รายการสารวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ประจาปี 2559
หมวดหมู่
รายการหลัก
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1.1 ประวัติความเป็นมา
1.1 เกี่ยวกับหน่วยงาน
1.1.2 โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อานาจหน้าที่
1.1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
1.1.4 ภารกิจและหน้าทีร่ ับผิดชอบของหน่วยงาน
1.1.5 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
1.1.6 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.1.7 คารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
1.1.8 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
และแผนทีต่ ั้ง
1.1.9 e-Mail ของบุคคลภายในองค์กรทีร่ ับผิดชอบข้อมูลของ
องค์กร
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล / ตาแหน่ง
1.2 เกี่ยวกับซีไอโอ
1.2.2 ข้อมูลการติดต่อ
1.2.3 วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.4 เว็บลิงค์ (Web link)

1.2.4 ข่าวสารจากซีไอโอ
1.2.5 การบริหารงานด้าน ICT
1.2.6 ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ
1.3.1 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป
1.3.2 ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
1.3.3 ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
1.4.1 ส่วนงานภายใน
1.4.2 หน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
1.4.3 เว็บไซต์อนื่ ๆ ทีน่ ่าสนใจ
1.5.1

1.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

2.1 ถาม – ตอบ (Q & A)
2.2 ระบบสืบค้นข้อมูล(Search
Engine)
2.3 ช่องทางการสือ่ สารกับผูใ้ ช้บริการ

2.4 แบบสารวจออนไลน์ (Online
Survey)
3. การให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
3.1 การลงทะเบียนออนไลน์ (Register
Online)

มีอเี มล์ของบุคคลภายในองค์กรทีร่ ับผิดชอบข้อมูลขององค์กร
มีชื่อ-นามสกุล / ตาแหน่ง ของ ซีไอโอ
มีทอี่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-Mail ของซีไอโอ
มีข้อมูล ได้แก่ วิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารจัดการด้าน ICT, นโยบายและ
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้าน ICT เป็นต้น
มีข่าวสารจากซีไอโอ
มียุทธศาสตร์, แผนแม่บท ICT และแผนปฏิบัติการ ICT ของหน่วยงาน
มีปฏิทินกิจกรรมของซีไอโอ
มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป
มีข่าวสาร ได้แก่ ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดฝึกอบรม เป็นต้น
มีปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
มีการลิงค์ไปยังหน่วยงานภายใน หรือภายใต้สังกัด
มีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ทมี่ ีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันกับหน่วยงาน
มีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อนื่ ๆ
มีการนาเสนอกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องของ
หน่วยงาน เป็นต้น
แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมคาอธิบายขั้นตอนบริการ
โดยจะแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน ทัง้ นีค้ วรระบุระยะเวลาในแต่
ละขั้นตอนของการให้บริการนัน้ ๆ

1.7.1

มีส่วนทีใ่ ห้บริการประชาชนสาหรับ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน

1.8.1

มีข้อมูลคลังความรู้ ได้แก่ ผลงานวิจยั บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ ข้อมูล
GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งทีม่ าและวัน เวลา
กากับเพือ่ ประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ในอนาคต

1.9.1
1.10.1

มีส่วนทีแ่ สดงคาถาม และคาตอบทีม่ ีผู้นิยมสอบถาม
มีการนาเสนอผังเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1.1

มีส่วนทีผ่ ู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล/ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะต่างๆ มายัง
หน่วยงาน
มีส่วนให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลภายในหน่วยงานได้

1.8 คลังความรู้
1.9 คาถามทีพ่ บบ่อย (FAQ)
1.10 ผังเว็บไซต์ (Sitemap)
2. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูใ้ ช้บริการ

มีประวัติความเป็นมา
มีโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อานาจหน้าที่ (ของหน่วยงาน)
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
มีภารกิจหรือหน้าทีร่ ับผิดชอบของหน่วยงานหรือบทบาทหน้าที่
มียุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
มีคารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนทีต่ ั้ง

1.6.1
1.6 ข้อมูลการบริการ
1.7 แบบฟอร์มทีด่ าวน์โหลดได้
(Download Forms)

รายการย่อย - รายการตรวจสอบ

2.2.1
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4.1

3.1.1 Login Form
3.1.2 Check user name/password
3.1.3 ระบบจัดการกรณีลืมรหัสผ่าน

มีช่องทางแจ้งข่าว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS, e-Mail เป็นต้น
มีช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook,
Twitter เป็นต้น
มีช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น Web board, Blog เป็นต้น
มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
สามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้
มีแบบสารวจออนไลน์ ได้แก่ การสารวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ การ
สารวจความคิดเห็นของประชาชน และการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ เป็นต้น

