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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “ภูเก็ตเมืองอจัฉริยะ”  

โดย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
 

 ข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” มีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็น  
“เมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เพื่อมุ่งหวังให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับ
มาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และประชาชน ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบูรณาการข้อมูล การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคนให้มีทักษะด้านดิจิทัล ข้อเสนอแผนพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ “ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” มีบริการระบบอัจฉริยะ/กิจกรรม/โครงการ (Solutions) จำนวน ๗ ด้านคือ  
(๑)  ด ้ านส ิ ่ งแวดล ้อมอ ัจฉร ิยะ (Smart Environment) (๒)  ด ้ านพล ั งงานอ ัจฉร ิยะ (Smart Energy)  
(๓) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) (๔) ด้านบริหารภาคร ัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)  
(๕) ด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) (๖) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) และ  
(๗) ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) ดังนี้ 

(๑) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) จำนวน ๔ โครงการ 
เน้นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีโครงการตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพ
น้ำ ที ่ใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อม ( IoT Environment Sensors) โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารในน้ำ โครงการบริหารจัดการขยะทั้งในชุมชนและในท้องทะเล โดยการติดตั้ง 
sensor เพื่อวัดปริมาณขยะในถัง และแจ้งเตือนบน Mobile Application โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นของ
จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย
สงขลาฯ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๕ เป็นต้น 

(๒) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) จำนวน ๔ โครงการ 
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมกับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยมีโครงการนำร่องในการใช้เรือ
ท่องเที่ยวไฟฟ้า (เรือEV) ลดปัญหาคราบน้ำมันลงในทะเล สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนลงทุน และดูแลจัดการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด นอกจากนั ้นมีโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  
(Smart Grid) และการจัดทำโครงข่ายมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อการบริหารจัดการการใช้
ไฟฟ้าในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยว  

(๓) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) จำนวน ๗ โครงการ 
เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีโครงการสร้างแพลตฟอร์มเก็บ
ข้อมูลด้านท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัด (Phuket CBT Platform) เพื่อเก็บข้อมูล เช่น สถานที่ ตำแหน่ง 
ร้านค้า เส้นทาง เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้  
สู่ชุมชน และโครงการAndaman City Data Platform (CDP) ทางด้านการท่องเที่ยว เป็นต้นแบบใน
การนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมใน Phuket City Data Platform (CDP) มาวิเคราะห์ วางแผนการ
บริหาร การแก้ไขปัญหาของเมือง เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยว สนับสนุนการ
สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
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(๔) ด้านบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) จำนวน ๖ โครงการ 
เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยมีโครงการดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว  
ฝั่งอันดามัน (Andaman Tourism Digital Twin) ที่พัฒนาระบบสารสนเทศบริการนักท่องเที่ยวและ
เก็บข้อมูลจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์ความสนใจสินค้า สถานที่ ของนักท่องเที่ยว 
ให้กับผู้ประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลาฯ  

(๕) ด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) จำนวน ๕ โครงการ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางที่สะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการรอรถของทั้งประชาชนและ
นักท่องเที่ยว โดยมีโครงการบริการ Phuket Smart BUS ที่มี Mobile Application บอกพิกัดตำแหน่ง
ของรถ BUS ช่วยวางแผนการเดินทางการท่องเที่ยวได้ และโครงการพัฒนาระบบสั่งการจราจรอัจฉริยะ 
มี Mobile App บอกตำแหน่งที ่จอด เพื ่อจ ัดระเบ ียบที ่จอดรถในย่านเมืองเก ่า  (Smart Parking)  
ช่วยลดระยะเวลาในการหาที่จอดรถ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นและเอกชน 

