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รายงานผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 (Government Website Survey 2015) 

 
 

1. ที่มาของการส ารวจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทที่ส าคัญในการขับเคลื่อน

องค์กรและประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพ่ือลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และระยะห่างระหว่าง
ประเทศที่ก าลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแค่มีเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ 
หรือซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยกเลิกวิธีปฏิบัติเก่าๆ ที่เป็นอุปสรรคในการท างาน การปฏิรูประบบ
การปฏิบัติงานภาครัฐเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญโดยยึดเอา
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยทิศทางในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นถือเป็น
กระบวนการส าคัญในการท าให้เกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ตาม
แนวคิดขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งการพัฒนา Connected Government นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับ
รัฐบาลไทยเป็นอย่างมาก หากท าส าเร็จจะเป็นการสร้างมิติใหม่ของหน่วยงานรัฐในลักษณะที่เดียว ทันใจ 
ทั่วไทย ทุกเวลา ซึ่งผลลัพธ์ก็คือ การที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐได้
อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการใช้บริการ อีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส อันจะช่วยยกระดับ            
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย  
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United Nations e-Government Survey หรือ รายงานการจัดอับดับความพร้อมของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Readiness) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้รายงานผลการส ารวจ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ปี ค.ศ. 2014 จากรายงาน “United Nations E-Government Survey 2014 :     
e-Government for the Future We Want” พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 102 จากจ านวน
ประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ ซึ่งในปี ค.ศ. 2012 ไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 92 ปี ค.ศ. 2010 ไทยจัดอยู่
ในล าดับที่ 76 และปี ค.ศ. 2008 ไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 64 นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถท่ีจะยืนอยู่บนเวทีโลกไดอ้ย่างภาคภูมิ  

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นหน่วยงานกลางในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รวมถึงการก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานน าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังเช่น มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดท าและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ของหน่วยงานมา
ระยะหนึ่งแล้ว สรอ. จึงได้ด าเนินการส ารวจสถานภาพปัจจุบันของการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือสะท้อนให้เห็นสถานภาพที่แท้จริงของการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนและ
พัฒนาการด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน รวมถึงการยกระดับ e-
Government ประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
ซ่ึงในการส ารวจครั้งนี้ ได้ด าเนินการส ารวจตามองค์ประกอบของเนื้อหา (Content) การให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service) รวมถึงคุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features) ตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) และจ าแนกตามระดับการพัฒนาการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ (Phases of development) ซึ่งก าหนดไว้ 5 ระดับ (Emerging Information 
Services, Enhance Information Services, Transaction Information Services, Connected 
Information Services, Intelligence) 
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รายงานผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 (Government Website Survey 2015) 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

 

1) เพ่ือส ารวจสถานภาพปัจจุบันของการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของภาครัฐที่
ให้บริการประชาชน 

2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  
3) เพ่ือจัดล าดับเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ตามระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์

ภาครัฐ 
 

 โดยมีเป้าหมายของการส ารวจเพ่ือต้องการผลการส ารวจเว็บไซต์ภาครัฐภาพรวม และแยกตาม
ประเภทการให้บริการผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ และใช้เป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ระดับการให้บริการที่ดีขึ้น และยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของ
ประเทศ 

 

 

3. ขอบเขตของการส ารวจ 
 
 
 

1) พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในการส ารวจ
เว็บไซต์ภาครัฐ เพ่ือให้สามารถวัดระดับการพัฒนาการ
ให้บริการตามประเภทการให้บริการผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ 
(รายละเอียดปรากฏในผนวก ก) 

2) ด าเนินการส ารวจข้อมูลการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐ ในระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่
มีฐานะเทียบเท่ากรม เป็นจ านวนทั้งสิ้น 274 เว็บไซต์ 
(รายละเอียดปรากฏในผนวก ข) 

3) วิเคราะห์ จัดท ารายงานผลการส ารวจ และจัดล าดับ
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ตามระดับการพัฒนาการ
ให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ 
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4. ขั้นตอนและวิธีการส ารวจ 
 