มีแบบฟอร์มสาหรับบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานระบบ ซึ่งเป็น
กระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
มีระบบแจ้งเตือนกรณีทชี่ ื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โดยแจ้งเตือนผ่าน e-Mail
หรือโทรศัพท์มือถือ หรือหน้าจอ
มีระบบทีจ่ ดั การเพือ่ ส่งรหัสผ่านมาให้อกี ครั้งได้ผ่านทาง e-Mail หรือโทรศัพท์มือถือ

หมวดหมู่

รายการหลัก

รายการย่อย - รายการตรวจสอบ
มีส่วนทีใ่ ห้บริการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ โดยไม่ต้อง
ดาวน์โหลด เอกสาร และสามารถพิมพ์เอกสารหรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่รวมการตรวจเรื่องแบบสารวจความคิดเห็น ในข้อ
2.4.1

3.3.1 ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
3.4.1

มีจานวนของการให้บริการออนไลน์ อย่างน้อย 1 รายการ ทีใ่ ห้บริการผู้ใช้งาน หรือ
ผู้รับ
มีบริการส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลสาหรับ ผู้ลงทะเบียน

3.4.2

ผู้ใช้บริการสามารถกาหนดรูปแบบข้อมูลทีต่ ้องการ และจัดอันดับเนือ้ หาทีส่ นใจได้
เช่น สามารถกาหนดรายละเอียดการค้นหาได้ สามารถกาหนดสีได้เป็นรายบุคคล
สามารถกาหนดได้โดยที่ ไม่ต้องแสดงเหมือนคนอืน่ ๆ เป็นต้น

4.1.1 ภาษา
4.1.2 ขนาดตัวอักษร

มีการนาเสนอเว็บไซต์ได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์สามารถเพิม่ หรือลดขนาดตัวอักษรได้ โดยไม่ต้องใช้ความสามารถของ
บราวเซอร์
มีการให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Really Simple Syndication (RSS)
มีการนาเสนอเนือ้ หาในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ
มีการจัดทาและแสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล (Navigation) ทีช่ ัดเจน ง่ายต่อการ
เข้าใจ เช่น มีเส้นทางบอกว่าหน้าทีเ่ ปิดอยู่นนั้ อยู่ทใี่ ด เป็นต้น
มีคาแนะนาการใช้งาน ได้แก่ Tool tips, Pop-up, Help เป็นต้น
มีคาแนะนาเว็บไซต์ หรือคาอธิบาย Content ต่างๆ ของเว็บไซต์ เพือ่ แนะนาการใช้
งานเว็บไซต์แก่ประชาชน เช่น หน้าอธิบายการใช้งาน หรือมีคู่มือการใช้งานเว็บไซต์
เป็นต้น

3.2.1
3.2 e-Forms / Online Forms

3.3 การบริการออนไลน์ (e-Service)
3.4 การให้บริการเฉพาะบุคคล
(Personalized e-Services)

4. คุณลักษณะทีค่ วรมี
(Recommended Features)
4.1 การแสดงผล

4.2 การนาเสนอข้อมูล
4.3 เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน

4.2.1 Really Simple Syndication (RSS)
4.2.2 การนาเสนอเนือ้ หา
4.3.1 มีระบบ Navigation
4.3.2 เครื่องมือแนะนาการใช้งาน (Help)
4.3.3 คาแนะนาเว็บไซต์

4.4 เครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูลการ
เยีย่ มชมเว็บไซต์
4.5 ทุกๆ หน้ามีการแสดงข้อมูลต่างๆ
ในส่วนล่างของเว็บไซต์

4.4.1 เครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

มีเครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เช่น จานวนครั้ง
จานวนหน้า ความสนใจ ระยะเวลา เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้หน่วยงานมีข้อมูลในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Behavior)

4.5.1 เมนูหลักในรูปแบบข้อความ

มีเมนูหลักในรูปแบบข้อความ

4.5.2 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
4.5.3 เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์
4.5.4 คาสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)
4.5.5 การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)
4.5.6 การประกาศนโยบาย

มีข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น
มีเส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์
แสดงคาแถลงการณ์สงวนลิขสิทธิ์
แสดงการปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)
มีการประกาศนโยบาย เช่น Website Policy, Privacy Policy, Security Policy
เป็นต้น

