางานด้านเทคนิคเฉพาะเพ่ือลงทำแผนการ
ดำเนินงานพัฒนาในสอดคล้องกับงบประมาณและ
แหล่งทุนสนับสนุนอื่น ๆ 
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น -การจัดการพ้ืนที่และจุดจอดรถของระบบ Smart BUS 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไข
ปัญหาและสร้างความสมดุลระหว่างวิธีการ
ดำรงชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของโลก
สมัยใหม่ 

ระยะกลาง -การสร้างมาตรฐานการเดินทางโดย Smart BUS ใน
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

คุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน Smart BUS 

ระยะยาว -การสร้างแฟลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารทันสมัย (ขั้นสูง) 
ของการบริการ Smart BUS 

การจัดการเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับการ
เดินทางและสัญจรโดย Smart BUS และ
เครือข่ายรถสาธารณะอัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
1. เพ่ือวางมาตรฐานระบบบริการ Smart BUS ในพ้ืนที่จังหวัดภู เก็ตเป็นศูนย์กลางด้านการ

คมนาคมอัจริยะ และสร้างะเบียบวินัย โดยมีความน่าเชื่อถือที่ยอมรับในการดำเนินชีวิต 

2. เพ่ือให้มีการเกิดความเจริญไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของคมนาคมและการสัญจรที่น่าอยู่สู่

เมืองทันสมัยรองรับการพัฒนาตัว และยกระดับฐานทางเศรษฐและสังคมเดิม 

3. เพ่ือให้การจัดการบริหารพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของ

เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาการสัญจรของจังหวัดภูเก็ต 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

ระบบอัจฉริยะใช้งานในระบบบริการ Smart BUS และเครือข่ายรถสาธารณะ
อัจฉริยะ 

1 ระบบ 

จำนวนการลงทุนภาคเอกชน 1 ราย 

จำนวนผู้ใช้บริการ (นักท่องเที่ยว) 200,000 คน/ปี 
จำนวนผู้ใช้บริการ (ประชาชนในพื้นท่ี) 150,000 คน/ปี 
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▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 

ใครที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนธุรกิจมีศักยภาพ ลงทุนและพัฒนาระบบ Smart BUS 

หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ อำนวยความสะดวกและสนันสนุน 

ประชาชน นักท่องเที่ยวและคนนอกพ้ืนที่ รายได้ 

สิ่งที่เกิดข้ึน ระบบ Smart BUS ที่สมบูรณ์ เป็นต้นแบบสำหรับ 
Smart City ในประเทศไทย 

สร้างรายได้ให้ภาคเอกชนธุรกิจและดัชนีเมือง
น่าอยู่ 

วิธีการพัฒนา ระบบแฟลตฟอร์ม Smart BUS การมี Smart BUS และ แอปพลิเคชัน โดย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

การขยายตัวเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ดัชนี GPP ระดับจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมข้ึน 

 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (pkcd) 
 2. สำนักงานขนส่งภูเก็ต 
 3. การปกครองท้องถิ่นและเจ้าของพ้ืนที่ 
 4. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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3. โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง (รถไฟฟ้ารางเบา) 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง (รถไฟฟ้ารางเบา) 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
จากปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะของจังหวัดภูเก็ต      

ที่มีการเติบโตจากธุรกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบันอย่างมาก และจากการที่ภูเก็ตเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองน่าเที่ยว
ลำดับต้นของโลก ดังนั้นความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ภาครัฐ และ
เอกชน ต้องให้ความสำคัญ เพ่ือรักษาฐานเศรษกิจการท่องเที่ยว อีกท้ังการเพ่ิมคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนใน
การเดินทาง โดยระบบขนส่งสาธารณะเป็นส่วนช่วยลดปัญหาการจราจร 

ทั้งนี้  ภูเก็ต มีได้มีความพยายามในการผลักดันและขับเคลื่อนในการเกิดระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะในจังหวัดภูเก็ต ทุกๆ มิติ พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบระบบขนส่ง 
Smart Mobility เพ่ือช่วยส่งเสริมมาตรฐานการเดินทางในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่  ไม่ว่าจะเป็น Smart 
Bus แพลตฟอร์มดิจิทัลในการเชื่ยมโยงการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 
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และเป็นโอกาสอันดี ที่ภูเก็ตจะเกิดโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ เพ่ือพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ต ให้มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต อันเป็นผลกระทบจากการขยายตัวดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ 
ดังนี้ 

• โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 มีระยะทาง 42 กิโลเมตร 

• รูปแบบโครงการเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา Light Rail Transit (LRT/Tram) 

• รูปแบบทางวิ่งเป็นทางคู่ตลอดเส้นทาง (Double Track) เขตนอกเมืองจะวิ่งในช่องทาง
เฉพาะ (Exclusive Lane) และในเขตเมืองภูเก็ตจะใช้ทางวิ่งร่วมกับยานพาหนะประเภท
อ่ืนๆ (Shared Lane) 

• ความเร็วในการให้บริการในเขตเมืองอยู่ที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในพ้ืนที่เขตนอก
เมืองไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

• มีสถานีทั้งหมด 21 สถานี เป็นสถานียกระดับ 1 สถานี ที่สถานีท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต สถานีใต้ดิน 1 สถานี ที่สถานีถลาง และท่ีเหลืออีก 19 สถานี เป็นสถานีระดับดิน 
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ดังนั้น แพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง (รถไฟฟ้ารางเบา) จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางอย่างมาก และมีความสอดคล้องกับ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล องค์
ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมอัจฉริยะ การวิจัยเพ่ือความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านเมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
นโยบายสาธารณะ การสร้างมาตรฐานการสัญจรและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ (2) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การวิจัยและพัฒนา การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (3) Thailand 4.0 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการ เทคโนโลยีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือ 
(4) แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเสริมสร้างการเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่ทันสมัย สังคม
ดิจิทัล ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ย่อมเยาว์ การ
เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งเกาะภูเก็ต พัฒนาสู่เมืองดิจิทัล เมืองแห่งความทันสมัย 
พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงมีความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดการเชิงพัฒนาเมืองน่า
อยู่ยั่งยืน 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย             

การระดมความคิดร่วมกับกลุ่มท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Workshop) 

            

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงาน วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบต่างๆ 

            

พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบ
ขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต 

            

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ ต้นแบบการใช้งาน
และทดสอบร่วมกับกลุ่มท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

            

อบรมและแนะนำการใช้งานของระบบต่างๆ             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น -การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสนับสนุนระบบขนส่ง
มวลชนของจังหวัดภูเก็ต ให้มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของ
เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาการสัญจรของ
จังหวัดภูเก็ต 

ระยะกลาง/ระยะ
ยาว 

- เศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่จะขยายตัวดีขึ้น วางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
1. เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ต ให้มีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการเกิดความเจริญไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของคมนาคมและการสัญจรที่น่าอยู่สู่

เมืองทันสมัยรองรับการพัฒนาตัว และยกระดับฐานทางเศรษฐและสังคมเดิม 
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3. เพ่ือให้การจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของ

เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาการสัญจรของจังหวัดภูเก็ต 

 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

แพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 
จำนวนการลงทุนภาคเอกชน 1 ราย 

จำนวนผู้ใช้บริการ (นักท่องเที่ยว) 500,000 คน/ปี 
จำนวนผู้ใช้บริการ (ประชาชนในพื้นท่ี) 250,000 คน/ปี 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 

ใครที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนธุรกิจมีศักยภาพ ลงทุนและพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงการ
เดินทางของระบบขนส่งมวลชน 

หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ อำนวยความสะดวกและสนันสนุน 

ประชาชน นักท่องเที่ยวและคนนอกพ้ืนที่ รายได้ 

สิ่งที่เกิดข้ึน แพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบขนส่งมวลชน
ในทุกๆ มิติในจังหวัดภูเก็ต 

สร้างรายได้ให้ภาคเอกชนธุรกิจและดัชนีเมือง
น่าอยู่ 

วิธีการพัฒนา พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – 
ห้าแยกฉลอง (รถไฟฟ้ารางเบา) 

แพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบ
ขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต 

ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

การขยายตัวเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ดัชนี GPP ระดับจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมข้ึน 

 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 2. บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (pkcd) 
 3. สำนักงานขนส่งภูเก็ต 
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4. โครงการท่าเรืออัจฉริยะ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ (10 ท่าเรือ) 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการท่าเรือเดินทางปลอดภัยโดยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากการสัญจรทางทะเลในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตจากธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบัน และการ

เป็นศูนย์กลางด้านการสัญจรทางทะเล (Marine Mobility Hub)  ดังนั้นความปลอดภัยในการเดินทางดังกล่าว
จึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน ปัจจัยสำคัญการการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศถูกบูรณาการในระบบคมนาคมขนส่งทางทะเลเพ่ือ
ความปลอดภัย ประกอบด้วย ระบบเข้าออกท่าเรืออย่างชาญฉลาด (Inteligent Access System)  และระบบ
ระบบอัตลักษณ์ อัจริยะ (Smart Identification System) เพ่ือเชื่อมโยงระบบการสัญจรทางทะเลให้มี
ประสิทธิภาพโดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือด้านดิจิทัลในกระบวนการสัญจรมาปรับใช้ในรูปแบบ
ระบบขนส่ง Smart Mobility for Safety and Security  เพ่ือช่วยส่งเสริมมาตรการระยะยาว ในการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ปลอดภัย โดยได้มีการริเริ่มการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะที่สามารถทราบรายละเอียดและพิกัดตำแหน่ง
ของผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเพ่ือความปลอดภัย และยังเป็นสร้างรูปแบบการสัญจรทางทะเลให้เกิดความมี
ระเบียบเรียบร้อย 

ความสอดคล้องกับ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล  องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางสังคมและความเป็นมนุษย์ ระบบงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง การวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านเมืองอัจฉริยะและเมืองปลอดภัย วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบาย
สาธารณะ การสร้างมาตรฐานการสัญจรและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ การวิจัยและพัฒนา การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (3) Thailand 4.0 อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการ เทคโนโลยี เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือ (4) 
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย 
สังคมดิจิทัล (Smart City) ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความทันสมัย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมที่ปลอดภัย 
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งเกาะภูเก็ต พัฒนาสู่เมืองดิจิทัล เมืองแห่งความทันสมัย พัฒนาเศรษฐกิจให้
มั่นคงมีความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดการเชิงพัฒนาเพ่ือการดำเนินชีวิตและ
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ตั้งคณะทำงานที่เก่ียวข้องลงพ้ืนที่ สำรวจ 
ตรวจสอบ ประเด็นและปัญหาการสัญจรทางทะเล
ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

            

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร
และความเข้าใจและสร้างแนวทางท่ีดีต่อการ
ดำเนินโครงการ 