ขั้นตอนการส ารวจ 

 การด าเนินการส ารวจเว็บไซต์ภาครัฐมีขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน และค่าน้ าหนักความส าคัญ
ของเนื้อหา (Content) ในแต่ละระดับ 

2) ส ารวจข้อมูลจากเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก
เนื้อหาและการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

3) วิเคราะห์และประมวลผลจากการส ารวจ 
4) จัดท ารายงานทั้งในภาพรวมทั้งหมด และแยกตามระดับการ

พัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ  
5) น าเสนอผลการส ารวจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐ 

เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
วิธีการส ารวจ  

 การส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
กรม จ านวนทั้งสิ้น 274 หน่วยงาน ตามแบบประเมินที่ออกแบบให้ครอบคลุมตามมาตรฐานของเว็บไซต์ใน
หมวดหลัก 5 หมวด ประกอบด้วย หมวดข้อมูลพ้ืนฐาน หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์ หมวดการให้บริการ    
e-Service หมวดคุณลักษณะที่ควรมี และหมวดการท าให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
(Web Accessibility) (รายละเอียดของแบบประเมินอยู่ในภาคผนวก ค) 
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รายงานผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 (Government Website Survey 2015) 

 

5. ผลการส ารวจ 

 
 ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง 

กรม และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม จ านวนทั้งสิ้น 269 
หน่วยงาน1 โดยด าเนินการส ารวจระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2558 – 30 
เมษายน 2558 ซึ่งจะพิจารณาตามองค์ประกอบของเนื้อหา (Content) 
การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมถึงคุณลักษณะ
ที่ควรมี (Recommended Features) ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) และจ า แนกตามระดั บกา ร
พัฒนาการให้บริการผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ (Phases of development)
ทั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

5.1 ภาพรวมการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
   
จากผลการส ารวจการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ จ าแนกตามองค์ประกอบ

ของเนื้อหา และระดับการพัฒนาการให้บริการ แสดงดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ตามล าดับ 
 

 
รูปที่ 1 ภาพรวมการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ จ าแนกตามองค์ประกอบของเนื้อหา 

                                                           
1 หน่วยงานท่ีไม่มีเว็บไซต์ จ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมพธิีการฑูต  และกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย สังกัด
กระทรวงการต่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมสารนิเทศ และสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
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80.00
ข้อมูลพ้ืนฐาน

การสร้างปฏิสัมพันธ์

การให้บริการ e-Serviceคุณลักษณะท่ีควรมี

Web Accessibility

จ าแนกตามเนื้อหาเว็บไซต์
76.70 %

76.15 %

19.48 %72.55 %

18.22 %
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จากรูปที่ 1 พบว่า เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ มีการให้บริการในส่วนของเนื้อหา (Contents) 
การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และคุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ควรมี (Recommended 
Features) ที่ระบุไว้ในเล่มมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) คิดเป็น 

 76.70%  เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ 
เกี่ยวกับหน่วยงาน เช่น ประวัติความเป็นมา ภารกิจ ที่อยู่และที่ตั้งส านักงาน 
เบอร์โทรศัพท์ และ e-Mail เป็นต้น 

76.15%  เป็นส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เช่น มีเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล 
มีการเชื่อมต่อกับ Social Network และมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ เรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น 

19.48%  เป็นส่วนของการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และสามารถ
บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ โดยไม่ต้อง Download 
เอกสารได้ 

72.55%  เป็นคุณลักษณะที่ควรมีตามท่ีมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ก าหนดไว้ ได้แก่ การ
แสดงข้อมูลส าหรับติดต่อหน่วยงานในส่วนล่างของเว็บไซต์ทุกๆ หน้า 

18.22%  เป็นคุณลักษณะตามข้อก าหนดการท าให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0: WCAG 
2.0) ในระดับ เอ (A) (รายละเอียดการตรวจประเมินเว็บไซต์ตามข้อก าหนดการ
ท าให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ปรากฏในภาคผนวก ข) 
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รายงานผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 (Government Website Survey 2015) 

