
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
[100 คะแนน]

ประวัติความเป็นมา มีประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี มีโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี
วิสัยทัศน์ พันธกจิ มีวิสัยทัศน์ พันธกจิ
ภารกจิและหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน มีภารกจิและหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ มียุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจ าปี แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ มีค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ
แผนท่ีต้ัง

ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนท่ีต้ัง

e-Mail ของบุคคลภายในองค์กรท่ีรับผิดชอบขอ้มูลของ
องค์กร

มี e-Mail ของบุคคลภายในองค์กรท่ีรับผิดชอบขอ้มูลขององค์กร

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง มีช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง
ขอ้มูลการติดต่อ มีท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-Mail ของซีไอโอ

วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ
ได้แก ่นโยบายการบริหารจดัการด้าน ICT, นโยบายและมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยด้าน ICT เป็นต้น

ขา่วสารจากซีไอโอ มีขา่วสารจากซีไอโอ

การบริหารงานด้าน ICT
มียุทธศาสตร์, แผนแม่บท ICT และแผนปฏิบัติการ ICT ของ
หน่วยงาน

ปฏิทินกจิกรรมซีไอโอ มีปฏิทินกจิกรรมของซีไอโอ
ขา่วสารประชาสัมพันธ์ท่ัวไป มีขา่วสารประชาสัมพันธ์ท่ัวไป

ขา่วสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัฝึกอบรม เป็นต้น

ปฏิทินกจิกรรมของหน่วยงาน มีปฏิทินกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ส่วนงานภายใน มีการลิงค์ไปยังหน่วยงานภายใน หรือภายใต้สังกดั
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรง มีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ท่ีมีภารกจิท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบัหน่วยงาน

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ -
มีการน าเสนอกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวขอ้งของหน่วยงาน

ข้อมูลการบริการ -

แสดงขอ้มูลการบริการตามภารกจิของหน่วยงาน พร้อมค าอธิบาย
ขั้นตอนบริการ โดยจะแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่
ประชาชน ท้ังน้ีควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการน้ันๆ

แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ 
(Download Forms)

-
ส่วนท่ีให้บริการประชาชนส าหรับ Download แบบฟอร์มต่างๆ 
ของหน่วยงาน

คลงัความรู้ -

เช่น ผลงานวิจยั บทความ กรณีศึกษา ขอ้มูลสถติิต่างๆ ขอ้มูล GIS 
และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการอา้งองิถงึแหล่งท่ีมา 
(Reference) และวัน เวลา ก ากบัเพื่อประโยชน์ในการน าขอ้มูลไป
ใช้ต่อ

ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) - เป็นส่วนท่ีแสดงค าถาม และค าตอบท่ีมีผู้นิยมสอบถาม
ผังเวบ็ไซต์ (Sitemap) - มีการน าเสนอผังเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตารางแสดงรายการส ารวจเวบ็ไซต์ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2559
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เก่ียวกับหน่วยงาน

เก่ียวกับซีไอโอ

ข่าวประชาสมัพันธ์

เวบ็ลงิค์ (Web link)
เว็บไซต์อื่นๆ ท่ีน่าสนใจ มีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
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การสร้างปฏิสมัพันธกั์บผู้ใช้บริการ 
[100 คะแนน]

ถาม – ตอบ  (Q & A) -
ส่วนท่ีผู้ใช้บริการสามารถสอบถามขอ้มูล/ขอ้สงสัย ขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ มายังหน่วยงาน

ระบบสบืค้นข้อมูล(Search Engine) -
มี Search engine ท่ีสามารถค้นหาขอ้มูลท่ัวไป และขอ้มูลภายใน
หน่วยงานได้

- ช่องทางแจง้ขา่ว หรือแจง้เตือนผู้ใช้ เช่น SMS, e-Mail เป็นต้น

-
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ Social Network  เช่น 
Facebook, Twitter เป็นต้น

-
ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ เช่น   Web board, 
Blog เป็นต้น

- ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน
- สามารถติดตามสถานะเร่ืองร้องเรียนได้

แบบส ารวจออนไลน์ เช่น การส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
(Online Survey) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Online Poll)

และการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ (Online Voting) เป็นต้น