(๖) ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) จำนวน ๙ โครงการ 
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
โดยมีโครงการ Smart CCTV เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชน นักท่องเที่ยว และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม (City Data Platform ทางด้านอาชญากรรม) และมีโครงการ  Mobile Application 
Phuket Smart Police แจ้งเตือนการเกิดภัยอันตราย รวมถึงมีโครงการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ 
(Ambulance Operations Center: AOC) เพ่ือการช่วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บได้ทันถ่วง
ที โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น จังหวัดภูเก็ต อปท. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
ภูเก็ต เป็นต้น 

(๗) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) จำนวน ๗ โครงการ 
เพื่อยกระดับความสามารถของประชาชนจากการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการบริการการท่องเที่ยวแก่
ประชาชน โดยมีโครงการ Training course /Visual Classroom/Application ด้านภาษาสำหรับการ
ท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหลักสูตร/อบรม แก่ผู ้ที ่ทำงานและสนใจในด้านการบริการเพื่อการ
ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานที่มีประสิทธิภาพในภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยได้รับ
ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัยสงขลา สถาบันสอนภาษา เป็นต้น 

นอกจากนั้นข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” ได้มีการวางแผนระบบการจัดเก็บ
และบริหารข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลางของจังหวัด (Phuket City Data Platform) เพื่อใช้สำหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันผ่านระบบ API เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ
การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงกับแผนการดำเนินโครงการทั้ง  ๗ สมาร์ท อาทิเช่น ข้อมูล
จำนวนประชากร นักท่องเที่ยว ข้อมูลตรวจจับป้ายทะเบียนพาหนะ ข้อมูลพิกัดข้อมูลพิกัดสถานที่สำคัญของภูเก็ต 
ข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะ ข้อมูลระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ข้อมูลระบบควบคุมเรือยอร์ช 
ข้อมูลระบบลงทะเบียนผู ้โดยสารลงเรือ ข้อมูลสภาพอากาศและน้ำ ( IoT Sensor) ข้อมูลการใช้งาน Wi Fi  
(Access Point & Client) ข้อมูลระบบควบคุมจราจรทางน้ำ (VTMS) เป็นต้น 
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ข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ เมือง Smart City โดยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินการรวบรวมแผนโครงการแต่ละด้าน ซึ่งมีแหล่งงบประมาณในการดำเนินการจากงบประมาณส่วนกลางของ
ภาครัฐ และจากการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน รวมถึงจากสถาบันการศึกษาสนับสนุนด้านเทคนิคและเชิงวิชาการ 
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดเป็นเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทย 
ในต่างประเทศ หากมุ่งเน้ามาที่การส่งเสริมการลงทุนในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ ได้ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ โดยการส่งเสริมผ่านมาตรการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) แบ่งเป็น ๓ ประเภทบริการ ประกอบด้วย (๑) กิจการพัฒนาพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะ (๒) กิจการ
พัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (๓) กิจการนิคมเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ  
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สรุป 

รายชื่อบริการะบบอัจฉริยะ ประเภทกิจการ  
ข้อเสนอแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “ภูเก็ต”  

โดย สำนักงานจงัหวัดภูเก็ต 

ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ 

ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒.๓ พิจารณาข้อเสนอ

โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและประกาศมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื ้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
โดยข้อเสนอโครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากอนุกรรมการฯ มีสิทธิได้รับการส่งเสริมการลงทุนผ่านมาตรการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่เป็นไปตามเงื่อนหนึ่งในประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ ส. ๗ /๒๕๖๑ เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ไว้ว่า “ประเภทกิจการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน” นั้น 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทย 
ในต่างประเทศ หากมุ่งเน้ามาที่การส่งเสริมการลงทุนในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ ไดส้่งเสริมให้เกิดการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
ส. ๗ /๒๕๖๑ เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยการส่งเสริม ผ่านมาตรการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทกิจการ ประกอบด้วย (๑) ประเภทกิจการ ๗.๙.๓ กิจการนิคมเขต
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (๒) ประเภทกิจการ ๗.๓๑ กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (๓) ประเภทกิจการ ๗.๓๒ 
กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ 