 

รูปที่ 2 ภาพรวมการให้บริการผ่านเว็บไซต์ จ าแนกตามระดบัการพฒันาการให้บริการ 

 จากรูปที่ 2 พบว่า ระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐในภาพรวม ซึ่ง
ระบุไว้ในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คิดเป็น 

  76.70% อยู่ ในระดับ Emerging Information Services เป็นระดับของเว็บ ไซต์ที่
ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในรูปแบบออนไลน์ 

  76.15%  อยู่ในระดับ Enhance Information Services เป็นระดับของเว็บไซต์ที่สามารถ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน และสามารถฝากข้อความ ปัญหา ข้อสงสัย ข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ และสามารถติดตามผลในเวลาที่เหมาะสมได้ 

  34.76% อยู่ในระดับ Transaction Information Services เป็นระดับของเว็บไซต์ที่
สามารถด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์ในตัวเอง 

  -**     อยู่ในระดับ Connected Information Services เป็นระดับของเว็บไซต์ที่มี
การบูรณาการแนวราบของงานบริการ (Collaboration) ระหว่างเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐ 

   4.20%  อยู่ในระดับ Intelligence เป็นระดับของเว็บไซต์ทีส่ามารถเรียนรู้พฤติกรรมของ
ประชาชนที่มาใช้บริการในลักษณะของ Web Intelligence โดยที่ประชาชน
สามารถเลือกรูปแบบข้อมูล หรือบริการที่ตนต้องการเองได้ (Personalized e-
Services) 

 
 
 
 

                                                           
** ระดับการพัฒนาการให้บริการผ่านเวบ็ไซต์ในระดับ Connected Information Services นั้น ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินครั้งนี้ 
เนื่องจากไม่สามารถท าการตรวจประเมินโดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ 
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จ าแนกตามระดับการให้บริการ
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ไมส่ามารถตรวจประเมนิในระดับนีไ้ด ้
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5.2 การส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ จ าแนกตามประเภทของหน่วยงาน 
 

จากผลการส ารวจการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม จ าแนกตาม
ประเภทของหน่วยงาน แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ จ าแนกตามเนื้อหา การให้บริการ และคุณลักษณะที่ควรมี 
 

 

 

 

จากตารางที่ 1 หากพิจารณาผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงจ าแนกตามเนื้อหา 
การให้บริการ และคุณลักษณะที่ควรมี พบว่า หน่วยงานของรัฐมีการให้บริการข้อมูลพ้ืนฐานสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 77.72 และมีการให้บริการ e-Service ต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 21.32 รัฐวิสาหกิจมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 86.17 และมีการท าให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web 
Accessibility) ต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 17.02 องค์การมหาชนและหน่วยงานอิสระมีการให้บริการข้อมูล
พ้ืนฐานสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 74.41และมีการท าให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web 
Accessibility) ต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 8.97 

 

 

จ าแนกตามเนื้อหาเว็บไซต์ 
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รายงานผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 (Government Website Survey 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 2 ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ จ าแนกตามระดับการให้บริการ 
 

 

 

 

 

จากตารางที่ 2 หากพิจารณาผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจ าแนกตามระดับ
การให้บริการ พบว่า หน่วยงานของรัฐมีการให้บริการในระดับ Emerging Information Services สูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 77.72 และมีการให้บริการในระดับ Intelligence ต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 4.03 รัฐวิสาหกิจมี
การให้บริการในระดับ Emerging Information Services สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 77.36 และมีการให้บริการ
ในระดับ Intelligence ต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 8.51 องค์การมหาชนและหน่วยงานอิสระมีการให้บริการใน
ระดับ Emerging Information Services สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 74.41 และมีการให้บริการในระดับ 
Intelligence ต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 1.92 
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5.3 การส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมของรายกระทรวง 
 

