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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

หมวดหมู่ของข้อมูล  

(Information Category) 

ข้อมูลแนะน า  

(Suggested Contents) 
1.1) เกี่ยวกับหน่วยงาน – ประวัติความเป็นมา  

– วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
– โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่  
– ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
– ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ  
– แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
– ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
– ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ 

โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น 
– ที่อยู่ ไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของ

บุคคลภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแล
เว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น 

1) ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน 
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ประวัติความเป็นมา 
http://www.moe.go.th/moe/th/profile/index.php 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
http://www.mof.go.th/home/ 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
http://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=34 
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โครงสร้างผู้บริหาร 

http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=5440 
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ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงาน 

http://www.ocpb.go.th/main_duty.asp 
 

http://www.ocpb.go.th/main_duty.asp
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ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=2&content_id=2932 
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แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

http://www.industry.go.th/industry/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=737&site=psd&cat_id=277 
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ค ารับรองและรายงานผลปฏิบัติราชการ 

http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=5753 
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ข้อมูลการติดต่อ 

http://www.tmd.go.th/aboutus/location.php 
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1.2) ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง  

(Chief Information Officer: CIO) 

– รายละเอียดเก่ียวกับซีไอโอ ประกอบด้วย              
    ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง  
– ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ 

โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) 
เป็นต้น 

– วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ นโยบายการบริหารจัดการ
ด้าน ICT, นโยบายและมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT เป็นต้น 

– การบริหารงานด้าน ICT เช่น ยุทธศาสตร์, แผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติการ เป็นต้น 

– ข่าวสารจากซีไอโอ  
– ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ 

1) ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน 

หมวดหมู่ของข้อมูล  

(Information Category) 

ข้อมูลแนะน า  

(Suggested Contents) 
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ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

http://www2.ocsc.go.th/executive 
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ข่าวสารจาก CIO 

http://www.ops.moc.go.th/more_news.php?cid=127 
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นโยบายและการบริหารงานด้าน ICT 

http://www.industry.go.th/industry/index.php/modules-menu/2014-05-15-03-23-56 
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1.3) ข่าวประชาสัมพันธ์ – ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
– ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การ

จัดซื้อจัดจ้าง การจัดฝึกอบรม เป็นต้น 
– ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน  

1.4) เว็บลิงค์  – ส่วนงานภายใน  
– หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
– เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ 

1.5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ        
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

– กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่น ามาเผยแพร่ 

1.6) ข้อมูลการบริการ – แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมค าอธิบาย
ขั้นตอนบริการ โดยจะแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่
ประชาชน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการนั้นๆ  

หมวดหมู่ของข้อมูล  

(Information Category) 

ข้อมูลแนะน า  

(Suggested Contents) 

1) ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน 
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ข่าวประชาสัมพันธ ์

http://www.excise.go.th/NEWS/MgtVDO/index.htm 
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เว็บลิงค์ 

http://www.cabinet.thaigov.go.th/ 
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กฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับหน่วยงาน 

http://www2.ocsc.go.th/law 
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กฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับหน่วยงาน (ต่อ) 

http://saraban-law.cgd.go.th/CGDWeb/simple_search.jsp 
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ข้อมูลการบริการ 

http://www.consular.go.th/main/th/services/1274 

ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทาง e-Passport 
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ข้อมูลการบริการ (ต่อ) 
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1.7) แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ 
(Download Forms) 

– ส่วนที่ให้บริการประชาชนส าหรับ Download แบบฟอร์ม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

1.8) คลังความรู้ – ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ ข้อมูล 
GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการอ้างอิงถึง
แหล่ งที่ ม า  (Reference)  และวั น  เ วลา  ก ากั บ เพื่ อ
ประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ 

1.9) ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) – ส่วนที่แสดงค าถาม และค าตอบที่มีผู้นิยมสอบถาม 

1.10) แผนผังเว็บไซต์  
               (Site map)  

– ส่วนที่แสดงแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด 

1) ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน 

หมวดหมู่ของข้อมูล  

(Information Category) 

ข้อมูลแนะน า  

(Suggested Contents) 
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แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ 
http://www.rd.go.th/publish/ 
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คลังความรู ้

http://www.klb.dmh.go.th/ 
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คลังความรู้ (ต่อ) 

http://www.moj.go.th/th/2013-03-07-07-13-47/2013-03-07-12-24-39 
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ค าถามที่พบบ่อย FAQ 

http://www.consular.go.th/main/th/faq/1362 
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แผนผังเวบ็ไซต์ 

http://www.mea.or.th/sitemap/sitemap.php 
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หมวดหมู่ของข้อมลู  

