
ความพรอมของภาคธุรกิจ

จากสถานประกอบการในไทย

2.2 ลานแหง
มีการใชคอมพิวเตอร

เฉลี่ย 3.9 เครื่อง
ตอสถานประกอบการ

สถานประกอบการ
ที่มีการใชเว็บไซตสูงที่สุด 2 อันดับแรก 

กิจการดานขอมูลขาวสาร

83.9%
โรงพยาบาลเอกชน

22%

ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางโทรคมนาคมและโครงขาย 
ของประเทศไทย

 การยกระดับการดําเนินงาน และการใหบริการของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สะทอนไดจากการครอบคลุมพื้นที่การใหบริการ โครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมและโครงขาย

เปรียบเทียบสถิติโดเมนเนมประเภทตางๆ ป 2559 

56.48% 19.36% 11.73% 10.56% 1.87%

.co.th
ผูถือครองเครื่องหมายการคา 

การพาณิชย และธุรกิจ

.in.th
หนวยงานทุกประเภท 

และบุคคลทั่วไป

.go.th
หนวยงานราชการ หรือองคกร
ภายใตการกํากับของรัฐบาล

.ac.th
สถาบันการศึกษา

.or.th / .mi.th / .net.th
องคกรไมแสวงหาผลกําไร ทหาร 

หนวยงานทุกประเภทและบุคคลทั่วไป

2554 2556 2558

 4.03
ลานราย

 5.69
ลานราย

 6.42
ลานราย

 จํานวนผูลงทะเบียนใช อินเทอรเน็ตความเร็วสูง

การเขาถึงและใชงานอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ป 2558

บริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในลักษณะคลาวดคอมพิวติ้ง 
โดยภาครัฐเปนผูใชงาน

บุคลากรภาครัฐสามารถทํางานไดสะดวก 
คลองตัว และปลอดภัย

ป 2558 มีหนวยงานรัฐ
ใชงาน G-Cloud

จาก 272 หนวยงาน 
ระบบ

ที่มา :  รายงานผลการดําเนินงานประจํา ป2558 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

ที่มา : www.all.in.th

ที่มา : สถิติของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ที่มา :  สํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 สํานักงานสถิติแหงชาติ

ป 2558

6.8%
สถานประกอบการ

ใชเว็บไซต

เปนเจาของเว็บไซตเอง

72.9%
ฝากขอมูลเว็บไซตไวที่อื่น

เปนเจาของเว็บไซตฝากขอมลู

24.2%
2.9%
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750

ระบบคลาวดภาครัฐ
(Government Cloud : G-Cloud) 

ระดับความพรอมของภาคประชาชน
และภาคธุรกิจในการเขาสูเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

การกาวเขาสูโลกในยุคดิจิทัลทําใหอินเทอรเน็ต
เขามามีบทบาทตอชีวิตผูคนทุกเพศ ทุกวัยอยางมาก

รอยละการเปลี่ยนแปลงของผูใชอุปกรณ ICT
การใชอุปกรณ ICT ของคนไทย

ป 2558 เทียบป 2557

79.3%
สมารทโฟน

ความพรอมของภาคประชาชน

เพิ่มขึ้น 2.1%
34.9%
คอมพิวเตอร

ลดลง 3.3%
39.3%
อินเทอรเน็ต

เพิ่มขึ้น 4.4%

ที่มา :  สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือนพ.ศ. 2558 สํานักงานสถิติแหงชาติ

ผูใชอินเทอรเน็ตตามเวลาการใชงาน
แบงตามประเภทอุปกรณป 2559

ที่มา : รายงานผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทย ป 2559โดย สพธอ.