1) การจัดการระบบการโดยสารในการสัญจร
ทางทะเลให้เป็นระบบ Digital Cloud Platform 

2) การกำหนดนโยบายการดำเนินวิธีการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการ
สัญจรทางทะเลประเภทสายรัดข้อมือแบบชาญ
ฉลาดในการสื่อสารและระบบอัตลักษณ์ และการ
ใช้ระบบระบุพิกัดแบบทันเวลาทั้งพาหนะและ
บุคคล 

            

ประชุมคณะทำงานด้านการสัญจรทางทะเลและ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะด้านความ
ปลอดภัยเพื่อทำแผนการดำเนินงาน 

            

ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องหาข้อสรุปของ
โครงการและบริหารงานในโครงการส่วนย่อย 

            

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและ
พัฒนางานด้านเทคนิคเฉพาะเพ่ือลงทำแผนการ
ดำเนินงาน 
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น -การสร้างแฟลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารทันสมัย (ขั้นสูง) 
ระหว่างส่วนศูนย์บริการกลาง (Service Centre) และ
ภาคปฏิบัติการของเรือโดยสารหรือเรือประเภทอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

คุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
แก้ไขปัญหาการเดินทางโดยเรือโดยสารหรือ
เรือประเภทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะกลาง -การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการสัญจรทางทะเล
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

รูปแบบการดำเนินในการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการ
สัญจรทางทะเลพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

ระยะยาว -การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรทางทะเลด้านข้อมูล (Data) 

การจัดการเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับความ
ปลอดภัยในการสัญจรทางทะเลพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
1. เพ่ือวางมาตรฐานให้ท่าเรือโดยสารในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมอัจริยะ 

และสร้างระเบียบวินัย โดยมีความน่าเชื่อถือที่ยอมรับในการดำเนินชีวิต 

2. เพ่ือให้เกิดความเจริญไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของคมนาคมและการสัญจรที่น่าอยู่สู่เมือง

ทันสมัยรองรับการพัฒนาตัว และยกระดับฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเดิม 

3. เพ่ือให้การจัดการบริหารพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของ

เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาการความปลอดภัยในการสัญจรทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยของตัวชี้วัด 

ระบบอัจฉริยะใช้งานในระบบสัญจรทางทะเล 1 ระบบ 

จำนวนผู้ใช้บริการระบบ 150,000 คน/ปี 
ศูนย์ข้อมูลกลางอัจฉริยะสำหรับการสัญจรทางทะเล 1 ศูนย์ข้อมูล 

ท่าเรือที่ใช้ระบบ 10 ท่าเรือ 
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▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 

ใครที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ จัดสรรทุนการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับ 
Smart Pier 

ภาคเอกชนธุรกิจมีศักยภาพ ร่วมลงทุนการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับ 
Smart Pier 

นักท่องเที่ยวผู้โดยสารที่ใช้บริการ ให้ความร่วมมือผ่านนโยบาย 

สิ่งที่เกิดข้ึน ระบบการสัญจรทางทะเลอัจฉริยะสำหรับความปลอดภัย สร้างความเชื่อถือให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
ที่พ่ึงพาระบบ และเพ่ิมดัชนีเมืองปลอดภัย 

ศูนย์ข้อมูลกลางอัจฉริยะสำหรับการสัญจรทางทะเล สร้างความเชื่อม่ันในภาครัฐและเอกชนและ
ดัชนีเมืองน่าอยู่ 

วิธีการพัฒนา กำหนดนโยบายการสัญจรทางทะเลที่ปลอดภัยโดย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ศึกษาและพัฒนาท่าเรือโดยสารอัจฉริยะและ
ติดตั้งเทคโนโลยีดิจิทัล ประเภท แอปพลิเคชัน 
Smart Wristband และระบบเก็บข้อมูล
ดิจิทัลแบบ Cloud Service 

ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

การขยายตัวเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ดัชนี GPP ระดับจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมข้ึน 

 
▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต 
 2. เจ้าของกิจการ ท่าเรือในจังหวัดภูเก็ต 
 3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต 
 4. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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5. โครงการระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Automatic Red 
Light Running System) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Automatic 

Red Light Running System) ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ยังเป็นปัญหาหลักของจังหวัดภูเก็ต ที่นำมาสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นจำนวนมาก การฝ่าสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยก เป็นสาเหตุหลักหนึ่งของ
อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ต ที่ทำให้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ตำรวจมีภารกิจหลายด้านไม่เพียงพอในการ
จับกุมผู้กระทำผิด ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต จึงมีแนวคิดในการป้องกันอุบัติเหตุ ด้วยการติดตั้ง
ระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Red Light Camera) โดยได้รับ
เงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Safer Roads Foundation 

 

การติดตั้ง Red Light Camera กำหนดติดตั้ง 5 จุด ได้แก่ สี่แยกถนนเทพกระษัตรี หรือแยกเขาล้าน 
พ้ืนที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร แยกถนนเจ้าฟ้าตะวันตก-ถนนขวาง พ้ืนที่เทศบาลตำบลวิชิต แยกสี่กอ พ้ืนที่
เทศบาลเมืองกะทู้ แยกกมลา พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และแยกโกมารภัจจ์ พื้นที่เทศบาลนคภูเก็ต 
ทั้ง 5 จุด เป็นแยกที่เกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงาน 
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ให้ข้อมูลว่า ในปี 2558-2559 แยกเข้าล้าน เกิดอุบัติเหตุ 43 ครั้ง บาดเจ็บ 23 คน เสียชีวิต 
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2 คน แยกสี่กอ เกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง บาดเจ็บ 33 คน เสียชีวิต 1 คน แยกเจ้าฟ้าถนนขวาง เกิดอุบัติเหตุ 51 
ครั้ง บาดเจ็บ 46 คน เป็นต้น 
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ทั้งนี้ระบบดังกล่าว สามารถตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร โดยใช้ระบบตรวจสอบสีสัญญาณไฟ 
ตรวจจับการขับขี่ด้วยความเร็ว เกินกว่ากฎหมายกำหนด คือในเขตเทศบาล มากกว่า 80 กม./ชม. และนอกเขต
เทศบาล 90 กม./ชม. และสามารถตรวจจับการไม่สวมหมวกนิรภัย 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
       (ปี) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
60 61 62 63 64 65 

ระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Automatic 
Red Light Running System) จำนวน 5 แยก 

      

ระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Automatic 
Red Light Running System) เพ่ิมเติม จำนวน 5 แยก 

      

ระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Automatic 
Red Light Running System) เพ่ิมเติม จำนวน 5 แยก 

      

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ลดจํานวนผูกระทําผิดฝาฝนสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
2. ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่ทางแยกและลดความสูญเสียที่จะตามมา 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบในเชิงบวก 
• ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดการสูญเสียที่เกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ซึ่งจะมีการตรวจจับทั้งเรื่องการ

ฝ่าฝืนสัญญาณ และตรวจจับการฝ่าฝืนเรื่องความปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้ภาพรวมด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนที่ดีข้ึนของจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอน 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- ลดคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ต่ำกว่า 50 คน/ปี 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- โครงการฯ มีเงื่อนไขสำคัญคือ หลังจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ Safer Roads 

Foundation ในการติดตั้งระบบแล้ว จะส่งมอบให้แก่ท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ หลังหมดประกันระบบ 2 ปี ท้องถิ่น
ต้องตั้งงบประมาณเพ่ือบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป 
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▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. มูลนิธิ Safer Roads Foundation 
 2. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
 3. ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
 4. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 
 5. ขนส่งจังหวัดภูเก็ต 
 6. สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 7. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการฯ 

ผู้รับผิดชอบรอง: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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3.4.7 พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 
3.4.7.1 ตารางสรุป 

เป้าหมาย บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ (Solutions) ตัวชี้วัดบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

เป้าหมาย 1 
มีพลเมืองที่มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
(Knowledgeable and Digital) 

โครงการ AI & IoT for All (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) -โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
8 โรงเรียน 
-ครูระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับการ
อบรม ไม่น้อยกว่า 60 ท่าน 
-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
พัฒนานักเทคโนโลยี รุ่นเยาว์ทางด้านการคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 200 คน 
-โครงการเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะทางการ
คอมพิวเตอร์สำหรับครูเพ่ือยุคการศึกษา 4.0 และ
โครงการกิจกรรมพัฒนานักเทคโนโลยีรุ่นเยาว์ทางด้าน
การคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 6 คอร์ส/โครงการ จัดขึ้นปี
ละ 2 คอร์ส/โครงการ  โดยมีระยะเวลาคอร์สละ 30 
ชั่วโมง  
-กิจกรรมต่อเนื่องที่ส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้าน
วิทยาการคำนวณ โดยกลุ่มกิจกรรม ภายในโรงเรียน 
ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
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ต่อปี 
 
 
 

โครงการอบรมหลักสูตรอบรม Logical Thinking & 
Systematic Problem Solving สำหรับเด็ก (เริ่ม
ดำเนินการ ปี 2564) 

-โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
4 โรงเรียน 
-นักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน 
-ครูระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับการ
อบรม ไม่น้อยกว่า 8 ท่าน 

โครงการอบรมหลักสูตร Machine Learning / Artificial 
intelligence เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ประกอบธุรกิจ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

-หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 20 แห่ง 

 โครงการอบรมหลักสูตรอบรม Machine Learning / 
Artificial intelligence เบื้องต้นสำหรับเยาวชน (เริ่ม
ดำเนินการ ปี 2564) 

-โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
4 โรงเรียน 
-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วม
โครงการจำนวน 100 คน 
-ครูระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับการ
อบรม ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 

เป้าหมาย 2 
สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ
การเรียนรูไม่สิ้นสุด (Creative and Life-long Learning 

Training course /Visual Classroom/ Application 
ด้านภาษาสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ (เริ่ม
ดำเนินการ ปี 2564) 

-จำนวนคนเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ 
-จำนวนคนเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 
-จำนวนคนผ่านเกณฑ์การประเมินหลังเรียน 
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Environments) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานบริการ
สารสนเทศของหน่วยงานรัฐ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

-มีการอบรมความรู้ด้าน IT และอบรมการใช้งาน
บริการของรัฐผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-Services) 
ให้กับประชาชน อย่างน้อย ใน 10 ชุมชน 
-มีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรม อย่างน้อย จุดละ 30 
คน 
 
 

เป้าหมาย 3 
สร้างสิ่ งแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการอยู่ ร่วมกันบนความ
หลากหลายทางสั งคมและวัฒนธรรม (Inclusive 
Society and Culture) 

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบล (เทศบาล
ตำบลรัษฎา เทศบาลเมืองป่าตอง) (เริ่มดำเนินการ ปี 
2564) 

-เกิดแหล่งเรียนรู้ชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุจำนวนอย่าง
น้อย 3 แห่งในพ้ืนจังหวัดภูเก็ต 
-มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน 

เป้าหมาย 4 
ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอ่ืนๆด้าน Smart People 

- - 
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3.4.7.2 คำอธิบายบริการ/ กิจกรรม/ โครงการโดยสังเขป 
1. โครงการ AI & IoT for All 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการ AI & IoT for All 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2561 -2564 พบว่า การพัฒนา