ข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” โดย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  คณะกรรมการส ่ ง เสร ิ มการ ลงท ุ น  ส ามารถส ่ ง เ สร ิ มกา รล งท ุ น ผ ่ านมาตรการพ ั ฒนา 
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามประเภทกิจการ และเงื่อนไข ข้อกำหนด  

โดยข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ“ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” มีบริการระบบอัจฉริยะ/กิจกรรม/โครงการ 
(Solutions) จำนวน ๗ ด้านคือ (๑) ด้านสิ ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) (๒) ด้านพลังงานอัจฉริยะ  
(Smart Energy) (๓) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) (๔) ด้านบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
(๕) ด ้านการเด ินทางและขนส่งอ ัจฉร ิยะ (Smart Mobility) (๖) ด ้านพลเมืองอัจฉร ิยะ (Smart People) และ  
(๗) ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๑ 
 



 

ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ -หน้า ๕ 

ตารางท่ี ๑ รายละเอียดประเภทกิจการมาตรการส่งเสริม Smart city และเทคโนโลยี / นวัตกรรม ที่มาใช้ในแผนพัฒนา “ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” 
บริการระบบอัจฉรยิะ/กิจกรรม/โครงการ (Solutions) เทคโนโลยี ตัวชี้วดั (Output/Outcome) 

ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 

โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม  
(IoT Environment Sensors) 

▪ IoT Environment Sensors) 
▪ Mobile Application  

▪ สถานีโทรมาตรตรวจคุณภาพอากาศและน้ำ 6 สถาน ี
▪ สถานทีโทรมาตรวัดระดับน้ำ 6 สถาน ี
▪ ลดความเสยีหายจากภัยธรรชาติ เช่น นำ้ท่วม ได้ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการขยายผลการจดัการขยะด้วยระบบ Traffy Waste 
ของเทศบาลนครภเูก็ต และเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

▪ IoT sensor ในถังขยะ 
▪ GPS ในรถเก็บขยะ 
▪ Mobile Application  

▪ ลดงบประมาณรายจ่าย (น้ำมันเชือ้เพลิง) ร้อยละ ๑๐-๔๐ 
▪ ลดระยะทางในการจดัเก็บขยะ ร้อยละ ๔๐ 

โครงการจดัการและเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์แพลงก์
ตอนบลูมด้วยเทคโนโลยดีิจิทัลคลองปากบาง จ.ภูเก็ต 

▪ IoT sensor 
▪ Cloud Storage 
▪ Mobile Application 

 

▪ สถานีตรวจวดัปรมิาณธาตุอาหารไนโตรเจน 
และ ฟอสฟอรสัและคลอโรฟิลล์ A 1 สถาน ี

▪ ระบบเฝ้าระวังการเกิดปแพลงก์ตอนบลูม 1 ระบบ 
▪ ลดจำนวนและระยะเวลาการเกดิแพลงก์ตอนบลูม  

ณ ทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการกับดักขยะอัจฉรยิะ คลองบางใหญ่  
และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต 

▪ IoT sensor 
▪ GPS 
▪ Cloud Storage 
▪ ระบบแจ้งเตือนอตัโนมตั ิ
▪ ระบบสายพานอัตโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 

▪ ตาข่ายดักจับขยะอัจฉรยิะ 2 แห่ง (คลองบางใหญ่ และคลองปากบาง) 
▪ ลดปรมิาณขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
▪ ลดงบประมาณในการจัดเก็บขยะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 



 

ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ -หน้า ๖ 

บริการระบบอัจฉรยิะ/กิจกรรม/โครงการ (Solutions) เทคโนโลยี ตัวชี้วดั (Output/Outcome) 

โครงการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนสตรภีูเก็ต 
และโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง 

▪ แผงพลังงานแสงอาทิตย์  ▪ ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของภาครัฐ ได้ ๒,๗๐๐ บาท/เดือน/พื้นท่ี 
▪ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ๕.๐ kW.ได้ ๖๐๐ หน่วย/เดือน/พื้นที ่

โครงการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในพ้ืนท่ีเกาะโหลน 
(3 แห่ง) 

▪ แผงพลังงานแสงอาทิตย ์ ▪ จำนวนผู้ผ่านอบรมการดูแลรักษาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ คน 
▪ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ๕.๐ kW.ได้ ๖๐๐ หน่วย/เดือน/พื้นที ่
▪ อัตราบริการค่าไฟฟ้า1 บาท/หน่วย/เดือน 

โครงการมเิตอรไ์ฟฟ้าพร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อ
จุดประสงค์ การตรวจสอบการใช้งาน 

▪ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า Smart Grid  
▪ โครงข่าย Smart Meter 

▪ ลดค่าใช้จ่ายสำหรบัการบันทึกมเิตอร์และติดตามการทํางานมเิตอร์ รอ้ยละ ๑๐-๒๐ 

โครงการเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (เรือ EV) ▪ เรือ EV 
▪ ระบบบรหิารจดัการพลังงาน  
▪ แพลตฟอร์ม IoT เพื่อเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูล 

▪ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๒๐-๓๐ 
▪ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ร้อยละ ๓๐ 
▪ ลดการปนเปื้อนคราบน้ำมันในทะเลและมลพิษทางอากาศ ร้อยละ๑๐๐ 

ด้านเศรษฐกิจอจัฉริยะ (Smart Economy)  

โครงการ Andaman City Data Platform (CDP) ทางด้าน
การท่องเที่ยว 

▪ CDP Platform 
▪ API เชื่อมต่อข้อมูล 

▪ สร้างรายได้และลดรายจ่าย 2 ล้าน/ป ี
▪ การเช่ือมต่อข้อมลูเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน 
▪ การเข้าถึงขอ้มูลจากประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ 5,000 ครั้ง/เดือน 

โครงการอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงสาธารณะ (Hi speed 
Free Wi-Fi) จังหวัดภูเก็ต 

▪ โครงข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(Hi-speed Wi-Fi) 

▪ โครงข่ายใยแก้วนำแสง  
(Fiber Optic Cable) 

 
 

▪ จุดให้บริการ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ จุด 
▪ อัตราการรับ/ส่งข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๑๐๐/๒๕ Mbps 

โครงการจดัตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัด
การเมืองและการท่องเที่ยว (Urban & Travel Tech 
Digital Center) 

- ▪ แผนโครงการเริม่ต้นธรุกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลของ Digital Startup จำนวน ๒๐ แผน  
▪ สนับสนุนการเริม่ต้น/ขยาย ธุรกิจ/การศึกษาวิจยั ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ของ 

Digital Startup จำนวน ๑๒ ราย 
▪ เกิดการจา้งงาน ๕๐ ราย 



 

ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ -หน้า ๗ 

บริการระบบอัจฉรยิะ/กิจกรรม/โครงการ (Solutions) เทคโนโลยี ตัวชี้วดั (Output/Outcome) 

โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital สำหรับ
ชุมชน (Digital Community) 

- ▪ ชุมชนที่ได้การสนบัสนุนในการจัดทำแผน/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั 
รวมจำนวน ๘ โครงการ 

▪ - ลดต้นทุน/สร้างรายได้จากเดิม รอ้ยละ ๒๐ 

โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital สำหรับ SME 
(Digital Transformation) 

▪ Incubation Innovation 
Center 

▪ Startup-friendly area 
▪ Test Bed  

▪ จำนวน SMEs ที่ได้รับการสนับสนนุ ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ราย 
▪ ลดต้นทุน/สร้างรายได้จากเดิม ร้อยละ ๒๐ 

โครงการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต (Phuket 
CBT Platform) 

▪ Community Based Tourism 
Platform : CBT Platform 

▪ แพลตฟอร์มข้อมลูการท่องเที่ยวชุมชน ๑ ระบบ 
▪ จำนวนนักท่องเที่ยวท่ีใช้งานแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนจำนวน  