ที่มา : สํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
พ.ศ. 2558 สํานักงานสถิติแหงชาติ

ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับ
ผูใชคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต เปรียบเทียบผูใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต (ตามอายุ) ป 2558

6-14ป

58%

80.5%

15-24ป

76.8%
63.2%

25-34ป

60.1%
41.9%

35-49ป

50ป

กรุงเทพมหานครใชมากที่สุด
คอมพิวเตอร 52.3% และ อินเตอรเน็ต 60.6%

ทั่วประเทศใช
คอมพิวเตอร 

34.9%
อินเทอรเน็ต
39.3%

3 ลําดับกิจกรรมใชงานผานอินเทอรเน็ต

รายงานผลสํารวจ พฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2559 โดย สพธอ.
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85.5%
ใชอินเทอรเน็ต
6.2 ชั่วโมง/วัน

62.0%
ใชอินเทอรเน็ต
5.4 ชั่วโมง/วัน

48.7%
ใชอินเทอรเน็ต
4.7 ชั่วโมง/วัน

30.0%
ใชอินเทอรเน็ต
3.5 ชั่วโมง/วัน 2.7 ชั่วโมง/วัน

19.8%
ใชอินเทอรเน็ต

85.8%
 Social Network

88.1%
 Youtube

79.7%
 คนหาขอมูล

31.8%
24.8%

9.6%
8.5%

ที่มา : ผลการสํารวจความพรอมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลหนวยงานภาครัฐระดับกรม โดย สรอ.

ความพรอมของภาครัฐ
ในการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

61%
มีบริการออนไลน

(e-Service) 

รอยละการใหบริการออนไลนของภาครัฐป 2558

39%
ไมมีบริการออนไลน
(non e-Service) 

ป 2558

ขอมูลการใหบริการออนไลนของภาครัฐ

หมวดที่มีบริการผานเว็บไซตมากที่สุด ป 2559

หมวดขอมูลที่มีการเปดเผยขอมูลใน
ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐมากสุด ป 2559

111 
เว็บไซต

การศึกษาและ
สวัสดิการ

65
เว็บไซต

ทรัพยากร สิ่งแวดลอม
 และการเกษตร

43
เว็บไซต

สวัสดิการภาครัฐ

20.05%
 ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

13.04%
หมวดเศรษฐกิจ การเงิน

และอุตสาหกรรม

11.47%
งบประมาณและ

การใชจายของภาครัฐ

กระทรวงที่มีบริการผานแอปพลิเคชันมากที่สุด

40 Apps 27 Apps 13 Apps
กระทรวงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 
 สวนราชการที่ไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงทบวง

กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

 Government Kiosk
ชองทางการเขาถึงขอมูลและบริการภาครัฐผาน

ตูบริการ มีขอมูลและบริการของภาครัฐที่ประชาชน
สามารถตรวจสอบสิทธิ เชน ระบบขอมูลบุคคล 

ระบบขอมูลสิทธิประกันสุขภาพ เปนตน

 ศูนย G-Point
สาขาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

ศูนยการคาเซ็นทรัลศาลายา 

โรงพยาบาลราชวิถี 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต

สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 

เปดใหบริการแลว 8 แหง

สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข 

Big C มหาสารคาม

http://govchannel.go.th/

 ศูนยกลางขอมูลบริการภาครัฐสําหรับประชาชน
( GovChannel )

 ศูนยรวมขอมูลเพื่อติดตอราชการwww.info.go.th
หมวดหมูยอยที่นาสนใจใน govchannel
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บริการออนไลนของภาครัฐสวนใหญ ยังเปนบริการดานขอมูลและการสรางปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ

 แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทย
เขารวมในขอตกลงดานอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน 

(e-ASEAN Agreement) 28 พฤศจิกายน 2542

เว็บไซตกลางบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
คือระบบสารสนเทศที่เปน “ศูนยกลาง” ระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ 

ตูบริการอเนกประสงค
ของภาครัฐ 

คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต



สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน)
(สรอ.)

รายงานสถานภาพการพัฒนารายงานสถานภาพการพัฒนา

Thailand e-Government Status Report 2016 

ตรวจ  คน  อัพเดททุกขอมูลรัฐ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทย

ประจําป 2559

กฎหมายเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลายเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญที่หนวยงาน

ภาครัฐตองใหการสนับสนุนในยุคปจจุบัน

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทย

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส 

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์
และการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร 

กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานภาครัฐ

ในอนาคตประเทศไทยจะมีการยกระดับไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่มี
ความโปรงใส และมีประสิทธิภาพในการใหบริการเพิ่มขึ้น

3 อันดับกระทรวงที่ไดรับงบ
มากที่สุด ป 2559

3 อันดับกระทรวงที่ไดรับวงเงิน
งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพิ่มขึ้น ป 2559
(เทียบป 2558)