ศักยภาพต้นทุนมนุษย์ เป็นหนึ่งในแนวทางที่สำคัญ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้อันดามัน ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และ จังหวัดสตูล แนวทางหนึ่งที่
ช่วยผลักดันให้การพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการศึกษาแบบ 
Smart Education ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบวิธีการล้ำยุค เน้นการใช้เทคโนโลยีและเรียนรู้จากกิจกรรมที่สร้าง
เสริมประสบการณ์เป็นหลัก และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เรียนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงกลุ่มวัยทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีศักยภาพตนเองด้วย
การพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้หรือปรับปรุงความรู้ที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยเพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อยอดหรือ
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

ในปัจจุบันระบบการเรียนการสอนได้พยายามจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อนโยบายการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 แต่ผลลัพธ์ที่เกิดในปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามแผนนโยบาย
ของประเทศที่วางไว้ กอปรกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือปูพ้ืนฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโลยีดิจิทัลให้กับผู้เรียน การ
สร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาจากทั้งทางโรงเรียน และมหาวิทยาลัยและขยายความร่วมมือ
ต่อไปยังภาครัฐและภาคเอกชนที่จะช่วยเป็นพี่เลี้ยง เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โครงการนี้ เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยี  
โดยเน้นพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ และลงมือปฏิบัติจริงจากชุดทดลองพร้อม
สื่อการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะความชำนาญ และช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่
กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ Machine Learning / Artificial 
intelligence และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มี
ระบบการคิดที่เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ คิด วิเคราะห์และจัดการสิ่งที่ต้องทำและปัญหา
ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี  ซึ่งจะ
ช่วยสร้างและผลิตพลเมืองที่มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มีจำนวนเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

จากความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้าน IoT ดังกล่าว จึงสามารถสร้างกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ในกระบวนการพัฒนาสื่อและการสอน ดังนี้  
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1. กิจกรรมการพัฒนา Smart Object (IoT + Sensors + AI) เพ่ือใช้การเรียนการสอนให้
ก้าวทันต่อยุคดิจิทัล 

2. กิจกรรม Train the Trainer อบรมและพัฒนาทักษะทางการคอมพิวเตอร์ (Computing) 
สำหรับครูเพื่อยุคการศึกษา 4.0 (Educationn 4.0) 

3. กิจกรรมพัฒนานักเทคโนโลยีรุ่นเยาว์ทางด้านการคอมพิวเตอร์ (Computing) 

โดยที่ในโครการที่ 2 และ 3 จะประกอบด้วยคอร์สอบรมที่มีความต่อเนื่องกันในเนื้อหาทางด้าน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

คอร์ส รายละเอียด 

คอร์สที่ 1 Business Concept (Business plan with business canvas, Design thinking, Business function 
with Monsoon software) 

คอร์สที่ 2 3D design and Electronic design (Basic electronics, PCB design and prototype, 3D tools) 

คอร์สที่ 3 Robotics (Basic control and programming, Sensor and actuator interfacing) 

คอร์สที่ 4 Internet of Things (IoT) and Sensors (Network protocol in IoT, Sensor data collection and 
storage, Basic IoT architecture) 

คอร์สที่ 5 AI (Python programming, Data visualization, Algorithms) 

คอร์สที่ 6 Project Showcase (Presentation technique, Entrepreneurship, Project contest) 

โดยวัตถุประสงค์ใน การดำเนินงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. เพ่ือเสริมทักษะและให้ความรู้แก่คุณครูและนักเรียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคำนวณ (computing) โดยก้าวข้ามข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์  

2. เพ่ือเพ่ิมทักษะการวางแผน การสื่อสาร และการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรขององค์กร รวมทั้งการสร้างความรู้ และการจำลอง case study ทางด้านธุรกิจ 

3. เพ่ือพัฒนา Smart Object ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอินเทอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่ง (IoT) พร้อมทั้งมี sensors และมีการประยุกต์ความรู้ทางด้าน AI เพ่ิมเข้ามา เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบได้ลงมือทำจริงและอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถ ประยุกต์ใช้ได้จริงเพ่ือช่วยแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจำวัน 

4. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และร่วมกันออกแบบหลักสูตรที่
ทันสมัย โดยแต่ละบทเรียนจะมีความต่อเนื่องและสามารถผลิตชิ้นงานได้จริง ซึ่งบทเรียนต่าง ๆ เหล่านี้จะ
ส่งเสริมและฝึกทักษะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
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5. เพ่ือส่งเสริมการสร้าง และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทันต่อยุคปัจจุบัน 
 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เร่ิมดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จัดประชุมภายในของกลุ่มเพ่ือทำแผนการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน 

            

พัฒนาและทดสอบสื่อการสอน 
(Hardware/Software) และหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้มีเนื้อหาครอบคลุมกับเรื่องของ IoT 
ตามความเหมาะสม 

            

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทั้งนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาจารย์ 

            

จดัฝึกอบรมให้ครบตามจำนวนชั่วโมงของแผนการ
หลักสูตร 

            

 

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ได้สื่อการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ที่เข้าถึงง่าย มีความน่าสนใจ สร้าง

เป็นโมดูลต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปจะสามารถพัฒนาตนเองไปในแต่ละระดับ พร้อมเสริมชุด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ( Internet of Things: IoT Toolkits) เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบได้ลงมือทำจริง 

2. เพ่ือฝึกอบรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และลงมือทำจริง รวมทั้งใช้สื่อ
ออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ที่จะใช้ตอบสนองต่อชุมชนได้ 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และมีทักษะทางด้าน Internet of Things โดยสามารถนำความรู้

ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่น ๆ ที่มีความสนใจเพ่ือนำไปต่อยอด
สำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สถานศึกษาและชุมชนได้ 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติที่ดี เห็นความสำคัญและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทั 
 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 8 โรงเรียน 
2. ครูระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะ ทางการ

คอมพิวเตอร์สำหรับ ครูไม่น้อยกว่า 60 ท่าน 
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนานักเทคโนโลยี รุ่นเยาว์ทางด้าน

การคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 200 คน 
4. โครงการเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะทางการคอมพิวเตอร์สำหรับครู และโครงการ

กิจกรรมพัฒนานักเทคโนโลยีรุ่นเยาว์ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
5. กิจกรรมต่อเนื่องที่ส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านวิทยาการคำนวณ โดยกลุ่มกิจกรรม 

ภายในโรงเรียน ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- สนับสนุนเงินทุนบางส่วนโดยภาครัฐ และสถาบันการศึกษา 
- สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียนอบรม 

นำมาใช้ในการบริหารจัดการอบรมในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง 
 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2. โครงการอบรมหลักสูตรอบรม Machine Learning / Artificial intelligence เบื้องต้นสำหรับเยาวชน 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการอบรมหลักสูตรอบรม Machine Learning / Artificial intelligence เบื้องต้นสำหรับ
เยาวชน 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ปัจจุบัน Machine Learning (ML) เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 

machine learning เป็นความรู้พ้ืนฐานที่อยู่เบื้องหลังระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) 
ต่าง ๆ มากมาย เช่น ระบบตรวจจับใบหน้า (Face detection) ที่เราพบใน mobile application ต่าง ๆ หรือ 
อีกทั้งยังเป็นศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรา รู้จักกันในชื่อของ Data 
Science ซึ่งในอนาคตมีความจำเป็นอย่างมากในการนำไปประยุกต์ใช้ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในงานมากมายหลาย
สาขาอาชีพ จึงทำให้ Machine learning เป็นเรื่องที่ควรจะให้ความสนใจ รู้จักและเข้าใจการทำงาน เพ่ือนำมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปัจจุบันความสนใจและความต้องการ software ประเภท Artificial Intelligence (AI) นั้นมีเพ่ิม
มากขึ้น เนื่องจากสินค้าหรือนวัตกรรมที่ใช้ AI เป็นองค์ประกอบได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา
มากขึ้น อาทิ เช่น การสอบถามข้อมูลทั่วหรือการสั่งการด้วย (personal assistants) หรือ การประมวล
ภาพถ่ายจากโทรศัพท์ เคลื่อนที่ให้มีความสวยงาม เทคโนโลยีทิี่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ software ที่ใช้ AI เป็น
ที่ยอมรับและสามารถนำ ไปใช้งานได้จริงอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ การเรียนรู้เชิงลึก หรือเป็นที่รู้จักในนาม 
Deep Learning 

การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน หันมาให้ความสนใจในศาสตร์ด้าน Machine Learning จึงมี
ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศ ให้มีการเรียนรู้ มีความเข้าใจ 
และมีความสนใจพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านนี้จึงส่วนหนึ่งในการเพ่ิมขีดความสามารถของกำลั งคนใน
ประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได้ ในอนาคต 
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โดยเนื้อหาขั้นต้นสำหรับการเรียนรู้ Machine Learning ประกอบด้วย 
1. หลักการทำงานเบื้องต้นของ Machine Learning / Artificial intelligence 

2. ภาพรวมการประยุกต์ใช้งาน Machine Learning / Artificial intelligence ในบริบทการ

ทำงานต่าง ๆ เช่น การใช้งานในทางธุรกิจ หุ่นยนต์ ศิลปะ และการติดต่อสื่อสาร 

3. แนะนำเครื่องมือ โปรแกรมประยุกต์จ่างๆที่ใช้ในการทำงานด้าน Machine Learning / 
Artificial intelligence เช่น Rapid minder, Chat bot & Dialog flow และ Google AI Experiment 

4. ข้อมูลที่ เหมาะสมกับการนำเอาหลักการทางด้าน Machine Learning / Artificial 
intelligence ไปประยุกต์ใช้งาน 

5. จริยธรรม (Ethic) ในการใช้งานข้อมูลเพ่ือประมวลผลด้าน Machine Learning / 
Artificial intelligence  และข้อควรระวังในการใช้งาน 

6. การทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล/ประยุกต์ใช้ Machine Learning / 
Artificial intelligence 
 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เร่ิมดำเนินการ ปี 2564) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จัดทำสื่อการอบรม             

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทั้งนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาจารย์ 

            

จัดเป็นคอร์สอบรมแบ่งตามหัวข้อการเรียนรู้              

อบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน Machine Learning / 
Artificial intelligence โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
Machine Learning / Artificial intelligence 
กับการทดลองด้วยข้อมูลจริงเพ่ือให้จับต้องได้ใน
ชีวิตประจำวัน 

            

ตลอดช่วงการฝึกอบรมมีการสอบวัดประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียนเป็นระยะ 
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จักหลักการทำงานของ Machine Learing / Artificial intelligence 

เบื้องต้น 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ขั้นตอนเบื้องต้นในการนำเอา Machine Learing/ Artificial 

intelligence  ไปใช้ในการการวิเคราะห์และทำนายข้อมูล 
3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
4. ครูที่เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและต่อยอดได้ 
5. โรงเรียนมีนักเรียนและครูที่มีความรู้ทางด้านการคอมพิวเตอร์ 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน Machine Learing / Artificial intelligence  

โดยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ 
2. ผู้ เข้าร่วมอบรม สนใจศึกษาความรู้ เพ่ิมเติม และประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจำวันได้ 
3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้าน Machine Learing ให้กับบุคคลอ่ืน ๆ ที่

มีความสนใจ   
4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติที่ดี เห็นความสำคัญและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล  
 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 โรงเรียน 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน 
- ครูระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- สนับสนุนเงินทุนบางส่วนโดยภาครัฐ และสถาบันการศึกษา  
- สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียนอบรม 

นำมาใช้ในการบริหารจัดการอบรมในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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3. โครงการอบรมหลักสูตรอบรม Logical Thinking and Systematic Problem Solving สำหรับเด็ก 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการอบรมหลักสูตรอบรม Logical Thinking and Systematic Problem Solving สำหรับเด็ก 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ช่วยให้สามารถ คิด วิเคราะห์และจัดการสิ่งที่

ต้องทำและปัญหาต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพ การฝึกให้เด็กและเยาวชน คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ จะเป็นการสร้างนิสัยเพ่ือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการทำงาน เพ่ือให้
การทำงานบรรลุเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยกระบวนการคิดที่มีตรรกะและเหตุผล  การฝึก
เขียนโปรแกรม ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 

1. การโปรแกรมเป็นความรู้พื้นฐานในโลกยุคดิจิทัล 
ปัจจุบันเรามีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลต่างๆ อยู่เสมอ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ของ

เล่น Youtube, Facebook สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือต้องรู้และทำความเข้าใจว่าจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างไร 
เมื่อนักเรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมจะทำให้เกิดทักษะการใช้ตรรกะ หรือการคิดแบบมีเหตุผลทำให้เข้าใจถึง
เบื้องหลังการทำงานของโปรแกรม  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอ่ืน หรือสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง
ดี เยาวชนในทุกวันนี้ไม่ควรเป็นเพียงผู้บริโภคเทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะต้องเข้าใจและควบคุมเทคโนโลยีได้ 
เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

2. พัฒนาการคิดและทำงานเป็นขั้นตอน 
การเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิดให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อหรือเผยแพร่ได้  

การเขียนโปรแกรมก็เช่นเดียวกัน เราสามารถเขียนสัญลักษณ์ หรือรหัสคำสั่ง เพ่ือบอกผู้อ่ืนทำงานตามที่
ต้องการ  หรือสั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง การเขียนโปรแกรมที่ดีต้องจะมีการคิดวิเคราะห์ และเขียนขึ้น
อย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน ให้สามารถนำไปไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ผู้ที่เขียนโปรแกรมอยู่
เสมอจะมีทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน ซึ่งส่งผลไปถึงการตัดสินใจในการทำงานหรือการ
แก้ปัญหาอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน 

3. ฝึกเป็นนักออกแบบและผู้สร้าง 
ทุกคนมีความคิดและจินตนาการ แต่มีกี่เรื่อง ที่คิดแล้วสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้  เพ่ือเป็นการ

ปลูกฝังให้เด็ก ๆ เป็นนักคิดและผู้ริเริ่มที่สามารถนำความคิดไปสู่การสร้างที่แท้จริงได้ ครูควรสนับสนุนให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรม เพราะการเขียนโปรแกรมจะทำให้สามารถคิดหรือสร้างงานได้เอง ทำให้
มีความเชื่อมั่นที่จะเป็นนักออกแบบ และผู้สร้าง ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานในอนาคต และสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง 
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4. การเขียนโปรแกรมง่ายกว่าที่คิด 
การที่นักเรียนได้เห็นการทำงาน หรือการเคลื่อนไหวแต่ละคำสั่งตามที่เขียนโปรแกรมไว้ทันที เป็นสิ่ง

ที่กระตุ้นการเรียนรู้ เพราะจะทำให้รู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และแน่นอนว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมมีความสำคัญต่อการเรียนรู้  ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับนักเรียน  ซึ่งใน
ปัจจุบันมีสื่อหรือเครื่องมือต่าง ๆ จำนวนมากที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ที่ใช้งานง่าย และมี
ความสวยงาม ทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ และเมื่อได้ฝึกฝนบ่อย ๆ ทำให้เกิดความชำนาญ จนสามารถ
เขียนโปรแกรมได้ง่าย รวดเร็ว ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และยังได้เรียนรู้การใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จะเห็นได้ว่า การเขียนโปรแกรมนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลหลอม
รวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแยกไม่ออก มีการคาดการณ์จากหลายฝ่ายว่าต่อไปในอนาคตการ
เขียนโค้ดจะเป็นทักษะพ้ืนฐานดังเช่นที่เราได้เรียนรู้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ภาษา ห รือการใช้
โปรแกรมทั่วไป การเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
(critical thinking and problem solving) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทำให้ผู้เรียนมีการคิดแบบมีเหตุผล เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การ
สร้างงานที่ดี  และดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน ทั้งเกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืนในอนาคต 

ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ในการศึกษาการคิดอย่างเป็นเหตุผล ผ่านกระบวนการ
เขียนโปรแกรม คือการเขียนโปรแกรมผ่านทางเว็บไซต์ Code.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อ
การสอนการเขียนโปรแกรมให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้วยความมุ่งหวังที่จะผลักดันให้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ถูกนำไปใช้สอนในโรงเรียนให้กับเด็ก ๆ รุ่นใหม่ทั่วโลก ครูหรือผู้ปกครอง
สามารถนำไปใช้สอนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทางผู้พัฒนาได้มีการออกแบบหลักสูตรการสอนไว้ในลักษณะ
ของเกมส์ที่ผู้เรียนสามารถเล่นและเรียนไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เด็กมีความสนุกและเกิดความสนใจในระหว่างการ
เรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมนี้ 

โครงการนี้เป็นการฝึกให้เยาวชนมีการจัดการและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมการเขียน
โปรแกรมแบบ Block-based Programming เพ่ือแก้โจทย์ปัญหา โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม และไม่
ต้องมีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่ต้องใช้การวิเคราะห์ และจัดการปัญหาแบบเป็นขั้นตอน และเป็น
เหตุเป็นผล เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ โดยการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับเด็กนั้น ไม่จำเป็นต้องมีความรู้
โครงสร้างของการเขียนโปรแกรมใด ๆ แต่ผู้เรียนจะต้องรู้จักวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือจัดการแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง โดยการเขียนโปรแกรมจะเป็นการนำเอา block ของคำสั่ง มาเรียงต่อกันตามขั้นตอนการ
แก้ปัญหาที่ต้องการ แล้วจึงสังเกตผลการทำงานของโปนแกนม นอกจากนี้ จะมีการใช้อุปกรณ์ที่ต่าง ๆ  เช่น 
มอเตอร์ หลอดไฟ เสียง หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ จับต้องได้ เช่น บอร์ดทดลอง KidBright  และประยุกต์ใช้กับสิ่งของ
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและความสนุกสนานในกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ 
กัน 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เขียนโครงการ             

ทำแผนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน             

ทดสอบสื่อการสอนและการฝึกอบรมให้มีเนื้อหา
ครอบคลุมตามความเหมาะสม 

            

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทั้งนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาและอาจารย์ 

            

จัดฝึกอบรมให้ครบตามจำนวนชั่วโมงของแผนการ
หลักสูตร 

            

ตลอดช่วงการฝึกอบรมมีการสอบวัดประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียนเป็นระยะ 

            

 

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีพ้ืนฐานในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นขั้นตอน ในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
2. ครูที่เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและต่อยอดในการสอนเด็กในห้องเรียนได้ 
3. โรงเรียนมีนักเรียนและครูที่มีความรู้ทางด้านการคอมพิวเตอร์จำนวนมากขึ้น 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
- ผู้เข้าร่วมอบรมมีพ้ืนฐานในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ

ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 โรงเรียน 

- นักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน 

- ครูระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 
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▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- สนับสนุนเงินทุนบางส่วนโดยภาครัฐ และสถาบันการศึกษา 
- สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียนอบรม 

นำมาใช้ในการบริหารจัดการอบรมในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง 
 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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4. Trainning course /Visual Classroom/Application ด้านภาษาสำหรับการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
Trainning course /Visual Classroom/Application ด้านภาษาสำหรับการท่องเที่ยวและการ

บริการ 
▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
สามารถนำเงินตราเข้ามาสู่ประเทศได้มากกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม และมีธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ทำให้มีผู้สนใจมาท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พัฒนาสังคมอีกด้วย 

การที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและสามารถทำรายได้ให้กับประเทศอย่าง
แท้จริงนั้น คนไทยทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดี มีไมตรีจิต มีจิตบริการ พร้อมช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคนไทยมีข้อจำกัดด้านภาษา 

ภาษาอังกฤษมีความจําเป็นและสําคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็ นภาษาหลักในการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย ประชาชนในท้องถิ่นจึงควรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศชาติโดยรวม 

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาที่มีความสำคัญมากในปัจุบัน คือ ภาษาจีน จากสถิติของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า นักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยมากที่สุดในปี  
2559  – 2560  ด้วยจำนวน  8.7  ล้านคน และ  9.8  ล้านคนตามลำดับ โดยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อย 
ๆ  ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวมาจากนักท่องเที่ยวจีนมากเป็นอันดับ  1  โดยในปี  2559  มีรายได้จาก
นักท่องเทียวจีนคิดเป็น  3.06%  ของจีดีพีประเทศ  นอกเหนือจากนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนยังแตกต่าง
จากนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกา  กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจีนมาเท่ียวตลอดทั้งปี  ส่งผลให้เกิดรายได้ตลอด
ทั้งปีในจังหวัดภูเก็ต   นักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยตลอดทั้งปีมากที่สุดใน จั งหวัด
ภูเก็ต ดังนั้นคนในพ้ืนที่จำเป็นต้องปรับตัว และเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาจีนเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความรู้  ความเข้าใจในการสื่อสาร
ภาษาจีนในงานบริการโรงแรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และเกิดความประทับใจต่อนักท่องเที่ยว 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษา รวบรวมข้อมูล ความต้องการของธุรกิจ
โรงแรมและทรัพยากรที่ต้องใช้ในระบบ 

            

วิเคราะห์และออกแบบ พัฒนา ทดสอบและ
ปรับปรุงแอพพลิเคชัน 

            

สร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
หรือบุคคลทั่วไป ด้านการท่องเที่ยว  โดยเนื้อหา
เน้นการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศที่มี
นักท่องเที่ยวใช้งานเป็นที่แพร่หลาย และมีโอกาส
ใช้มากในชีวิตประจำวัน 

            

สร้างศูนย์สอบวัดความรู้ ระดับทักษะ
ภาษาต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 

            

 

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. เพ่ิมจำนวนแรงงานที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาต่างชาติในกลุ่มงานด้านการท่องเที่ยว 
2. ได้แอปพลิเคชันการเรียนรู้บทสนทนาภาษาต่างชาติในธุรกิจโรงแรม 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้มี

ความสามารถในการสนทนาภาษาต่างชาติกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
4. เพ่ือการบูรณาการศาสตร์ทางด้วยภาษาศาสตร์ และศาสตร์ทางเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน  

เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
1. เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้กับประชาชนทั่วไป 
2. เพ่ิมจำนวนบุคลากรด้านงานบริการ ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศในภาคงาน

บริการ  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นมีโอกาสทำรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึนจากการรองรับ

นักท่องเที่ยว และยังส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงทั้งร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 
มีโอาสในการขายสินค้าและบริการและเพ่ิมรายได้ 
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▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
1. จำนวนคนเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ 
2. จำนวนคนเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 
3. จำนวนคนผ่านเกณฑ์การประเมินหลังเรียน 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- สนับสนุนเงินทุนบางส่วนโดยภาครัฐ และสถาบันการศึกษา  
- สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียนอบรม 

นำมาใช้ในการบริหารจัดการอบรมในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง 
 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
1. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. สถาบันขงจื้อ ภูเก็ต 
4. สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง 
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5. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบล (เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลเมืองป่าตอง) 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบล (เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลเมืองป่าตอง) 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วง

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ”(Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากร
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลขของประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่
สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมี
บุตร ทำให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของ
ประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

จากข้อมูลปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต มีโรงเรียน/ศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 17 แห่งกระจาย
ในพ้ืนที่ทั้ง 3 อำเภอ  โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ทั้งความรู้
ทั่วไป กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมี
ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น  ขณะเดียวกันก็เป็นเวทีที่ผู้สูงอายุจะได้
แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอ่ืน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่า
คู่กับชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถมีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ และความ
ต้องการของผู้สูงอายุ 

โรงเรียนผู้สูงอายุถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงวัย “ภายใต้แนวคิดการศึกษา
นอกโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผ่านการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบที่ผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน เกิดทักษะด้านการดูแลตัวเองและพ่ึงพาตัวเองได้ในระดับสูง รวมถึงการพัฒนาความสามารถทาง
กาย จิต สังคม ปัญญา และเศรษฐกิจ เพ่ือให้ผู้สูงอายุเป็น “ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” (Active Aging) 

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบัน มีจำนวน  6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุภูเก็ต 
(ศพส.)  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไม้ขาว โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา 
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชิงทะเล  และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง  ซึ่งเปิดให้ความรู้และจัด
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กิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ได่แก่ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ / วิชาสารสนเทศ / และวิชาวาทการ  
ซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้สูงวัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 

โครงการนี้ เป็นการขยายจำนวนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต เพ่ือพัฒนา
ความรู้ เพิ่มพูนความสามารถให้กับผู้สูงอายุ และช่วยให้ผู้สูงอายุมีความเท่าทันกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป
และมีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น  โดยสามารถใช้พ้ืนที่สาธารณะที่รองรับในชุมชนต่าง  ๆ เช่น ห้องสมุด
ประชาชน  (3 แห่ง) หรือ กศน. (17) แห่ง เพ่ือเปิดเป็นพ้ืนที่เพ่ิมเติมในการให้บริการประชาชนได้อีกช่องทาง
หนึ่ง 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจข้อมูลและความต้องการของประชนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เพื่อกำหนดพ้ืนที่ดำเนินการ 

            

ประชุมประชาคมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือจากพ้ืนที่ 

            

คัดเลือก และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 

            

จัดทำแผนขั้นตอนในการดำเนินงาน             

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ             

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน             

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน             

 
 

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการ

เจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพ่ึงพาผู้อื่น อายุยืน  
2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักใน

คุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง 
3.  ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะ

สมาชิกของกลุ่ม 
4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้

อย่างเหมาะสมตามวัย 
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5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้าง
รายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป 
 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
- เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น และภาคการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ของคนใน

ชุมชน 
- เกิดความใกล้ชิดระหว่างภาคการศึกษาและชุมชนมากขึ้น 
- มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

โดยมุ่งเน้นการทำความรู้สมัยใหม่ ในการพัฒนาชุมชนเเละสังคม โดยจะมีการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนและภาคการศึกษา อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน กับความรู้สมัยใหม่
ที่สร้างขึ้นโดยนักวิชาการ 

- โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นพ้ืนที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้ดำรงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

- โรงเรียนผู้สูงอายุเป็น “เวที” ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม รวมทั้งอาจเป็นแรงผลักดันให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- เกิดแหล่งเรียนรู้ชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุจำนวนอย่างน้อย 3 แห่งในพ้ืนจังหวัดภูเก็ต 

- มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
สนับสนุนเงินทุนโดยภาครัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
1. จังหวัดภูเก็ต 

2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทำโครงการใน 2 พื้นที่คือ ตำบลรัษฎา และป่าตอง 
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6. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานบริการสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานบริการสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญาและ  

การเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ในขณะที่สังคมโลกได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างแพร่หลาย  เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้ดําเนินการโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงกา ร
คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ประชาชนได้มีกําลังความสามารถซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้
งานได้ โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในราคาถูก ตลอดถึงการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  
ICT ชุมชนทั่วประเทศ ตามศาสนสถาน สํานักงาน อบต. หรือสถานที่อ่ืน ๆ ของชุมชนที่เหมาะสม 

ในปัจจุบัน ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ เกี่ยกับด้านต่าง ๆ ได้อย่างเสรี นอกจากนี้หน่วยงานของ
รัฐ ยังมีบริการ (e-Services) หลายด้านที่อำนวยความสะดวกในการใช้บริการของภาครัฐให้ใช้งานได้หลาย
ช่องทางมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงและใช้งานบริการเหล่านี้โดยประชาชน ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร 
ยังมีประชาชนอีกมาก ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ที่มีให้บริการ รวมถึงไม่ทราบช่องทางการใช้บริการ
เหล่านี้ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการนี้เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ประชานในชุมชนที่มีความ
สนใจ  เพ่ือเป็นการแนะนำช่องทางการใช้งานบริการของรัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และแนะนำวิธีใช้งาน
ระบบต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การทำธุรกรรมต่าง ๆกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีอย่างแพร่หลายและเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไปในชุมชนอย่างเต็มที่ 
และเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ต่อไป 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการจัดฝึกอบรมทั้ง
ในส่วนของประชาชนและในส่วนของอาสาสมัคร 

            

จัดเตรียมเนื้อหาการสัมมนา ที่ประกอบไปด้วย
บริการต่าง ๆ ของรัฐที่มีความสำคัญ  รวมทั้ง
เนื้อหาอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับประชาชนในชุมชน 

            

หน่วยงานในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือผู้นำชุมชนเป็นผู้หาผู้เข้ารับการอบรมจาก
ประชาชนในละแวกใกล้เคียงโดยการ
ประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

            

จัดการอบรมให้แก่ประชาชนในชุมชน ในหลักสูตร
ต่าง ๆ โดยวิทยากรชุมชน/วิทยากรอาสาสมัคร 

            

ประเมินความพึงพอใจของการอบรมโดย
ประชาชน 

            

ติดตามและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

            

 

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้ามีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ประชาชนในชุมชนรับรู้ถึงช่องทางการใช้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน

ภาครัฐมากข้ึน 
3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ประชาชนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และรู้เท่าทันสังคม  
4. มีการใช้งานช่องทางการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Services) เพ่ิมมาก

ขึ้น 
5. ประชาชนมีทางเลือกในการรับบริการของรัฐมากขึ้น 
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▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
1. มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และด้านอ่ืน ๆ ไปยังชุมชน  
2. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน และสามารถเลือกใช้ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ 
3. ประชาชนมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น สร้างความภาคภูมิในตนเอง และรู้เท่าทันโลกปัจจุบันที่มี

การแข่งขันบนเศรษฐกิจฐานความรู้ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
1. มีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอบรมการใช้งานบริการของรัฐผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต (e-Services) ให้กับประชาชนอย่างน้อย ใน 10  ชุมชน  
2. มีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรม อย่างน้อย จุดละ 30 คน 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- สนับสนุนเงินทุนบางส่วนโดยภาครัฐ และสถาบันการศึกษา 
- สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียนอบรม 

นำมาใช้ในการบริหารจัดการอบรมในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
- องค์การบริหารส่วนตำบล ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
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7. โครงการอบรมหลักสูตร Machine Learning / Artificial intelligence เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลในการประกอบธุรกิจ 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการอบรมหลักสูตร Machine Learning / Artificial intelligence เบื้องต้นสำหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการประกอบธุรกิจ 
▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

ปัจจุบัน Machine Learning (ML) เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 
Machine learning เป็นความรู้พ้ืนฐานที่อยู่เบื้องหลังระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) 
ต่างๆมากมาย อีกท้ังยังเป็นศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรารู้จักกันในชื่อของ 
Data Science ซึ่งในอนาคตมีความจำเป็นอย่างมากในการนำไปประยุกต์ใช้ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในงาน
มากมายหลายสาขาอาชีพ จึงทำให้ Machine learning เป็นเรื่องที่ควรจะให้ความสนใจ รู้จักและเข้าใจการ
ทำงาน เพ่ือนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆ จำนวนมาก  ข้อมูลหลาย 
ๆ ส่วนสามารถใช้ในการวิเคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงบริการ รวมทั้งพัฒนาการแผนดำเนินงานของ
ธุรกิจได้ ดังนั้น หากผู้ประกอบการ สามารถนำข้อมูลที่มี มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น จะเป็นการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการมากขึ้น 

โดยเนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย 
1. หลักการทำงานเบื้องต้นของ Machine Learning / Artificial Intelligence 
2. ภาพรวมการประยุกต์ใช้งาน Machine Learning / Artificial Intelligence ในการใช้งาน

ในทางธุรกิจ 
3. แนะนำเครื่องมือ โปรแกรมประยุกต์จ่างๆที่ใช้ในการทำงานด้าน Machine Learning / 

Artificial Intelligence เช่น Rapid minder, Chat bot & Dialog flow และ Google AI Experiment เป็น
ต้น 

4. ข้อมูลที่ เหมาะสมกับการนำเอาหลักการทางด้าน Machine Learning / Artificial 
Intelligence ไปประยุกต์ใช้งาน 

5. จริยธรรม (Ethic) ในการใช้งานข้อมูลเพ่ือประมวลผลด้าน Machine Learning / 
Artificial Intelligence  และข้อควรระวังในการใช้งาน 

6. การทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล/ประยุกต์ใช้ Machine Learning / 
Artificial Intelligence 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
1. จัดทำสื่อการอบรม 
2. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมจากภาคธุรกิจละหน่วยงานภาครัฐ 
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3. อบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน Machine Learning / Artificial intelligence โดยประยุกต์ใช้
หลักการ Machine Learning / Artificial intelligence กับการทดลองด้วยข้อมูลจริงเพ่ือให้จับต้องได้ 

4. ตลอดช่วงการฝึกอบรมมีการสอบวัดประเมินสมรรถนะของผู้เรียนเป็นระยะ 
 

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จักหลักการทำงานของ Machine Learing / Artificial intelligence 