5 การทาให้เว็บเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(Web Accessibility)
ข้อกาหนด
หลักการของ WCAG 2.0 ระดับ A
1. ให้ผใู้ ช้รับรู้ได้ (Perceivable)
1.1 กรณีทมี่ ีเนือ้ หาทีไ่ ม่เป็นข้อความ
1.2 กรณีทมี่ ีเนือ้ หาทีเ่ ป็นสื่อฐานเวลา

1.3 การสร้างเนือ้ หาทีม่ ีการนาเสนอต่างรูปแบบกัน

1.4 ผู้ใช้สามารถแยกแยะเนือ้ หาได้

รายการตรวจสอบ
1.1.1 ทุกรูปภาพ ปุม่ ทีเ่ ป็นรูป จะต้องมีคาอธิบายรูปภาพ แต่หากเป็นรูปภาพทีเ่ ป็น
การตกแต่งต้องกาหนด alt=”” เสมอ หรือใช้ CSS เพือ่ ให้เป็น Background
1.2.1 สื่อเฉพาะเสียงและสื่อเฉพาะภาพเคลื่อนไหว (ทีบ่ ันทึกล่วงหน้า)
มัลติมีเดียจะต้องมีข้อความทดแทน มีข้อความอธิบายสาหรับเสียงและวีดีโอที่
บันทึกล่วงหน้า โดยอาจจะเป็นคาอธิบาย หรือลิงค์ทไี่ ปยังรายละเอียดของเสียงนัน้
เช่น มีวีดีโอ รายงานสภาพจราจร ก็จะต้องมีลิงค์ทอี่ ธิบายการจราจรในภาพว่าเป็น
อย่
างไรคาบรรยายแทนเสียง (ทีบ่ ันทึกล่วงหน้า)
1.2.2
มี Closed Caption (CC) / Subtitle สาหรับ วีดีโอ บนเว็บ ทีบ่ ันทึกล่วงหน้า
1.2.3 การบรรยายด้วยเสียงหรือสื่อทางเลือก (ทีบ่ ันทึกล่วงหน้า)
มีเสียงบรรยาย หรือ คาอธิบาย สาหรับหน้าทีม่ ี เสียง หรือ วีดีโอ
1.3.1 ข้อมูล และความสัมพันธ์ ลาเบลทีก่ าหนดคู่กบั ช่องกรอกข้อมูล ได้กาหนด
ถูกต้อง ครบถ้วน สื่อความหมาย
1.3.2 มีการจัดเรียงลาดับของเนือ้ หาของหน้านัน้ โดยไม่ขึ้นกับการตกแต่ง คือ เมือ่
ยกเลิกการตกแต่ง ยังสามารถอ่านเนือ้ หาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.3.3 กรณีทเี่ นือ้ หาเป็นค่าทีแ่ สดงคุณสมบัติทางการรับรู้
ไม่มีการอ้างถึง ขนาด รูปทรง ตาแหน่ง เช่น ให้คลิกสามเหลี่ยมบริเวณมุมขวาของ
รูปภาพ เป็นต้น
1.4.1 การใช้สี - ไม่ใช้สี เพือ่ กาหนดให้แยกระหว่างเนือ้ หาและส่วนประกอบต่างๆ
เช่น ข้อความติดลบเป็นสีแดง แต่ไม่ได้มีเครื่องหมายติดลบ หรือ วงเล็บนาหน้า
เพือ่ ทีจ่ ะบอกว่าติดลบ
1.4.2 การควบคุมเสียง - สามารถ หยุดหรือหยุดชั่วคราว ปิดเสียงหรือปรับเสียง กับ
เนือ้ หาทีเ่ ป็นเสียงทีม่ ียาวเกิน 3 วินาที ทีเ่ ล่นอัตโนมัติได้

หมวดหมู่
2. ให้ผใู้ ช้สามารถใช้งานได้
(Operable)

รายการหลัก
2.1 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยแผงแป้นอักขระได้

