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ตัวช้ีวัดที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

น้ าหนัก   :    ร้อยละ 5  
ค าอธิบาย :    

 เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ 
ส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง  

 เป็นการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐาน
เว็บไซต์ขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ให้ไปสู่ระดับการให้บริการที่ดี และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ    
โดยมาตรฐานเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ega.or.th/th/profile/888/ 

 หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 148 ส่วนราชการ  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ: 
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน และก าหนด

น้ าหนักความส าคัญของเนื้อหา (Content) ในแต่ละระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์
ภาครัฐ 

2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะด าเนินการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยพิจารณาจากมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐทั้ง 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะที่ควรมี และ
การท าให้เนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

3. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
4. จัดท ารายงานในภาพรวมทั้งหมด และจ าแนกตามระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ 
5. น าเสนอผลการส ารวจฯ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวิ เคราะห์  และ 

วางแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ขอบเขตการส ารวจ: 

การส า รวจ เว ็บ ไซต ์ของหน ่วยงานภาคร ัฐ  ตามข ้อก าหนดในมาตรฐานเว ็บ ไซต ์ภาคร ัฐ 
ประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ ได้แก่  

1. หมวดข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการบริการ 
แบบฟอร์มในการดาวน์โหลดได้ คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่ ค าถามที่พบบ่อย และแผนผังเว็บไซต์ 

http://www.ega.or.th/th/profile/888/


 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

                                                                                                2 
 

 

2. หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม–ตอบ (Q&A) ระบบสืบค้นข้อมูล 
ช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และแบบส ารวจออนไลน์ (Online Survey) 

3. หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย การลงทะเบียน
ออนไลน์ (Register Online) e-Forms / Online Forms การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการ
สามารถก าหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ 

4. หมวดคุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features) ประกอบด้วย การแสดงผล  
การน าเสนอข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
(Web Analytic) และทุกหน้าในส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer) ต้องแสดงเมนูหลัก 
ในรูปแบบข้อความ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลัก ค าสงวนลิขสิทธิ์  
การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย 

5. หมวดการท าให้เนื ้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility)
ประกอบด้วยเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อก าหนดของ World Wide Web Consortium 
(W3C)  

 
หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวง ICT ร้อยละ 40 

2 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวง ICT ร้อยละ 45 

3 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวง ICT ร้อยละ 50 

4 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวง ICT ร้อยละ 55 

5 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวง ICT ร้อยละ 60 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

หน่วยงาน หน่วยวัด 

ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ  
จ าแนกตามรายหมวดหมู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์

กับผู้ใช้บริการ 

การ
ให้บริการ 
e-service 

คุณลักษณะ
ที่ควรมี 

Web 
Accessibility 

หน่วยงานภาครัฐ 144 
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
77.72 77.29 21.32 71.84 23.61 

เฉลี่ยรวมทั้ง 5 หมวดหมู่ เท่ากับ  54.36 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

ด าเนินการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่ากรม โดยผู้ตรวจประเมินท าการส ารวจเว็บไซต์ตามแบบส ารวจ (Checklists) ที่ครอบคลุมตามเนื้อหา
ในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ กรณีทีมีข้อสงสัยระหว่างการส ารวจฯ หรือมีเนื้อหาในเว็บไซต์ ไม่ชัดเจน จะใช้
วิธีการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือประเมินตามมาตรฐานฯ ต่อไป 

หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  : 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 

02-142-1030 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ฝ่ายนวัตกรรม ส่วนมาตรฐาน (ins@ega.or.th) 

1    - นางสาวชลิตา เรือนค า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ 2 
2    - นางธารทิพย์ พัวประเสริฐสุข ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ธุรกิจ 
 

02-612-6000  
ต่อ 7305 และ 7302 

 
 