เบื้องต้น 
2. ผู้ เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ขั้นตอนเบื้องต้นในการนำเอา Machine Learning/ Artificial 

intelligence  ไปใข้ในการการวิเคราะห์และทำนายข้อมูล 
3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
4. มีการนำ Machine Learning  / Artificial intelligence อย่างแพร่หลายมากขึ้น 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
1. ภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน Machine Learing / 

Artificial Intelligence  โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ในในองค์กร และก่อให้เกิดการพัฒนาในการให้
บริหารและการดำเนินงาน 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติที่ดี เห็นความสำคัญและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20 แห่ง 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- สนับสนุนเงินทุนบางส่วนโดยภาครัฐ และสถาบันการศึกษา  
- สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียนอบรม 

นำมาใช้ในการบริหารจัดการอบรมในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง 

 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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3.4.8 การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
3.4.8.1 ตารางสรุป 

เป้าหมาย บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ (Solutions) ตัวชี้วัดบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

เป้าหมาย 1 
ประชาชนสุขภาพดี  (Healthy People) ส่ งเสริม
สุขอนามัยของประชาชน (Promoting People’s 
Hygiene) 

โครงการขยายผลระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบ
รวมศูนย์ (Ambulance Operations Center: AOC) 
(ดำเนินการแล้ว และขยายผล) 

1. อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยหยุดหายใจนอก
โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
2. อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชม. ของผู้ป่วยวิกฤต 
ไม่มากกว่าร้อยละ 12 
3. อัตราการผ่าตัดภายใน 1 ชม. ของผู้ป่วยบาดเจ็บ
วิกฤต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. อัตราฉีดยาละลายลิ่มเลือดภายใน 1 ชม. ของผู้ป่วย
หลอดเลือดสมองขาดเลือด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

เป้าหมาย 2 
เมืองปลอดภัย (Public Safety) จากอาชญากรรม ภัย
พิบัติ และสาธารณภัย) 

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
อันดามัน (ดำเนินการแล้ว) 

-ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณก่อนหน้า 
-อัตราการติดตามผู้ต้องสงสัยและจับกุมสำเร็จเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
การบูรณาการและยกระดับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อัจฉริยะ Smart CCTV (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ 2562 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย
การตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลประชาชน นักท่องเที่ยว และ 
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม (City Data 
Platform ทางด้านอาชญากรรม) (เริ่มดำเนินการ ปี 
2564) 

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ 2562 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย
การพัฒนา Mobile Application Phuket Smart 
Police บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod (เริ่ม
ดำเนินการ ปี 2564) 

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ 2562 

โครงการแจ้งเตือนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชาด
หาด ภูเก็ต พังงา กระบี่ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

นักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำหรือประกอบกิจกรรมบริเวณ
ชายหาดประสบเหตุน้อยลง 

โครงการแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่เสี่ยง (เริ่มดำเนินการ ปี 
2564) 

นักท่องเที่ยวที่มีความมั่นใจในการแจ้งเตือน มั่นใจใน
ความความปลอดภัย แต่ละพ้ืนที่ที่ไปท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดภูเก็ต 

โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบ  
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วิเคราะห์ภาพ ถนนพระเมตตา ป่าตอง จ.ภูเก็ต 
(ดำเนินการแล้ว) 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่
เสี่ยงภัย ในเส้นทางสายเลียบหาดป่าตอง ระยะที่ 2 
(ดำเนินการแล้ว) 

 

เป้าหมาย 3 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัว (Full of Intelligent 
Living Facilities) คนทุกวัยสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะและมีโอกาสในการมีส่วนร่วม 
 
 

- - 

เป้าหมาย 4 
ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอ่ืนๆ ด้าน Smart Living (ตัวอย่าง
ระบบ กิจกรรม โครงการ เช่น นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ใช้ชีวิตที่ดี) 

- - 
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3.4.8.2 คำอธิบายบริการ/ กิจกรรม/ โครงการโดยสังเขป 
1. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
อันดามัน 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้อันดามัน 
▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก   โดยใน
ภูมิภาคนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้ง ทางทะเล  และทางอากาศ  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้โดยสะดวกรวดเร็ว  ในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะในปี  พ.ศ. 2556  มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมามากถึง  19,937,094  คน  สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามันมากถึง  325,436.97  ล้านบาท  การมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่อย่างจำกัด
ไม่อาจดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง  ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ  
ส่งผลให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  เกิดการฉก  วิ่ง  ชิง  ปล้น  
ฆาตกรรม  ทำร้ายร่างกาย  ของประชาชนและนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้  เมืองท่องเที่ยวระดับโลกมักตกเป็น
เป้าหมายสำคัญของการก่อการร้ายข้ามชาติด้วยเช่นกัน 

ความสำเร็จของการติดตามจับกุมดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ส่วนใหญ่สามารถจับกุมผู้ก่อคดี
โดยทราบข้อมูลเบาะแสจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  ทั้งที่เป็นกล้องของหน่วยงานราชการ  และ
เอกชน  ถือว่ากล้อง CCTV เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สามารถช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันจากการสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  ที่เป็นของ
ทางราชการทั้งส่วนราชการประจำจังหวัด  และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีจำนวน 1,422  ตัว  และอยู่
ระหว่างการติดตั้งอีกจำนวนหนึ่ง  ซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัด  แต่การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  
ดังกล่าว  มีลักษณะต่างคนต่างทำ  ขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  ไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
เข้าหากันได้เนื่องจากยังไม่มีเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน  เวลาเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือเหตุการณ์ร้ายขึ้นใน
จังหวัดก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ เนื่องจากไม่รู้ว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ หรือหา
หน่วยงานเจ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้แต่เหตุการณ์ก็ผ่านล่วงเลยไม่นานแล้ว  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องเชื่อมโยงเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของแต่ละส่วนราชการเข้าด้วยกัน โดยให้มีหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ 
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นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับจังหวัด ได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  จำเป็น

จะต้องมีศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง  (Command Room)  ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน  เพ่ือใช้ใน
การบังคับบัญชาสั่งการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  โดยมีศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง  (Command Room)  ที่มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้สามารถทราบเหตุการณ์จาก
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สถานการณ์จริงผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  ที่เป็นปัจจุบัน  (Real Time)  และช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ   

 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
       (ปี) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
59 60 61 62 63 64 

เชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยเชื่อมโยง
เครือข่ายของ 8 หน่วยงาน จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง  (Command Room) 1 แห่ง 

      

เชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยเพ่ิมเติม
เชื่อมโยงเครือข่ายของ 5 หน่วยงาน 

      

เชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยเพ่ิมเติม
เชื่อมโยงเครือข่ายของ 5 หน่วยงาน 
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▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  ระหว่างสถานีตำรวจภูธร และ

หน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
2. สามารถจัดทำห้องศูนย์ควบคุมกลาง  (Command Room)  เพ่ือใช้เป็นศูนย์บัญชาการ  และสั่ง

การของผู้บริหารระดับจังหวัด  และสามารถต่อยอดเชื่อมโยงระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผู้บริหารระดับจังหวัดสามารถใช้ศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง  (Command  Room) ใน
การบัญชาการ  และควบคุมสั่งการภายได้ทันทีหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ได้แก่  การเกิดภัยพิบัติ  การก่อการ
ร้าย  ผ่านเทคโนโลยีภายในศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง  (Command  Room) 

3. ส่วนราชการทั้งฝ่ายความมั่นคง  สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากทุกแหล่ง  ในการดำเนินการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ได้แก่  การติดตามเฝ้า
ระวังบุคคลตามหมายจับ  การติดตามรถยนต์  เฝ้าระวังการก่อการร้าย  เฝ้าระวังภัยพิบัติต่าง ๆ  ตลอดจนการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

4. ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทันที  และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ชีวิตและทรัพย์สินให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบในเชิงบวก 
• ภายหลังการดำเนินโครงการจะสามารถทำให้ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่

จะติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับเครือข่ายหลักได้ทันที  โดย
จะประหยัดงบประมาณลงเป็นจำนวนมาก 

• สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  ให้ครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ผลกระทบในเชิงลบ 
• ส่วนราชการ  หน่วยงานอาจยังไม่มีความเข้าใจระบบการทำงานของการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  อาจมีความกังวลเรื่องการรักษาความลับของราชการ  หรือความมั่นคง  ซึ่ง
จะตอ้งสร้างความม่ันใจต่อไป 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบ

กับปีงบประมาณก่อนหน้า 
- อัตราการติดตามผู้ต้องสงสัยและจับกุมสำเร็จเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

หน้า 

 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- จังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนในโครงการฯ ค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา 

และอ่ืน ๆ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
 2. องค์การปกครองส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 19 หน่วยในจังหวัดภูเก็ต 
 3. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
 2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในการบูรณาการและยกระดับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ Smart CCTV 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ

นักท่องเที่ยวในการบูรณาการและยกระดับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ Smart CCTV 
▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

จังหวัดภูเก็ตมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งอยู่ทั่วเกาะไม่น้อยกว่า  2 ,000 จุด ทั้งที่เป็นของภาครัฐ
และภาคเอกชน และมีศูนย์ควบคุมกล้องอยู่ต่างพ้ืนที่กัน ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลหรือเหตุที่ต้องใช้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นไปได้ยาก และขาดการดูแลรักษาซ่อมบำรุงให้ใช้การได้ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม. ขาดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงทำให้การติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในอดีตที่ผ่านมาไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป ดังนั้น
จึงต้องมีการบูรณาการรวมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั้งหมด เพ่ือป้องกันภัยความมั่นคง ภัยก่อการร้าย 
อาชญากรรมและยาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ยกระดับให้
จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูง สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 
นักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจวางระบบและทดสอบระบบ             

ดำเนินการเชื่อมโยงสายสัญญาณไฟเบอร์ออพติค
เพ่ือเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดจำนวน 2,000 กล้อง 

            

ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ิมเติมในจุดเสี่ยง             

ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการกล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            

ทดสอบระบบฯ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. จังหวัดภูเก็ตมีศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่มีประสิทธิภาพและทำงาน

ตลอด 24 ชม. 
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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3. ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขอใช้บริการศูนย์
บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบการบริการ ณ จุดเดียว One Stop Service 

4. ประชาชน นักท่องเที่ยว และ นักลงทุนมีความมั่นใจในการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้
เศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตดีข้ึน 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบในเชิงบวก 
• ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน ในจังหวัดภูเก็ตทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีความเชื่อมั่น

ในความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต ทั้งรายได้
จากการท่องเที่ยว และการลงทุน 

ผลกระทบในเชิงลบ 
• ความกังวลของประชาชนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเจ้าหน้าที่รัฐเอาไปใช้ในทางที่ผิด 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
• สร้างมาตรฐาน โปร่งใส รวดเร็ว ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยกระจ่างชัด ปราศจากข้อ

สงสัยในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบ

กับปีงบประมาณ 2562 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- จังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนในโครงการฯ ค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา 

และอ่ืน ๆ 
 

 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 
 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 19 หน่วยในจังหวัดภูเก็ต 
 3. องค์การปกครองส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. ภาคเอกชน 