42,863,856 ลานบาท

34,832,120  ลานบาท

31,013,793 ลานบาท การเพิ่มวงเงินงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสรางศักยภาพ การแขงขัน ความโปรงใส 

และความสะดวกสบาย ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

10
ลาน
ขึ้น
ไป

100
ลาน
ขึ้น
ไป

1,000
ลาน
ขึ้น
ไป

4

5

 รัฐเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 จึงไดจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานภาครัฐ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
การคลัง

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร

กระทรวงกลาโหม

+65.12%

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

+55.48%

กระทรวงการคลัง

+22.41%

สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงสารธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
หนวยงานของศาล หนวยงานอิสระของรัฐ 
และสวนราชการไมสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงตางๆ

กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
หนวยงานของรัฐสภา
และรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย

จําแนกหนวยงานตามวงเงินงบประมาณ

ที่มา : วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในป พ.ศ. 2559

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
(Cyber Security)

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
คือ การดําเนินการที่กําหนดขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอรของประเทศใหสามารถปองกันรับมือกับสถานการณดาน
ภัยคุกคามทางไซเบอรที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอการใหบริการ

หรือการประยุกตใชเครือขายคอมพิวเตอร

หนวยงานเฝาระวังการโจมตีทางไซเบอร ขอบเขตการเฝาระวัง

ในป 2558
มีการโจมตีไซเบอร

ในหนวยงานภาครัฐ

1,568 ครั้ง

เหตุการณการโจมตี
ทางไซเบอรที่เกิดขึ้นกับ

หนวยงานภาครัฐ สูงที่สุด
การโจมตีแบบยึดครอง

หรือควบคุมเว็บไซต

ตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวของ
กับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
อันดับสากล

มีการออกพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และมีการริเริ่มการผลักดันใหเกิดการเปดเผยขอมูลมากขึ้น

อัน
ดับ

ตัว
ชี้ว

ัดแ
บง

เป
น 

3 
กล

ุม
แล

ะม
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ทุกขอมูล ทุกการทํางานรัฐ ไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป https://govchannel.go.th

6
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร จําเปนตองคํานึงถึงการคุมครองความเปนสวนตัว 

และความสะดวกสบายในการเขาถึงระบบของแตละบุคคล

7

ศูนยประสานการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย 

(ไทยเซิรต) 

ศูนยประสานงานความมั่นคง
ปลอดภัย สารสนเทศภาครัฐ 

(จีเซิรต) 

การพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส

เกี่ยวของประเทศในมิติเชิง
เศรษฐกิจและสังคม

อันดับ ที่ 42/122 (2558) 
 ดัชนีการเปดเผยขอมูล

อันดับ ที่ 62/102 (2558) 
 ดัชนีรัฐบาลแบบเปด

อันดับ ที่ 62/139 (2559)
ดัชนีบงชี้ระดับความพรอมของ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

อันดับ ที่ 15/195 (2558) 
ดัชนีความมั่นคงปลอดภัย

  ทางไซเบอรของโลก

อันดับ ที่ 21/24 (2559)
ดัชนีบงชี้การใชเทคโนโลยี

การประมวลผลแบบคลาวน

 

อันดับ ที่ 10/14 (2559)
ดัชนีความพรอมของ
การพัฒนาคลาวด

อันดับ ที่ 77/193 (2559)
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

 

อันดับ ที่ 22/63 (2559)
การจัดอันดับการพัฒนา

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของWaseda 

 

อันดับ ที่ 62/92 (2558) 
 การเปดเผยขอมูลในภาครัฐ

              

             

อันดับ ที่ 76/168 (2558)
ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น 

 

อันดับ ที่ 28/61 (2559)
ดัชนีขีดความสามารถ
ในการแขงขันของโลก

 

อันดับ ที่ 32/140 (2559)
ดัชนีความสามารถ

ในการแขงขันระดับโลก 

 

อันดับ ที่ 49/189 (2559)
ความยากงายในการ

ประกอบธุรกิจ

 

ไทยเซิรต

ภาครัฐภาคประชาชน

จีเซิรต

ทานสามารถดาวนโหลดรายงานฉบับสมบูรณไดที่ https://www.ega.or.th/th/profile/2033/