 จากการส ารวจการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยส ารวจจากเนื้อหา 
(Contents) การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และคุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ควรมี 
(Recommended Features)  ที่ ระบุ ไว้ ในเล่มมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  (Government Website 
Standard) ซึ่งสามารถสรุปผลเป็นรายหน่วยงานได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ จ าแนกตามเนื้อหา การให้บริการ และคุณลักษณะที่ควรมี 
หน่วยงาน ข้อมูล

พืน้ฐาน 
การสร้าง

ปฏิสัมพันธ ์
การให้บริการ 
e-Service 

คุณลักษณะ
ที่ควรมี 

Web 
Accessibility 

คะแนน
เฉลี่ย 

กระทรวงกลาโหม 55.75 41.88 0.00 58.75 0.00 31.28 

กระทรวงการคลัง 82.08 90.40 28.40 76.60 4.00 56.30 

กระทรวงการตา่งประเทศ 49.33 44.44 6.67 48.33 0.00 29.76 

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 75.83 77.50 15.00 70.00 16.67 51.00 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

74.78 64.44 10.56 70.56 44.44 52.96 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 79.65 79.12 29.10 84.41 41.18 62.69 

กระทรวงคมนาคม 78.90 81.75 23.75 75.50 40.00 59.98 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

79.76 93.82 20.29 84.12 5.88 56.78 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

86.22 98.33 19.44 97.22 11.11 62.47 

กระทรวงพลังงาน 80.78 86.67 10.00 90.00 0.00 53.49 

กระทรวงพาณชิย ์ 73.25 82.92 22.50 69.17 16.67 52.90 

กระทรวงมหาดไทย 81.50 82.08 29.58 68.33 50.00 62.30 

กระทรวงยุตธิรรม 80.80 75.50 25.50 86.00 20.00 57.56 

กระทรวงแรงงาน 85.60 87.00 56.00 80.00 80.00 77.72 

กระทรวงวัฒนธรรม 76.25 86.88 6.25 85.00 37.50 58.38 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 69.43 60.36 3.57 72.86 0.00 41.24 

กระทรวงศึกษาธิการ 69.36 80.45 17.27 59.09 27.27 50.69 

กระทรวงสาธารณสขุ 75.33 67.00 28.00 57.00 6.67 46.80 

กระทรวงอุตสาหกรรม 80.60 63.00 35.00 50.00 20.00 49.72 

หน่วยงานของรัฐสภา 65.67 48.33 8.33 53.33 0.00 35.13 

หน่วยงานของศาล 65.67 30.00 0.00 40.00 33.33 33.80 

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 78.13 79.38 10.00 86.25 12.50 53.25 

ส่วนราชการไม่สงักัดนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง 

71.00 51.67 12.22 54.44 0.00 37.87 

ส านักนายกรัฐมนตร ี 88.16 80.00 19.74 75.00 5.26 53.63 
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รายงานผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 (Government Website Survey 2015) 

จากตารางที่ 3  หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของรายกระทรวงแล้ว ผลการส ารวจพบว่า 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 77.72, 62.69 และ 62.47 ตามล าดับ แสดงดังรูปที่ 3 

 

รูปที ่3 ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมรายกระทรวง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

77.72
62.69
62.47
62.30

59.98
58.38
57.56
56.78
56.30

53.63
53.49
53.25
52.96
52.90

51.00
50.69

49.72
46.80

41.24
37.87

35.13
33.80

31.28
29.76

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการคลัง

ส านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนราชการไม่สังกัดนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง

หน่วยงานของรัฐสภา
หน่วยงานของศาล
กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการต่างประเทศ
%
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 จากการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมรายกระทรวง จ าแนกตามระดับการ
พัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์หน่วยงานราชการแต่ละหน่วยงาน ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ จ าแนกตามระดับการพัฒนาการให้บริการ 