2.2 ให้เวลาผู้ใช้ในการอ่านอย่างเพียงพอ

รายการย่อย - รายการตรวจสอบ
2.1.1 แผงแป้นอักขระ - ทุกหน้า ต้องสามารถใช้คีย์บอร์ดได้ เช่นสามารถไปยังช่อง
Search แล้วค้นหาได้ ยกเว้นบางกรณี เช่นวาดเส้นอิสระ เป็นต้น หรือ กรณีมี
Flash จะต้องสามารถใช้คีย์บอร์ด เพียงอย่างเดียว สามารถทางานได้ด้วย
2.1.2 ไม่จากัดทางเลือกของผู้ใช้แผงแป้นอักขระ - คีย์บอร์ดต้องไม่ถูกล็อค หรือติด
กับดักในหน้านัน้ สามารถไปยังตาแหน่งต่างๆ ได้โดยใช้คีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียวได้
2.2.1 การปรับเปลี่ยนการตั้งเวลา - หน้าทีม่ ีเวลากาหนด ต้องให้ผู้ใช้สามารถยกเลิก
เพิม่ เวลาได้ ยกเว้น หน้าทีเ่ ป็น real-time เช่น การประมูล หรือหน้าทีจ่ าเป็น หรือ
หน้าทีม่ ีกาหนดเวลาเกิน 20 ชั่วโมงขึ้นไป
2.2.2 การสั่งพัก หยุด ซ่อน - เนือ้ หาทีม่ ีการเคลื่อนไหว กระพริบ หรือเลื่อนตาแหน่ง
เกิน 5 วินาที จะต้องให้ หยุด หยุดชั่วคราว หรือซ่อน โดยผู้ใช้งานได้ เช่น แบนเอร์,
ตัวอักษรวิ่ง หากเลื่อนเกิน 5 วินาที จะต้องควบคุมให้หยุดได้ เป็นต้น

2.3 บุคคลทีม่ ีอาการไวต่อการกระตุ้นทางแสง
2.4 นาทางได้ (navigable)

3. ให้ผใู้ ช้เข้าใจได้
(Understandable)

3.1 อ่านได้

3.2 คาดเดาได้

2.3.1 ไม่มีหน้าทีม่ ีเนือ้ หาทีก่ ระพริบเกินกว่า 3 ครั้ง / วินาที
2.4.1 การข้ามบล็อกเนือ้ หา (bypass block of content) - มีลิงก์ Skip
navigation หรือ มายังเนือ้ หาหลัก
2.4.2 การตั้งชื่อหน้าเว็บ - เว็บเพจต้องกาหนด Title ให้เหมาะสม สื่อความหมาย
2.4.3 ลาดับจุดสนใจ (focus order) - จะต้องมีลาดับของลิงค์ และของฟอร์มถูก
ลาดับ
2.4.4 จุดประสงค์ของการเชื่อมโยง (ในบริบท) - ต้องระบุวัตถุประสงค์ของลิงค์
ชัดเจน ว่าเพือ่ อะไร ไม่ใช้คาว่า คลิกทีน่ ี่ เพราะไม่สื่อความหมาย
3.1.1 ภาษาของข้อความในหน้าเว็บ - แต่ละหน้าต้องกาหนดภาษาในแต่ละหน้า
อย่างถูกต้อง เช่น <html lang="th"> ในหน้าภาษาไทย และ "en" สาหรับหน้า
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
3.2.1 ขณะทีเ่ ป็นจุดสนใจ - เมือ่ องค์ประกอบของหน้าได้รับโฟกัสต้องไม่ได้ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ เช่น เกิดหน้าต่างป๊อปอัพ, การเปลี่ยนแปลงทีเ่ พิม่ ขึ้น
ของโฟกัสของแป้นพิมพ์หรือการเปลี่ยนแปลงอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะเกิดความสับสนของ
ผู้ใช้งาน
3.2.2 ขณะทีน่ าเข้าข้อมูล - เมือ่ ผู้ใช้โต้ตอบกับการควบคุมต้องไม่ได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญเช่น หน้าต่างป๊อปอัพ, การเปลี่ยนแปลงทีเ่ พิม่ ขึ้นของโฟกัส
ของแป้นพิมพ์หรือการเปลี่ยนแปลงอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะเกิดความสับสนหรือหลงผู้ใช้
เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อน

3.3 ความช่วยเหลือในการนาเข้าข้อมูล

4. ให้เนือ้ หาแกร่ง เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย (Robust)

4.1 ความเข้ากันได้

3.3.1 การระบุข้อผิดพลาด - องค์ประกอบของแบบฟอร์ม ต้องมีการแจ้ง
ข้อผิดพลาดทีม่ ีการระบุอย่างชัดเจนผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดและส่งแบบฟอร์ม ในรูปแบบข้อความ หรือ dialog เป็นต้น
3.3.2 ป้ายชื่อหรือค่าแนะนาวิธีการใช้งาน
4.1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้ หา - การวาง markup ถูกต้องตามโครงสร้าง
เอกสาร html (ตรวจสอบด้วย http://validator.w3.org)
4.1.2 มี ชื่อบทบาท ค่าของลักษณะประจา ลาเบล ของฟอร์ม มี title ของเฟรม มี
คุณลักษณะด้าน accessible ใน tag ทีเ่ ทคโนโลยีทใี่ ช้
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