๕๐ ราย/ชุมชน/เดือน 

โครงการแอปพลเิคชันให้บริการข้อมูลช่างไฟฟ้า ▪ Mobile Application  ▪ ช่างไฟเข้าให้บริการจำนวน ๒๐๐ คน 
▪ ลูกค้าเข้าใช้บริการจำนวน ๘๐๐ คน 
▪ พื้นที่ให้บริการ 3 พื้นที ่ทน.ภูเก็ต ทม.ป่าตอง ทต.วิชิต 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)  

โครงการพัฒนาระบบบูรณาการขอ้มูลกลางเพื่อการบริหาร
จัดการจังหวัดภูเกต็ 

▪ ระบบบรูณาการข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐ 

▪ ระบบบูรณาการข้อมูล 1 ระบบ 
▪ หน่วยงานภาครัฐท่ีใช้ระบบ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน 
▪ ผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ีใช้ระบบ ๑,๕๐๐ ราย/ป ี

โครงการจดัตั้งศูนย์บริการข้อมลูและสั่งการระดับจังหวัด 
(Intelligent Operation Center) 

▪ Intelligent Operation Center ▪ ศูนย์บริการข้อมลูและสั่งการระดบั จำนวน 1 ศูนย์ 
▪ จำนวนผู้มารับบริการ ๕,๐๐๐ คน/ป ี
▪ ปริมาณการกระจายข้อมูลระดับจงัหวัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ 



 

ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ -หน้า ๘ 

บริการระบบอัจฉรยิะ/กิจกรรม/โครงการ (Solutions) เทคโนโลยี ตัวชี้วดั (Output/Outcome) 

โครงการพัฒนาระบบการใหบ้ริการภาครัฐแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Government Service) 

▪ ระบบจองคิว/แจ้งเตือน ออนไลน ์ ▪ ระบบจองคิวออนไลน์ของภาครัฐ ๑ ระบบ 
▪ สมาชิกที่ใช้บริการ จำนวน ๕,๐๐๐ คน/ป ี
▪ หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วม ๑๕ หน่วยงาน 
▪ หน่วยงานภาคเอกชน ที่เข้าร่วม ๒๐ หน่วยงาน 

โครงการยกระดับมาตรฐานคณุภาพการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต 

▪ บริการผ่าน Mobile 
Application 

▪ ระบบแอปพลเิคชัน 1 ระบบ 
▪ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนผู้ใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ 

โครงการระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (E-gID) ▪ Application ตรวจสอบตัวตน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (E-gID) 

▪ ระบบตรวจสอบตัวตนของเจ้าหนา้ที่รัฐ ๑ ระบบ 
▪ จำนวนเจ้าหน้าท่ีรัฐทีล่งทะเบียน ๑,๐๐๐ คน 

โครงการดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวฝัง่อันดามัน (Andaman 
Tourism Digital Twin) 

▪ ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมความ
สนใจของนักท่องเที่ยว ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลัทวิน 

▪ แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการ
ท่องเที่ยว 

 
 
 

▪ เชื่อมต่อเข้าคลังข้อมลูเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ได้ ๔ โดเมน 
▪ จำนวนผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง/เดือน 
▪ บริการจำลองประมวลผล ไมน่้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี โดย  

ด้านการเดินทางและขนสง่อัจฉริยะ (Smart Mobility) 

โครงการพัฒนาระบบสั่งการจราจรอัจฉริยะจังหวัดภเูก็ต ▪ Mobile Application: Smart 
Parking  

▪ ระบบ Old-Town Shuttle Bus 

▪ แอปพลิเคชันระบบที่จอดรถอัจฉรยิะ ๑ ระบบ 
▪ ผู้ใช้บริการจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คน/ป ี

โครงการบริการ Phuket Smart BUS ▪ แพลตฟอร์มSmart Bus 
▪ Mobile Application  

▪ ระบบบริการ Smart BUS และเครือข่ายรถสาธารณะ ๑ ระบบ 
▪ นักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนท่ีใช้บริการ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ คน/ป ี

โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดภเูก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภเูก็ต – 
ห้าแยกฉลอง (รถไฟฟ้ารางเบา) 

▪ แพลตฟอร์ม เชื่อมโยงการเดินทาง
ของระบบขนส่งมวลชน 

▪ Mobile Application  

▪ แพลตฟอร์มเชื่อมโยงการเดินทางของนักท่องเที่ยว ๑ ระบบ 
▪ นักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนท่ีใช้บริการ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ คน/ป ี

โครงการท่าเรือเดินทางปลอดภยัโดยเทคโนโลยดีิจิทัล 
จังหวัดภูเก็ต 

▪ แพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสาร
สัญจรทางทะเลที่ทันสมัย 

▪ ศูนย์ข้อมูลกลางอัจฉริยะในการสญัจรทางทะเล ๑ แห่ง 
▪ ระบบอัจฉรยิะใช้งานในระบบสญัจรทางทะเล 



 

ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ -หน้า ๙ 

บริการระบบอัจฉรยิะ/กิจกรรม/โครงการ (Solutions) เทคโนโลยี ตัวชี้วดั (Output/Outcome) 
▪ ระบบ Digital Cloud Platform ▪ ผู้ใช้งานจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คน/ป ี

▪ ท่าเรือที่ใช้ระบบ ๑๐ ท่าเรือ 

โครงการระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟจราจรแบบอัตโนมัติ (Automatic Red Light Running 
System) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

▪ ระบบตรวจจับยานพาหนะ  
▪ ระบบตรวจจับความเร็ว  

▪ ลดคนตายจากอุบัตเิหตุทางถนนให้ได้ตำ่กว่า ๕๐ คน/ป ี

ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

โครงการ AI & IoT for All - 
▪ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๘ โรงเรียน 
▪ ครูระดับมัธยมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๖๐ ท่าน 
▪ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนานักเทคโนโลยี รุ่นเยาว์

ทางด้านการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 

▪ โครงการเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะทางการคอมพิวเตอรส์ำหรับครเูพื่อยุค
การศึกษา ๔.๐ และโครงการกิจกรรมพัฒนานักเทคโนโลยีรุ่นเยาว์ทางด้านการ
คอมพิวเตอร์ มีท้ังหมด ๖ คอรส์/ 

โครงการอบรมหลักสูตรอบรม Machine Learning / 
Artificial intelligence เบื้องต้นสำหรับเยาวชน 

- 
▪ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 โรงเรียน 
▪ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน 
▪ ครูระดับมัธยมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 

โครงการอบรมหลักสูตรอบรม Logical Thinking and 
Systematic Problem Solving สำหรับเด็ก 

- 
▪ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๔ โรงเรียน 
▪ นักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน 
▪ ครูระดับมัธยมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๒๐ ท่าน 

Training course /Visual Classroom/Application ด้าน
ภาษาสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 

▪ ห้องเรียนออนไลน์  ▪ จำนวนคนเข้าใช้งานระบบห้องเรยีนออนไลน ์
▪ จำนวนคนเข้าร่วมลงทะเบียนเข้ารว่มการอบรม 
▪ จำนวนคนผ่านเกณฑ์การประเมินหลังเรียน 



 

ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ -หน้า ๑๐ 

บริการระบบอัจฉรยิะ/กิจกรรม/โครงการ (Solutions) เทคโนโลยี ตัวชี้วดั (Output/Outcome) 

โครงการจดัตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบล (เทศบาลตำบล
รัษฎา เทศบาลเมืองป่าตอง) 

- 
▪ เกิดแหล่งเรียนรู้ชุมชน โรงเรียนผูสู้งอายุจำนวนอย่างน้อย ๓ แห่งในพ้ืนจังหวัดภูเก็ต   
▪ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๐ คน 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานบริการ
สารสนเทศของหน่วยงานรัฐ 

▪ อบรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
(e-Services) 