หน่วยงาน 
Emerging 

Information 
Enhance 

Information 
Transaction 
Information 

Connected 
Information 

Intelligence 

กระทรวงกลาโหม 55.75 41.88 0.00 - 0.00 

กระทรวงการคลัง 82.08 90.40 47.20 - 9.60 

กระทรวงการต่างประเทศ 49.33 44.44 6.67 - 6.67 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 75.83 77.50 20.00 - 10.00 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์

74.78 64.44 14.44 - 6.67 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 79.65 79.12 46.47 - 11.76 

กระทรวงคมนาคม 78.90 81.75 41.00 - 6.50 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 79.76 93.82 35.88 - 4.71 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 86.22 98.33 38.89 - 0.00 

กระทรวงพลังงาน 80.78 86.67 20.00 - 0.00 

กระทรวงพาณิชย ์ 73.25 82.92 45.00 - 0.00 

กระทรวงมหาดไทย 81.50 82.08 56.67 - 2.50 

กระทรวงยุติธรรม 80.80 75.50 48.00 - 3.00 

กระทรวงแรงงาน 85.60 87.00 92.00 - 20.00 

กระทรวงวัฒนธรรม 76.25 86.88 12.50 - 0.00 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 69.43 60.36 7.14 - 0.00 

กระทรวงศึกษาธิการ 69.36 80.45 29.09 - 5.45 

กระทรวงสาธารณสุข 75.33 67.00 50.00 - 6.00 

กระทรวงอุตสาหกรรม 80.60 63.00 64.00 - 6.00 

หน่วยงานของรัฐสภา 65.67 48.33 16.67 - 0.00 

หน่วยงานของศาล 65.67 30.00 0.00 - 0.00 

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 78.13 79.38 20.00 - 0.00 

ส่วนราชการไม่สังกัดนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือ
ทบวง 

71.00 51.67 21.11 - 3.33 

ส านักนายกรัฐมนตรี 88.16 80.00 33.68 - 5.79 

หมายเหตุ:   ระดับการพัฒนาการให้บริการผ่านเว็บไซต์ในระดับ Connected Information Services นั้น ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจ
ประเมินครั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถท าการตรวจประเมินโดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ 
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รายงานผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 (Government Website Survey 2015) 

5.4 การส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม จ าแนกตามเนื้อหาเว็บไซต์ (Content)  
การส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม จ าแนกตามเนื้อหาเว็บไซต์ (Content) เพ่ือ

ให้บริการประชาชน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1) ข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน 
2) การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 
3) การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
4) คุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features) 

 

5.4.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

  ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม พบว่า หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่
มากกว่า 90% มีการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ 
และแบบฟอร์มดาวน์โหลด และพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ยังมี
หน่วยงานเผยแพร่น้อยที่สุดคิดเป็น 28.30% แสดงดังรูปที่ 4 

  

รูปที ่4 ภาพรวมการเผยแพร่ข้อมลูพื้นฐานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 



14 
 

5.4.2 การสร้างปฏิสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม พบว่า หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ คิดเป็นดังนี ้89.96% มีช่องทางในการถาม-ตอบ 88.48% 
มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่าน Web board/Blog 81.78% มีช่องทางในการสืบค้นข้อมูล และ
78.81% มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แสดงดังรูปที่ 5 

  

รูปที ่5 ภาพรวมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
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การสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ  
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รายงานผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 (Government Website Survey 2015) 

 
5.4.3 การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 

ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม พบว่า หน่วยงานภาครัฐ 43.12% มี
การให้บริการลงทะเบียนออนไลน์ 37.92% มีการให้บริการแบบฟอร์มออนไลน์ 26.39% มีการให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และ 11.52% สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการและมีบริการส่ง
ข้อมูลให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลส าหรับผู้ลงทะเบียนได ้แสดงดังรูปที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6 ภาพรวมการให้บริการ e-Service และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ 
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การให้บริการ e-Service และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ 
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5.4.4 คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี 

 

 

 

 

 

ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม พบว่า หน่วยงานภาครัฐ 92.94% มี
การแสดงผลข้อมูลติดต่อหน่วยงานในส่วนล่างของเว็บไซต์ 87.73% มีการแสดงผลได้ 2 ภาษา คือภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ และ 81.04% มีเครื่องมือเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ (Web Analytic) 
แสดงดังรูปที่ 7 