  



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวด้วยการตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลประชาชน นักท่องเที่ยว และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม (City Data Platform ทางด้านอาชญากรรม) 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ

นักท่องเที่ยวด้วยการตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลประชาชน นักท่องเที่ยว และ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 

(City Data Platform ทางด้านอาชญากรรม) 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2560 จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 402,071 คน มีนักท่องเที่ยว

ทั้งหมด 13,410,658 คน แสดงให้เห็นว่ามีคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก เมื่อมีคนจำนวนมาก 
การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ทำได้ยากขึ้น ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ ไม่มีศูนย์ข้อมูลที่สามารถคัดกรองบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออกจากประชาชนหรือ
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ ดังนั้นจึงต้องมีจัดเก็บข้อมูลประชาชน นักท่องเที่ยว และบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถป้องกันภัยความมั่นคง ภัยก่อการร้าย อาชญากรรมและยาเสพ
ติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บข้อมูลบุคคลดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นจริง 
ยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูง สร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก
ลงทุน นักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจวางระบบและทดสอบระบบ             

ดำเนินการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม จำนวน 11 สถานี
ตำรวจ 

            

ดำเนินการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลบัตรประชาชน
และพาสปอร์ต ของประชาชน และ นักท่องเที่ยว
ที่มาเข้าพักในจังหวัดภูเก็ต 

            

ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ ศูนย์บริหารจัดการ
ข้อมูลบุคคล ณ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

            

ทดสอบระบบฯ             



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. จังหวัดภูเก็ตมีศูนย์จัดเก็บข้อมูลประชาชน นักท่องเที่ยว และ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ รวมไปถึงภาคเอกชน มีข้อมูลนำไปบริหารจัดการให้จังหวัดภูเก็ตพัฒนาได้

อย่างรวดเร็ว 
4. ประชาชน นักท่องเที่ยว และ นักลงทุนมีความมั่นใจในการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้

เศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตดีข้ึน 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบในเชิงบวก 
• ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน ในจังหวัดภูเก็ตทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีความเชื่อมั่น

ในความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต ทั้งรายได้
จากการท่องเที่ยว และการลงทุน 

ผลกระทบในเชิงลบ 
• ความกังวลของประชาชนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเจ้าหน้าที่รัฐเอาไปใช้ในทางที่ผิด 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
• สร้างมาตรฐาน โปร่งใส รวดเร็ว ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยกระจ่างชัด ปราศจากข้อ

สงสัยในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบ

กับปีงบประมาณ 2562 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- จังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนในโครงการฯ ค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษาและ

อ่ืนๆ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
ผู้รับผิดชอบรอง: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

 

  



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวด้วยการพัฒนา Mobile Application Phuket Smart Police บนระบบปฏิบัติการ iOS 
และ Andriod 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ

นักท่องเที่ยวในการพัฒนา Mobile Application Phuket Smart Police บนระบบปฏิบัติการ iOS และ 
Android 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2560 จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 402 ,071 คน มีนักท่องเที่ยว

ทั้งหมด 13,410,658 คน แสดงให้เห็นว่ามีคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก เมื่อมีคนจำนวนมาก 

การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ทำได้ยากขึ้น ประกอบกับ

ปัจจุบันระบบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินในจังหวัดภูเก็ตมีเพียงสายด่วน 191 และการแจ้งความดำเนินคดียังต้อง

อาศัยการเดินทางไปแจ้งที่สถานที่ตำรวจ ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องเสียทรัพยากรทั้งเวลา และ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งบางครั้งได้เพียงใบแจ้งลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

ได้ อีกท้ังการติดตามผลการดำเนินการยังทำได้ยาก  ดังนั้นจึงต้องมีพัฒนาระบบการแจ้งเหตุ และการแจ้งความ 

ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว สะดวกในใช้การบริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมไปถึงการ

ติดตามผลการดำเนินการ ดังนั้นเพ่ือให้เป็นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว การพัฒนา 

Mobile Application Phuket Smart Police บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่

ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูง 

สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน นักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจวางระบบและทดสอบระบบ             

การพัฒนาระบบสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานระบบ การรับ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 

            

การพัฒนาระบบสำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน รับแจ้งความ 
ประจำสถานีตำรวจทั้ง 11 สถานี 

            

การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการกลาง             

ทดสอบระบบฯ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. จังหวัดภูเก็ตมีศูนย์และ Mobile Application ในการจัดเก็บข้อมูลการรับแจ้งเหตุและการรับแจ้ง

ความของประชาชน นักท่องเที่ยว ที่สามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ตลอด 24 ชม. 
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ และลด

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมไปถึงภาคเอกชน มีข้อมูลนำไปบริหารจัดการวางแผน สร้างความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
4. ประชาชน นักท่องเที่ยว และ นักลงทุนมีความมั่นใจในการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้

เศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตดีข้ึน 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก 
• ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน ในจังหวัดภูเก็ตทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีความเชื่อมั่น

ในความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต ทั้งรายได้
จากการท่องเที่ยว และการลงทุน 

ผลกระทบในเชิงลบ 
• ความกังวลของประชาชนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
• สร้างมาตรฐาน โปร่งใส รวดเร็ว ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยกระจ่างชัด ปราศจากข้อ

สงสัยในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบ

กับปีงบประมาณ 2562 
▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 

- ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตลงทุนพัฒนาระบบค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษาและอ่ืนๆ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

ผู้รับผิดชอบรอง: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

  



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

5. โครงการแจ้งเตือนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดภูเก็ต 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการแจ้งเตือนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะล้อมรอบด้วยน้ำทะเล จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

สำคัญระดับโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 
เนื่องจากมีกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายโดยเฉพาะการเล่นน้ำบริเวณชายหาดรวมถึงการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ จึงส่งผลให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมักประสบเหตุจากการจมน้ำและเสียชีวิต ประกอบกับบางช่วงเวลามี
คลื่นลมแรงและบางพ้ืนที่บริเวณชายหาดมีคลื่นใต้น้ำ  ซึ่งเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประสบเหตุ
และทำให้เสียชีวิตได้ 

ดังนั้นการป้องกันและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประกอบกิจกรรมบริเวณชายหาด ในลักษณะของ
การแจ้งเตือนก่อนเหตุ และการช่วยเหลือระหว่างเกิดเหตุนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเมืองท่องเที่ยวที่มี
ทะเลล้อมรอบและมีชายหาดที่สวยงามโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจความพร้อม/แวดล้อมของส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน 

            

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงานออกแบบ/ระบบ
ต่างๆ 

            

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ             

กระบวนการสัญญาฯ             

ติดต้ังระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
บริเวณชายหาด 

            

ทดสอบระบบต่างๆ             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการแจ้งเตือนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการกู้ชีพและกู้ภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณ

ชายหาด 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในเชิงบวก คือเมื่อมีระบบการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือที่มี

มาตรฐาน และนำมาซึ่งความปลอดภัยจากบริเวณชายหาดทำให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมจำนวนมากยิ่งขึ้น ทำให้มี
การใช้จ่ายมากยิ่งข้ึนในจังหวัดภูเก็ต 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
นักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำหรือประกอบกิจกรรมบริเวณชายหาดประสบเหตุน้อยลง 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นลงทุนในโครงการ ค่าการดำเนินการ และอ่ืนๆ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 
 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 
 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 19 หน่วยในจังหวัดภูเก็ต 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 2. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

  



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

6. โครงการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการแจ้งเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะล้อมรอบด้วยน้ำทะเล จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

สำคัญระดับโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 
เนื่องจากมีกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายโดยเฉพาะการเดินเรือ การเล่นน้ำบริเวณชายหาดรวมถึงการ
ประกอบกิจกรรมทางน้ำ ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตอยู่ในแนวรอยเลื่อนมะรุ่ย เป็นพ้ืนที่เสี่ ยงจากแผ่นดินไหว 
และมีผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ หากมีแผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะสุมาตรา นิโคบาร์ และหมู่เกาะอันดามัน 
จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่ปลอดภัยหากเกิดภัยแต่ละพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตได้ 

ดังนั้นการป้องกันภัยพิบัติแต่ละพ้ืนที่ ในลักษณะของการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ ว่าแต่ละพ้ืนที่ที่
นักท่องเที่ยวและประชาชนต่างพ้ืนที่ เข้าไปท่องเที่ยวนั้นเสี่ยงจากภัยพิบัติประเภทใด เพ่ือจะได้เตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ภัยล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการ ปี 2564) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สำรวจความพร้อม/แวดล้อมของส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน 

            

วางแผนงาน กำหนดขอบเขตงานออกแบบ/ระบบ
ต่างๆ 

            

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ             

กระบวนการสัญญาฯ             

ติดต้ังระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
บริเวณชายหาด 

            

ทดสอบระบบต่างๆ             

วัดผลประเมินผลโครงการฯ             

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
2. ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมการพาตัวรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในเชิงบวก คือเมื่อมีระบบการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือที่มี

มาตรฐาน และนำมาซึ่งความปลอดภัยจากบริเวณชายหาดทำให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมจำนวนมากยิ่งขึ้น ทำให้มี
การใช้จ่ายมากยิ่งข้ึนในจังหวัดภูเก็ต 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
นักท่องเที่ยวที่มีความมั่นใจในการแจ้งเตือน มั่นใจในความความปลอดภัย แต่ละพ้ืนที่ที่ไปท่องเที่ยว

ภายในจังหวัดภูเก็ต 
▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 

จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นลงทุนในโครงการ ค่าการดำเนินการ และอ่ืน ๆ 
▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 
 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 
 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 19 หน่วยในจังหวัดภูเก็ต 
ผู้รับผิดชอบรอง: 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 2. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

  



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

7. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบวิเคราะห์ภาพ ถ.พระเมตตา ป่าตอง จ.ภูเก็ต 
▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 

โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบวิเคราะห์ภาพ ถ.พระเมตตา ป่าตอง จ.ภูเก็ต 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากถนนสายพระเมตตา เป็นสายที่มีการจราจรหนาแน่น ประกอบด้วยสองข้างทางถนนเส้นนี้ 

มีทั้งห้างร้าน ตลาด สถานบันเทิง  โรงแรม จึงมีการสัญจรไปมาอย่างคับคั่ง อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินเท้า 2 
ข้างทางอีกเป็นจำนวนมาก จับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าและบริการจากชาวบ้าน การจัดทำโครงการนี้จะมีผลดีทั้ง
กับนักท่องเที่ยว ในการดูแลความปลอดภัย และกับประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในกรณีที่มีเหตุที่คาด
ไม่ถึง เช่น การฉกชิงวิ่งราว การจารกรรม 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  (เดือน) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จัดประชุมเพ่ือทำขับเคลื่อนแผน             

ทำการหาผู้รับจ้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย              

ร่วมสำรวจพื้นที่             

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน             

จดัฝึกอบรมการใช้งานระบบ             

ตรวจสอบการใช้งานของระบบ             

สรุปปิดโครงการ             

 