Login Form
มีแบบฟอร์มส าหรับบันทึกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านกอ่นเขา้ใช้งานระบบ
 ซ่ึงเป็นกระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน

Check user name/password
มีระบบแจง้เตือนกรณีท่ีช่ือผู้ใช้ หรือรหัสผ่านไม่ถกูต้อง โดยแจง้
เตือนผ่าน e-Mail หรือโทรศัพท์มือถอื

ระบบจดัการกรณีลืมรหัสผ่าน
มีระบบท่ีจดัการเพื่อส่งรหัสผ่านมาให้อกีคร้ังได้ผ่านทาง e-Mail 
หรือโทรศัพท์มือถอื

e-Forms / Online Forms -
มีส่วนท่ีให้บริการบันทึกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์
 โดยไม่ต้อง Download เอกสาร และสามารถพิมพ์เอกสารหรือ
บันทึกขอ้มูลในรูปแบบของแบบฟอร์มอเิล็กทรอนิกส์ได้

การบริการออนไลน์
(e-Service)
การให้บริการเฉพาะบุคคล 
(Personalized

- มีบริการส่งขอ้มูลให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลส าหรับ  ผู้ลงทะเบียน

e-Services) ในลกัษณะที่
ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบ
สว่นตัวในการใช้บริการเวบ็ไซต์ได้

-
ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบขอ้มูลท่ีต้องการ และจดัอนัดับ
เน้ือหาท่ีสนใจได้

มีจ านวนของการให้บริการออนไลน์ อย่างน้อย 1 รายการ

ช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

-

การให้บริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Service)
[100 คะแนน]

การลงทะเบียนออนไลน์ (Register
 Online)

ระบบให้บริการในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ ตามภารกจิของ
หน่วยงาน
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ภาษา
มีการน าเสนอเว็บไซต์ได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ

ขนาดตัวอกัษร สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอกัษรได้
Really Simple Syndication (RSS) มีการใช้งาน Really Simple Syndication (RSS)
การน าเสนอเน้ือหา มีการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ

มีระบบ Navigation
มีการจดัท าและแสดงเส้นทางการเขา้ถงึขอ้มูล (Navigation) ท่ี
ชัดเจน ง่ายต่อการเขา้ใจ

เคร่ืองมือแนะน าการใช้งาน (Help) ได้แก ่Tool tips, Pop-up, Help เป็นต้น

ค าแนะน าเว็บไซต์
มีค าแนะน าเว็บไซต์ หรือค าอธิบาย Content ต่างๆ ของเว็บไซต์ 
เพื่อแนะน าการใช้งานเว็บไซต์แกป่ระชาชน

เคร่ืองมือส าหรับเกบ็ขอ้มูลการเย่ียม
ชมเว็บไซต์    (Web Analytic)

-

มีเคร่ืองมือส าหรับเกบ็ขอ้มูล การเย่ียมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ 
เช่น จ านวนคร้ัง จ านวนหน้า ความสนใจ ระยะเวลา เป็นต้น ท้ังน้ี 
เพื่อให้หน่วยงานมีขอ้มูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเย่ียมชม
เว็บไซต์ (Web Behavior)

เมนูหลักในรูปแบบขอ้ความ มีเมนูหลักในรูปแบบขอ้ความ
ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก ่ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และท่ีอยู่ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์
เส้นเช่ือมกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ มีเส้นเช่ือมกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์
ค าสงวนลิขสิทธ์ิ (Copyright) แสดงค าแถลงการณ์สงวนลิขสิทธ์ิ
การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) แสดงการปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

การประกาศนโยบาย
มีการประกาศนโยบาย เช่น Website Policy, Privacy Policy, 
Security Policy

Web Accessibility
 [100 คะแนน]

เวบ็ไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) 
ตามข้อก าหนดของ W3C

เป็นเวบ็ไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ใน ระดับ เอ
 (A)

1.2 กรณีท่ีมีเน้ือหาท่ีเป็นส่ือฐานเวลา 1.2.1 ส่ือเฉพาะเสียงและส่ือเฉพาะภาพเคล่ือนไหว (ท่ีบันทึกล่วงหน้า)
1.2.2 ค าบรรยายแทนเสียง (ท่ีบันทึกล่วงหน้า)
1.2.3 การบรรยายด้วยเสียงหรือส่ือทางเลือก (ท่ีบันทึกล่วงหน้า)