▪ มีการอบรมความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอบรมการใช้งานบริการของรัฐผา่น
ระบบอินเทอร์เนต็ (e-Services) ให้กับประชาชนอย่างน้อย ใน 10 ชุมชน  

▪ มีประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมอบรม อย่างน้อย จุดละ 30 คน 

โครงการอบรมหลักสูตร Machine Learning / Artificial 
intelligence เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ประกอบธุรกิจ 

 ▪ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20 แห่ง 

ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 

โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายและบริหารจดัการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 

▪ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
▪ ศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง  

(Command Room)   

▪ ลดการเกิดอาชญากรรมทีร่้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า 
▪ อัตราการติดตามผูต้้องสงสัยและจบักุมสำเร็จเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับ

ปีงบประมาณก่อนหน้า 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการรกัษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
การบูรณาการและยกระดับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉรยิะ 
Smart CCTV 

▪ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  
▪ ศูนย์บริหารจัดการกล้องCCTV  

▪ ลดการเกิดอาชญากรรมร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
▪ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ จดุ 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการรกัษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการตั้ง
ศูนย์จัดเก็บข้อมลูประชาชน นักท่องเที่ยว และ บุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม (City Data Platform 
ทางด้านอาชญากรรม) 

▪ ศูนย์จัดเกดิข้อมูล : City Data 
Platform ทางด้านอาชญากรรม 

▪ ลดการเกิดอาชญากรรมร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการรกัษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการ
พัฒนา Mobile Application Phuket Smart Police บน
ระบบปฏิบตัิการ iOS และ Android 

▪ Mobile Application Phuket 
Smart Police  

▪ ลดการเกิดอาชญากรรมร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

โครงการแจ้งเตือนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณ
ชายหาด 

▪ ระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด 

▪ นักท่องเที่ยวท่ีเล่นน้ำหรือประกอบกิจกรรมบริเวณชายหาดประสบเหตุน้อยลง 



 

ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ -หน้า ๑๑ 

บริการระบบอัจฉรยิะ/กิจกรรม/โครงการ (Solutions) เทคโนโลยี ตัวชี้วดั (Output/Outcome) 

โครงการแจ้งเตือนภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ▪ ระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด 

▪ นักท่องเที่ยวท่ีมีความมั่นใจในการแจ้งเตือนมั่นใจในความความปลอดภัย แตล่ะพื้นท่ีที่
ไปท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต 

โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบ
วิเคราะหภ์าพ ถ.พระเมตตา ป่าตอง จ.ภูเก็ต 

▪ กล้อง CCTV  ▪ สามารถช่วยเหลือประชาชนและนกัท่องเที่ยว ในกรณีเกิดเหตุที่ไมค่าดคิดได้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบรเิวณพื้นที่
เสี่ยงภัย ในเส้นทางสายเลยีบหาดป่าตอง ระยะที่ 2 

▪ กล้อง CCTV  ▪ สามารถช่วยเหลือประชาชนและนกัท่องเที่ยว ในกรณีเกิดเหตุที่ไมค่าดคิดได้ 

โครงการระบบบริหารจดัการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ 
(Ambulance Operations Center: AOC) 

▪ ศูนยส์ั่งการเชื่อมระบบบน
รถพยาบาล  

▪ รถพยาบาลแบบรวมศูนย์ ทั้ง
ทางการแพทย์และทางการ
สื่อสาร การระบุตำแหน่งรถ 
การระบุพิกัดผู้ปว่ย บนระบบ 
Internet of things (IoTs)  

▪ Application เรียกรถโรงบาล 
A-Line 

▪ อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยหยุดหายใจนอกโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
▪ อัตราการเสียชีวิตภายใน ๒๔ ชม. ของผู้ป่วยวิกฤต ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๒ 
▪ อัตราการผ่าตัดภายใน ๑ ชม. ของผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
▪ อัตราฉีดยาละลายลิ่มเลือดภายใน ๑ ชม. ของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองขาดเลือด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 