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
- รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน สร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัย ความ

น่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยว 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
- ในระหว่างการดำเนินการย่อมส่งผลต่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว แต่ก็มีการวางแผนการ

ทำงานเพ่ือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยแบ่งการทำงานเป็นส่วน ๆ ไม่เปิดงานถนนทั้งสาย 
- เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย สามารถสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวได้ 

 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

▪  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- สามารถช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว ในกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- เทศบาลเมืองป่าตองลงทุนในโครงการ ค่าการดำเนินการ และอ่ืน ๆ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: เทศบาลเมืองป่าตอง  
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8. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ในเส้นทางสายเลียบหาดป่าตอง ระยะ

ที่ 2 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัย ในเส้นทางสายเลียบหาดป่าตอง 

ระยะที่ 2 
▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

การขยายตัวของสภาพบ้านเมืองอย่างรวดเร็วควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น 
เทศบาลเมืองป่าตอง มีแนวนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็น
จำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนอย่างทันท่วงที เพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการส่งเสริมการดูแล
รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงความสมดุลเป็นระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  (เดือน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จัดประชุมเพ่ือทำขับเคลื่อนแผน             

ทำการหาผู้รับจ้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย              

ร่วมสำรวจพื้นที่             

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน             

จดัฝึกอบรมการใช้งานระบบ             

ตรวจสอบการใช้งานของระบบ             

สรุปปิดโครงการ             

 
 

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน สร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัย ความ

น่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยว 

▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
- ในระหว่างการดำเนินการย่อมส่งผลต่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว แต่ก็มีการวางแผนการ

ทำงานเพ่ือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยแบ่งการทำงานเป็นส่วน ๆ ไม่ให้กระทบต่อการท่องเที่ยวโดยอาศัย
เทคโนโลยีไร้สายเข้ามาติดตั้ง เพ่ือลดการใช้สายและเสา 
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- เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย สามารถสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้ และรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- สามารถช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว ในกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
เทศบาลเมืองป่าตองลงทุนในโครงการ ค่าการดำเนินการ และอ่ืน ๆ 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: เทศบาลเมืองป่าตอง 
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9. โครงการขยายผลระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operations Center: 
AOC) 

▪ ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
โครงการระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operations Center: AOC) 

▪ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
ในปัจจุบันการช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุ  และการเจ็บป่วย 

เป็นสิ่งที่หน่วยบริการทางการแพทย์ทุกระดับ และทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญและร่วมกันพัฒนาเครือข่าย
การช่วยเหลือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้มากที่สุด เพราะเหตุการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินโดยมากเกิดนอกโรงพยาบาล  
และความล่าช้าของการช่วยเหลืออาจหมายถึงการสูญเสียชีวิต จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการแพทย์ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่การแจ้งเหตุ การประเมินระดับความรุนแรงเบื้องต้น การระบุตัว
บุคคล การระบุพิกัดสถานที่เกิดเหตุและเส้นทางที่สามารถเข้าถึง และนำผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลได้เร็วที่สุด 
เป็นต้น เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงเอาอินเตอร์เน็ต และระบบสื่อสารที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัย และลดการสูญเสียของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ 

ระบบการจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์เป็นการผนวกการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ากับ
เทคโนโลยีการสื่อสาร บนรากฐานของความเป็น Internet of things (IoTs) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน
ได้แก่ 
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1. ระบบการสื่อสาร (Communication Module) เป็นระบบที่ทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการ     
ทำการสอบสวนเหตุ  และสั่งการให้รถพยาบาลที่อยู่ ใกล้ผู้ป่วยที่สุดออกปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที  
ระบบสื่อสารที่ติดตั้งไว้บนรถ ทั้งระบบภาพและเสียง ทำให้แพทย์สามารถสั่งการรักษาไปยังเจ้าหน้าที่บทรถได้
แบบเป็นปัจจุบัน 

2. ระบบการติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitoring Module) เป็นการแสดงและ
สามารถถ่ายทอดสัญญาณชีพที่สำคัญของผู้ป่วย อาทิ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของชีพจร อัตรการหายใจ
ค่าความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด  คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น เข้ามายังศูนย์สั่งการ และโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล
ของแพทย ์

3. ระบบการเข้าถึงรถพยาบาลได้ในหน้าจอเดียว (Safety Ambulance Module ) รวมถึง
การติดตามระบุตำแหน่งรถพยาบาล  ทำให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 4.ระบบการระบุพิกัดผู้ป่วยหรือจุด
เกิดเหตุ ( EMS Navigation) ทำให้การเข้าถึงผู้ป่วยมีความรวดเร็วแม่นยำ 

ทั้งนี้ ได้นำระบบดังกล่าวมานำร่องใช้งานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ป่วย/ผู้ป่วยบาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าระบบ AOC กว่า 130,000 ราย ซึ่งมีผลการ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด จึงเป็นที่มาของการขยายผลในโรงพยาบาล
ถลาง และโรงพยาบาลป่าตอง 
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▪ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว และขยายผล) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
       (ปี) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
61 62 63 64 65 66 

ประยุกต์ใช้งานระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance 
Operations Center: AOC) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

      

ประยุกต์ใช้งานระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance 
Operations Center: AOC) ของโรงพยาบาลป่าตอง 

      

ประยุกต์ใช้งานระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance 
Operations Center: AOC) ของโรงพยาบาลถลาง 

      

▪ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ลดอัตราการสูญเสียชีวิตคนไข้ระหว่างนำส่งโรงพยาบาล 
2. เพ่ิมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฎิบัติหน้าที่บนรถพยาบาลฉุกเฉิน 
3. สนับสนุนการทำงานศูนย์สั่งการแบบรวมศูนย์ 
4. ติดตามสถานะการปฎิบัติการแบบเรียลไทม์ แสดง ETA แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ 
5. ทีมแพทย์สามารถทำการช่วยเหลือคนไข้ได้ทันทีผ่านระบบปฎิบัติการ AOC 
6. รองรับสถานการณ์ภัยพิบัต ิ
7. รองรับการเชื่อมต่อเครื่องมือทางการแพทย์ Patient Monitor 
8. แจ้งเหตุทันทีที่รถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุ 
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▪ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบในเชิงบวก 
• ลดอัตราการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วย/ผู้ป่วยบาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างนำส่งโรงพยาบาล 

▪ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
- อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยหยุดหายใจนอกโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
- อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชม. ของผู้ป่วยวิกฤต ไม่มากกว่าร้อยละ 12 
- อัตราการผ่าตัดภายใน 1 ชม. ของผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- อัตราฉีดยาละลายลิ่มเลือดภายใน 1 ชม. ของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองขาดเลือด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

▪ รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model 
- โรงพยาบาล ลงทุนในโครงการ ค่าการดำเนินการ และอ่ืน ๆ 

 

 

▪ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 2. โรงพยาบาลป่าตอง 
 3. โรงพยาบาลถลาง 
 4. สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
ผู้รับผิดชอบรอง:  
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3.5 แนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (เลือกกลไกการบริหารจัดการ และ

อธิบายแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน (PPP) และภาคประชาชน และโมเดลการบริหาร

จัดการอย่างยั่งยืน ระบุองค์ประกอบ หรืออาจใช้ภาพประกอบ) 
โครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงสร้างบริหารเพ่ือขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

เรียบร้อย โดยอ้างถึงคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๓๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัด

ภูเก็ตสู่เมือง Smart City ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยผังโครงสร้างการบริหารเมืองอัจฉริยะ

จังหวัดภูเก็ต แสดงให้เห็นถึงความร่วมของหน่วยภาครัฐ  และเอกชน ที่ต้องดำเนินการผลักดันเมือง

ได้รับประโยชน์เพ่ิมประสิทธิภาพจากการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ 

เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน  

 

 
 

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมประสิทธิภาพจากการบริหารจัดการเมือง 

จังหวัดสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ให้ เกิดศักยภาพ โดยรูปแบบการลงทุนขึ้นอยู่กับธุรกิจ อาทิ 

ดำเนินการโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือร่วมกันลงทุน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น 

เช่น  

▪ หน่วยงานรัฐลงทุน 

ตัวอย่าง  หน่วยงานรัฐลงทุน โดยกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง /การจ้างเหมาบริการ  โดย

หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจจะมีรายได้จากการดำเนินโครงการ เช่น 

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าขาย ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น  

ตัวอย่าง  หน่วยงานรัฐลงทุน โดยกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง /การจ้างเหมาบริการ โดย

หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจจะมีรายได้จากการดำเนินโครงการ เช่น 

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าขาย ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงานรัฐ 

อาจต้องมีงบประมาณเพ่ิมเติมบำรุงรักษา หรือพัฒนาต่อยอด เป็นต้น 



ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเปน็เมืองอัจฉริยะ 

 

 

 

 

▪ เอกชนลงทุน 

ตัวอย่าง เอกชนลงทุน จัดหาที่ดิน ออกแบบ บริหารจัดการ บำรุงรักษา หรือติดต่อ

ประสานงานขอเปลี่ยนแปลงกฎหมายเฉพาะที่ดำเนินการให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด 

อาจจะมีรายได้จากการดำเนินโครงการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าขาย 

ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น โดยเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย รับความ

เสี่ยงด้านรายได้ของโครงการ ต้องสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ใน

การสร้างกลไกให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระเงินกู้ 

▪ รัฐลงทุน และเอกชนร่วมดำเนินกิจการ  

ตัวอย่าง การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐไปดําเนินการ (Lease Contract), Build-Operate-

Own (BOO), Build-Operate – Transfer (BOT) ห รื อ  Build-Transfer-Operate 

(BTO), ภาครัฐ ร่วมมือกับเอกชนในลักษณะ หุ้นส่วนเพ่ือดําเนินการ (Joint Venture) 

ตัวอย่าง หน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมลงทุน โดยหน่วยงานรัฐ จัดหา/เวนคืนที่ดิน หรือขอ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายเฉพาะที่ดำการให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด หรือจัดซื้อจัดจ้างและ

การจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้หน่วยงานรัฐ อาจมีส่วนแบ่งรายได้จากการดำเนิน

โครงการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าขาย ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น ส่วน

เอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย รับความเสี่ยงด้านรายได้ของโครงการ 

ส่งผลให้หน่วยงานรัฐอาจต้องเข้ามารับประกัน รายได้ให้เอกชนในช่วงแรกของ

การดำเนินโครงการ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่เอกชนและสถาบันการเงินที่ปล่อย

กู้ในการสร้างกลไกให้มี กระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระเงินกู้ โดยหน่วยงานรัฐ

อาจระบุปริมาณเงินสนับสนุนที่ให้ในลักษณะคงที่ให้มี ความสอดคล้องกับ

ระยะเวลากู้ยืม ดังนั้น หน่วยงานรัฐ ไม่จำเป็นต้องรับภาระเกินไปกว่าที่ระบุไว้ใน

สัญญาหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาดการณ์ 

 