1.3 การสร้างเน้ือหาท่ีมีการน าเสนอต่างรูปแบบกนั 1.3.1 ขอ้มูล และความสัมพันธ์
1.3.2 การจดัเรียงล าดับของเน้ือหา
1.3.3 กรณีท่ีเน้ือหาเป็นค่าท่ีแสดงคุณสมบัติทางการรับรู้

1.4 ผู้ใช้สามารถแยกแยะเน้ือหาได้ 1.4.1 การใช้สี
1.4.2 การควบคุมเสียง

2. ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ 
(Operable)

2.1 ผู้ใช้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลด้วยแผงแป้นอกัขระได้ 2.1.1 แผงแป้นอกัขระ

2.1.2 ไม่จ ากดัทางเลือกของผู้ใช้แผงแป้นอกัขระ
2.2 ให้เวลาผู้ใช้ในการอา่นอย่างเพียงพอ 2.2.1 การปรับเปล่ียนการต้ังเวลา

2.2.2 การส่ังพัก หยุด ซ่อน
2.3 บุคคลท่ีมีอาการไวต่อการกระตุ้นทางแสง 2.3.1 แสงวาบสามคร้ัง หรือให้ต่ ากว่าระดับอนัตราย

2.3.2 แสงวาบสามคร้ัง
2.4 น าทางได้ (navigable) 2.4.1 การขา้มบล็อกเน้ือหา (bypass block of content)

2.4.2 การต้ังช่ือหน้าเว็บ
2.4.3 ล าดับจดุสนใจ (focus order)
2.4.4 จดุประสงค์ของการเช่ือมโยง (ในบริบท)

1.1.1 เน้ือหาท่ีไม่เป็นขอ้ความ

คุณลกัษณะที่ควรมี (Recommended Features)
[100 คะแนน]

การแสดงผล

การน าเสนอขอ้มูล

เคร่ืองมือสนับสนุนการใช้งาน

ทุกๆ หน้ามีการแสดงขอ้มูลต่างๆ ใน
ส่วนล่างของเว็บไซต์

1. ให้ผู้ใช้รับรู้ได้ (Perceivable) 1.1 กรณีท่ีมีเน้ือหาท่ีไม่เป็นขอ้ความ
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3. ให้ผู้ใช้เข้าใจได้ 
(Understandable) 3.1 อา่นได้

3.1.1 ภาษาของขอ้ความในหน้าเว็บ

3.2 คาดเดาได้ 3.2.1 ขณะท่ีเป็นจดุสนใจ
3.2.2 ขณะท่ีน าเขา้ขอ้มูล

3.3 ความช่วยเหลือในการน าเขา้ขอ้มูล 3.3.1 การระบุขอ้ผิดพลาด
3.3.2 ป้ายช่ือหรือค่าแนะน าวิธีการใช้

4. ให้เน้ือหาแกร่ง เพ่ือรองรับ
เทคโนโลยทีี่หลากหลาย (Robust)

4.1 ความเขา้กนัได้
4.1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหา

4.1.2 ช่ือ บทบาท ค่าของลักษณะประจ า

หมายเหตุ :

2. คะแนนเฉล่ียท้ัง 5 หมวดคือ 100 คะแนน จากคะแนนดิบ 500 คะแนน

1. หมวด Web Accessibility เว็บไซต์ท่ีทุกคนเขา้ถงึได้ ใน ระดับ เอ (A) จะให้คะแนนตามขอ้ก าหนดย่อย (26 ขอ้) โดยหากได้คะแนนเต็ม (100 คะแนน) จงึจะถอืว่า
อยู่ในระดับเอ (A) ตามขอ้ก าหนดสากลของ W3C แต่หากได้ระดับคะแนนไม่ถงึ 100 คะแนน จะถอืว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้อยู่ในระดับเอ (A)  ตาม
มาตรฐานสากลและเป็นคะแนนดิบในหมวด Web Accessibility เพื่อน าไปรวมคะแนนกบัหมวดอื่นๆ ต่อไป