(Information Category) 

ข้อมูลแนะน า  

(Suggested Contents) 
2.1) ถาม – ตอบ  

            (Q & A) 
– ส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายัง

หน่วยงาน 
2.2) ระบบสืบค้นข้อมูล  

             (Search Engine) 
– ส่วนที่เป็นบริการสืบค้นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลภายในหน่วยงาน

ได ้
2.3) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ

ผู้ใช้บริการ 
– ช่องทางแจ้งข่าว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS, e-Mail เป็นต้น 
– ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ Social Network  เช่น 

Facebook, Twitter เป็นต้น 
– ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น   e-Mail, 

Web board, Blog เป็นต้น 
– ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน 

2.4) แบบส ารวจออนไลน ์ 
              (Online Survey) 

– การส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์  
– การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Online Poll)  
– การออกเสียงลงคะแนนต่างๆ (Online Voting)  

2)  การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 
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ถาม-ตอบ 

http://www.mea.or.th/faq/index.php?l=th&tid=4&mid=2766&pid=2652 
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ระบบสืบค้น (Search engine) 

http://saraban-law.cgd.go.th/CGDWeb/simple_search.jsp 
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แบบส ารวจออนไลน์ 

http://www.mea.or.th/sitemap/sitemap.php?l=th 
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แบบส ารวจออนไลน์ http://www.opdc.go.th/survey2.php 
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ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
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ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ (ต่อ) 
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ช่องทางการร้องเรียน และติดตามผล 

http://www.parliament.go.th/ewtadmin/epetition/frontend/ 
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หมวดหมู่ของข้อมลู  

(Information Category) 

ข้อมูลแนะน า  

(Suggested Contents) 

3.1) การลงทะเบียนออนไลน ์(Register 
Online)  

– ส่วนที่ เป็นแบบฟอร์มส าหรับบันทึกชื่อผู้ใช้บริการและ
รหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานระบบ (Login Form) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน 

– ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน และสามารถแจ้ง
เตือนกรณีที่ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง (Check user 
name/password)  

– ระบบจัดการกรณีลืมรหัสผ่าน กรณีที่ผู้ ใช้ลืมรหัสผ่าน 
ระบบสามารถด าเนินการส่งรหัสผ่านให้ใหม่ได้ 

3.2) e-Forms / Online Forms – ส่วนที่ให้บริการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ บนหน้า
เว็บไซต์ โดยไม่ต้อง Download เอกสาร และสามารถพิมพ์
เอกสาร หรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

3) การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
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การลงทะเบียนออนไลน์ 
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การลงทะเบียนออนไลน์ (ต่อ) 

http://www.mea.or.th/home/index.php 
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ระบบจัดการกรณีลืมรหัสผ่าน  

http://www.mol.go.th/user/password 
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ระบบจัดการกรณีลืมรหัสผ่าน  

https://epit.rd.go.th/EFILING/jsp/register/FrmPit_ResetPwd54.jsp 
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E-Form/ Online Form 

http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php 
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3.3) ระบบให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

– ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

3.4) การให้บริการเฉพาะบุคคล 
(Personalized e-Services) ใน
ลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถ
ก าหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้
บริการเว็บไซต์ได ้

– มีบริการส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลส าหรับผู้
ลงทะเบียน 

– ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ และ
จัดอันดับเนื้อหาที่สนใจได้ 

– มีการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแบบอตัโนมัติ 
ตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 

– เว็บไซต์สามารถน าเสนอหัวข้อข่าว/ข้อมูล/บริการ ที่
ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานครั้งล่าสุดได้ (Last Visited) 

– มีการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานผ่านทาง
เว็บไซต์ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 

– มีระบบรายงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่ได้
จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ (Dynamic 
Report) 

3) การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
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http://www.sso.go.th/eservices/register/txn1d05/create/getStep2.do 

บริการอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
การยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
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http://www.mea.or.th/home/index.php?l=th 

 มีบริการส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลส าหรับผู้ลงทะเบียน 

Personalization e-Service 
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Personalization e-Service 

http://www.1579.moe.go.th/index.php 

ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ 
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Personalization e-Service 

 ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการหน้าส่วนตัว (My page) ได้ 

http://www.1579.moe.go.th/index.php 
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Personalization e-Service 

http://www.1579.moe.go.th/index.php 

ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ 
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2. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

  การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การสร้างระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถให้บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน (One-stop-service) 
ประกอบด้วย 

 มีแอปพลิเคชันทีเ่รียกใชบ้ริการจากแอปพลิเคชันของหน่วยงานอื่นๆ 

 มีแอปพลิเคชันให้บริการกับแอปพลิเคชันภายในหน่วยงาน 

 มีแอปพลิเคชันให้บริการกับแอปพลิเคชันของหน่วยงานอื่นๆ 

 การใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ควรมีความสามารถในการ ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ โดยใช้ 
Username, Password เพียงครั้งเดียว (Single sign-on) 

การเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government Data Exchange) 
จะต้องปฏิบัติตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ  
“Thailand e-Government Interoperability Framework: TH e-GIF” 
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เรียกใช้บริการจากแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานอื่นๆ 

http://www.tmd.go.th/world_weather_report.php 
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ให้บริการกับแอปพลิเคชันภายในหน่วยงาน 

http://www.rd.go.th/publish/42533.0.html 
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ให้บริการกับแอปพลิเคชันของหน่วยงานอื่นๆ 

 

http://www.rd.go.th/publish/42533.0.html 
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การเข้าสู่ระบบด้วย Single sign-on 

http://openid.egov.go.th/eGovernment/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdecide.aspx 
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3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

  การให้บริการผ่านเว็บไซต์ภาครัฐนั้น จ าเป็นจะต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ เพื่อป้องกันมิให้เว็บไซต์ถูกคุกคามจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการสร้างเว็บไซต์ให้
เป็นที่น่าเชื่อถือ และมีความมั่นคงปลอดภัยในการเข้ามาใช้งาน ประกอบด้วย 

มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งเง่ือนไขที่จ าเป็นของข้อมูลที่ 
ผู้ใช้งานบันทึกในแบบฟอร์มก่อนสง่ข้อมูล (Input Validation) 

มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการสื่อสารหรือส่งข้อมูล 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ Secure Sockets Layer (SSL) (https) เป็นต้น 

มีการระบุและยืนยันตัวบุคคล (Authentication) โดยเลือกใช้เทคโนโลยีในการยืนยัน
ตัวตนที่เหมาะสม 
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Input Validation 
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Captcha 
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HTTPS 
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Digital Signature 

http://rdetax.rd.go.th/BOETAX/jsp/eTaxInvoice/knowledge/km-etax-01.pdf 

http://rdetax.rd.go.th/BOETAX/jsp/eTaxInvoice/knowledge/km-etax-01.pdf 

e-Tax Invoice / e-Receipt (กรมสรรพากร) 
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คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรม ี
 หมวดหมู่ของคุณลักษณะ 

(Features Category) 

คุณลักษณะที่ควรมี  

(Recommended Features) 
1) การแสดงผล  – มีการแสดงผลอย่างน้อย 2 ภาษา คือภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 
– สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได ้

2) การน าเสนอข้อมูล – มีการใช้งาน Really Simple Syndication (RSS) 
เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน 

– มีการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ 

3) เครื่องมือสนับสนุนการใช้
งาน 

– มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ 
– มีเครื่องมือในการแนะน าการใช้งาน (Help) ได้แก่ 

Tool tips, Pop-up, Help เป็นต้น 
– มีค าแนะน าเว็บไซต์ หรือค าอธิบาย Content ต่างๆ 

ของเว็บไซต์ เพื่อแนะน าการใช้งานเว็บไซต์แก่
ประชาชน 
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การแสดงผล 2 ภาษา และเพิ่ม ลด ขนาดตัวอักษรได้ 

http://www.mfa.go.th/ 
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การน าเสนอข้อมูล RSS 

http://www.moe.go.th/moe/th/rssreader/index.php 
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การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ 

สถาบนัวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) 

http://www.mict.go.th/view/1/Home 
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ระบบ Navigation 

Breadcrumb Navigation  

Left Navigation 

Top Navigation 

http://www.consular.go.th/main/th/services/1274 
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เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน (Tool tips, Pop-up, Help) 

สถาบนัวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) 

Tool tips 
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เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน (Tool tips, Pop-up, Help) 

สถาบนัวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) 

 Help 
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ค าอธิบาย Content ต่างๆ 

สถาบนัวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) 
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4) เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล
การเยี่ยมชมเว็บไซต์    
(Web Analytic) 

– มีเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
ผู้ใช้บริการ เช่น จ านวนครั้ง จ านวนหน้า ความสนใจ 
ระยะเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web 
Behavior) 

5) การตั้งชื่อไฟล์และ 

   ไดเร็คทอรี่ 

– ควรก าหนดวิธีการตั้งชื่อที่สื่อความหมาย เข้าใจตรงกัน 
สั้นกระชับ และไม่เกิดความสับสน ซึ่งจะช่วยให้ 
Search Engine ให้ค่าความส าคัญของเว็บไซต์สูงสุด 
หากค าส าคัญพบเป็นชื่อไฟล์และชื่อ ไดเร็คทอรี่ 
โดยตรง  

 

 คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรม ี
 

หมวดหมู่ของคุณลักษณะ 

(Features Category) 

คุณลักษณะที่ควรมี  

(Recommended Features) 
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เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) 

สถาบนัวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) 

http://www.opm.go.th/opminter/spm/index.asp 

https://www.google.com/analytics/ 

http://www.opm.go.th/opminter/spm/index.asp
https://www.google.com/analytics/
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เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) (ต่อ) 
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– ควรใช้ค าภาษาอังกฤษที่กระชับ สั้น และสื่อความหมาย เพื่อให้ Search engine ค้นหาพบได้ง่าย 
(หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาไทย) 

– ค าภาษาอังกฤษที่ใช ้ควรเป็นตัวพิมพ์เล็ก (a - z) และ/หรือผสมตัวเลข (0 - 9) 

– กรณีที่มีค าหลายค าประกอบกัน ให้ใช้เครื่องหมาย Hyphen “-” เชื่อมระหว่างค า (หลีกเล่ียงการใช้
เครื่องหมาย Space (ช่องว่าง) และเครื่องหมาย Underscore “_”) 

– การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร ควรจะใช้วันที่สร้างหรือเผยแพร่เอกสารก ากับหน้าชื่อแฟ้มเอกสาร ในรูปแบบ 
yyyymmdd เช่น เอกสารที่สร้างวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ให้ก าหนดชื่อเป็น 20120607-digital-
media.doc 

• กรณีที่มีการแก้ไขเอกสารดังกล่าวในวันเดียวกัน ให้เติมรุ่นของการแก้ไขต่อท้าย เช่น 20120607-
digital-media-1.doc 

• กรณีที่มีการแก้ไขเอกสารดังกล่าวในวันถัดๆ ไป ให้ตั้งชื่อแฟ้มเอกสารใหม่โดยการเปลี่ยนวันที่ เช่น 
20120615-digital-media.doc 

การตั้งชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี ่

ท่ีมา : คูม่ือการเตรียมสือ่ดิจิทลัท่ีมีคณุภาพ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช., กรกฎาคม 2554 
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6) ส่วนล่างของเว็บไซต์  
                    (Page Footer) 

ทุกๆ หน้าควรจะแสดงข้อมูลต่างๆ ในส่วนล่างของ
เว็บไซต์ ดังต่อไปนี้  

 เมนหูลักในรูปแบบข้อความ 
 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์

 เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ 
 ค าสงวนลิขสิทธิ ์(Copyright) 
 การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) 
 การประกาศนโยบาย ประกอบด้วย นโยบายเว็บไซต์ 

(Website Policy), นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Privacy Policy), นโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ (Website Security 
Policy) (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรม ี
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ส่วนล่างของเว็บไซต ์

http://www.mof.go.th/home/index.php 
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7) เส้นเชื่อม (Link) – ต้องมีความพร้อมใช้เสมอ  

8) ข้อก าหนดตามมาตรฐาน  – เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อก าหนดขององค์การมาตรฐาน 
เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web Consortium: W3C) 
คณะริเริ่มด าเนินการท าให้เว็บเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web 
Accessibility Initiative: WAI) ตามข้อก าหนดการท าให้
เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web 
Content Accessibility Guidelines 2.0 : WCAG 2.0) ใน
เกณฑ์ความส าเร็จ ระดับ เอ (A)  

ส าหรับประเทศไทย ไดม้ีการจัดท ารูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็น
เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเกณฑ์มาตรฐานฉบับภาษาไทยขึ้น 
ภายใต้ชื่อ “Thai  Web Content Accessibility Guidelines 2010 
(TWCAG 2010)” 

– เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อก าหนดของ W3C ส าหรับ 
HyperText Markup Language (HTML) อย่างน้อยระดับ 
4.01 (HTML 4.01/XHTML 1.0)  

– หากเว็บไซต์ใช้ Cascading Style Sheets (CSS)          
    ควรสอดคล้องกับข้อก าหนดของ W3C ส าหรับ CSS ระดับ 1 

 

 คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรม ี
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เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) 

1. สามารถรับรู้ได ้

(Perceivable) 

2. สามารถใช้งานได้ 

(Operable) 

3. สามารถเข้าใจได ้

(Understandable) 

4. รองรับได้หลากหลาย 

(Robust) 

หลักการของ 

WCAG 2.0 

หลักการของ WCAG 2.0 
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หลักการของ WCAG 2.0 

หลักการที่ 1 - สามารถรับรู้ได้ 

1.1 จัดให้มีข้อความทดแทนส าหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ 
1.2 จัดให้มีข้อความทดแทนส าหรับสื่อที่ก าหนดด้วยเวลา (Time based media) 
1.3 สร้างเนื้อหาที่สามารถน าเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น  การเปลีย่นรูปแบบโครงสร้างร่าง
เอกสาร (Layout) โดยไม่สูญเสียสารสนเทศ หรือโครงสร้างของเอกสาร 
1.4 จัดท าเนื้อหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นหรือได้ยินเนื้อหาได้ชัดเจน รวมทั้งการแยกความ
แตกต่างของสีพื้นหน้าและพื้นหลัง 
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หลักการของ WCAG 2.0 

หลักการที่ 2 - สามารถใช้งานได ้

2.1 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกการใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้แป้นพิมพ์เพยีงอย่างเดียว 
2.2 ก าหนดเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านและใช้งานเนื้อหาได้ 
2.3 ไม่สร้างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดอาการชัก (Seizure) 
2.4 จัดหาวิธีการให้ผู้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บ ค้นหาเนื้อหาและทราบว่าตนเองอยู่ต าแหน่งใด 
ในเว็บไซต์ได้ 
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หลักการของ WCAG 2.0 

หลักการที่ 3 – สามารถเข้าใจได ้

3.1 ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาที่เป็นข้อความได้ 
3.2 หน้าเว็บปรากฏและท างานในลักษณะที่ผูใ้ช้สามารถคาดเอาได้ 
3.3 ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลีย่งความผิดพลาดและแนะน าวิธีแกป้ัญหา 
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หลักการของ WCAG 2.0 

หลักการที่ 4 - รองรับได้หลากหลาย 

4.1 เพิ่มความสามารถในการรองรับเทคโนโลยเีว็บต่างๆ ที่หลากหลายทั้งในปัจจบุัน 
และอนาคตได้ 
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เกณฑ์ความส าเร็จ (Success Criteria) 

1. Level A    
  แนวทางขั้นต่ าสุดที่ต้องท า ไม่เช่นนั้นแล้ว การเข้าถึงจะเป็นไปได้

ยากหรือไม่ได้เลย 
 
2.  Level AA  
       แนวทางขั้นกลางที่ควรจะท า เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง

เพิ่มขึ้น 
 
3.  Level AAA  
       แนวทางขั้นสูงสุดที่อาจจะท า เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งานเน้ือหาเว็บ

ได้สูงสุด 
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WCAG Validation Tool 

http://www.tawdis.net/ 
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WCAG Validation Tool 

สถาบนัวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) 

http://achecker.ca/checker/index.php 
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WCAG Validation Tool http://www.thaiwebaccessibility.com/validator 
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ระดับการพัฒนาการให้บริการ 

ช าระภาษีออนไลน์ 

กระดานสนทนา/รับเรื่องร้องเรียน 

รับข้อมูลข่าวสาร 

เข้าที่เดียวใช้ได้หลายบริการ 

จดจ า เรียนรู้การใช้งานของ
ผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช,้ ภาษา, 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้งาน 
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Case Study 
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GOVERNMENT WEB STANDARDS AND GUIDELINES 

Guidelines on Dissemination of Information through Government Websites 

standards and requirements for e-Government web sites and applications 

Web Standards: Common Website Elements 

Guidelines for State Government Websites 

Interpreting the New Zealand Government Web Standards 



“ Government Website Standard” 
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www.themegallery.com 