 
 
 

 
รูปที ่7 ภาพรวมคณุลักษณะของเว็บไซตภ์าครัฐท่ีควรมี  
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การแสดงผล การน าเสนอข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน 
การแสดงข้อมูลทุกๆ
หน้าในส่วนล่างเว็บไซต์ 

คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี  
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 การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเว็บไซต์ภาครัฐนั้น จะประเมินตามองค์ประกอบของเนื้อหา (Content) การ
ให้บริการ (Service) คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ควรมี (Recommended Features) และจ าแนกตามระดับการพัฒนาการ
ให้บริการ โดยแต่ละระดับจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (เกณฑ์การให้คะแนน คือ มี = 1 คะแนน ไม่มี = 0 คะแนน) และใช้
วิธีการก าหนดค่าน้ าหนักโดยพิจารณาจากความส าคัญของเนื้อหา (Content) แต่ละระดับ หากเนื้อหารายการใดมีแล้วจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐได้ จะให้น้ าหนักมากกว่ารายการที่มีความส าคัญรองลงมา โดย
การประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ค่าน้ าหนักความส าคัญของเนื้อหา (Content) แต่ละระดับ  

ประเภทบริการ รายการหลัก รายการย่อย ค าอธิบาย 
น้ าหนัก 

ความส าคัญ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 100 

Emerging 
Information 
Services 

เกี่ยวกับหน่วยงาน 

ประวัติความเป็นมา มีประวัติความเป็นมา 3 
โครงสร้างองคก์ร 
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที ่

มีโครงสร้างองคก์ร ผู้บริหาร อ านาจหน้าที ่ 3 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ มีวิสัยทัศน ์พันธกิจ 3 
ภารกจิและหน้าที่
รับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 3 

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ  

มียุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ  3 

แผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 3 

ค ารับรองและรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ 

มีค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัตริาชการ 3 

ข้อมูลการติดต่อ เชน่ ที่
อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
โทรสาร และแผนทีต่ั้ง 

ข้อมูลการติดต่อ เชน่ ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้ง 3 

e-Mail ของบุคคล
ภายในองค์กรที่
รับผิดชอบขอ้มูลของ
องค์กร   

มี e-Mail ของบุคคลภายในองค์กรทีร่ับผิดชอบข้อมูลขององคก์ร 3 

เกี่ยวกับซีไอโอ 

ชื่อ-นามสกลุ / 
ต าแหน่ง  

มีชื่อ-นามสกุล / ต าแหนง่ 3 

ข้อมูลการติดต่อ มีที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท ์โทรสาร และ e-Mail ของซีไอโอ 3 
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ต่างๆ 

ได้แก่ นโยบายการบริหารจัดการด้าน ICT, นโยบายและมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยด้าน ICT เป็นตน้ 

3 

ข่าวสารจากซีไอโอ มีข่าวสารจากซีไอโอ 3 
การบริหารงานดา้น 
ICT 

มียุทธศาสตร์, แผนแม่บท ICT และแผนปฏบัิติการ ICT ของ
หน่วยงาน 

3 

ปฏิทินกจิกรรมซีไอโอ มีปฏิทินกิจกรรมของซีไอโอ 3 

ข่าวประชาสมัพันธ ์

ข่าวสารประชาสัมพนัธ์
ทั่วไป 

มีข่าวสารประชาสมัพันธ์ทั่วไป 5 

ข่าวสารและประกาศ
ของหนว่ยงาน   

เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดฝกึอบรม เป็น
ต้น 

5 

ปฏิทินกจิกรรมของ
หน่วยงาน 

มีปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ของหนว่ยงาน 3 

เว็บลิงค์ (Web 
link) 

ส่วนงานภายใน มีการลิงค์ไปยังหน่วยงานภายใน หรอืภายใต้สังกัด 3 
หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวขอ้งโดยตรง  

มีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกันกับหน่วยงาน   3 

เว็บไซต์อื่นๆ ทีน่่าสนใจ มีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ  
 

3 
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ประเภทบริการ รายการหลัก รายการย่อย ค าอธิบาย 
น้ าหนัก 

ความส าคัญ 

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

- 
มีการน าเสนอกฎหมาย พระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติ
คณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน   

5 

ข้อมูลการบริการ - 

แสดงขอ้มูลการบรกิารตามภารกจิของหน่วยงาน พร้อมค าอธิบาย
ขั้นตอนบรกิาร โดยจะแสดงขัน้ตอนการให้บริการต่างๆ แก่
ประชาชน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการนั้นๆ 

3 

แบบฟอร์มที่ดาวน์
โหลดได้ 
(Download 
Forms) 

- 

ส่วนที่ให้บรกิารประชาชนส าหรับ Download แบบฟอร์มต่างๆ 
ของหนว่ยงาน 

5 

คลังความรู ้ - 

เช่น ผลงานวจิัย บทความ กรณีศกึษา ข้อมลูสถิติต่างๆ ข้อมูล GIS 
และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการอา้งอิงถึงแหล่งที่มา 
(Reference) และวัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมลูไป
ใช้ต่อ 

10 

ค าถามที่พบบ่อย 
(FAQ) 

- 
เป็นส่วนทีแ่สดงค าถาม และค าตอบที่มีผู้นิยมสอบถาม 5 

ผังเว็บไซต์ 
(Sitemap)   

- 
มีการน าเสนอผังเว็บไซต์ของหน่วยงาน   5 

การสร้างปฏิสัมพันธ์กบัผู้ใช้บริการ 100 

Enhance 
Information 
Services 

ถาม – ตอบ  (Q & 
A) 

- 
ส่วนทีผู่้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมลู/ขอ้สงสัย ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มายังหนว่ยงาน 

15 

ระบบสืบค้นข้อมูล
(Search Engine) 

- 
มี Search engine ที่สามารถคน้หาข้อมูลทัว่ไป และขอ้มูลภายใน
หน่วยงานได ้

20 

ช่องทางการสื่อสาร
กับผู้ใช้บริการ 

- ช่องทางแจ้งข่าว หรอืแจ้งเตอืนผู้ใช ้เชน่ SMS, e-Mail เป็นต้น 5 

- 
ช่องทางการติดตอ่หน่วยงานในรูปแบบ Social Network  เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ 

10 

- 
ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ เชน่   Web board, 
Blog เป็นตน้ 

5 

- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  15 
- สามารถตดิตามสถานะเรือ่งรอ้งเรียนได ้ 15 

แบบส ารวจ
ออนไลน์  
(Online Survey) 

- 
เช่น การส ารวจความพึงพอใจการใช้บรกิารเว็บไซต์  
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Online Poll)  
และการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ (Online Voting) เป็นตน้ 

15 

การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Service) 100 

Transaction 
Information 
Services 

การลงทะเบียน
ออนไลน์ (Register 
Online) 
 

Login Form 
มีแบบฟอรม์ส าหรับบันทึกชือ่ผู้ใชแ้ละรหัสผา่นกอ่นเข้าใช้งานระบบ 
ซ่ึงเป็นกระบวนการตรวจสอบและยืนยันตวัตนผู้ใช้งาน 

5 

Check user 
name/password 

มีระบบแจ้งเตอืนกรณทีี่ชือ่ผู้ใช้ หรอืรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โดยแจ้ง
เตือนผ่าน e-Mail หรือโทรศัพท์มอืถอื 

5 

ระบบจัดการกรณีลมื
รหัสผ่าน 

มีระบบทีจ่ัดการเพือ่ส่งรหัสผ่านมาให้อกีครัง้ได้ผ่านทาง e-Mail 
หรือโทรศัพท์มอืถือ 

5 

e-Forms / 
Online Forms 

- 
มีส่วนที่ให้บริการบันทึกข้อมลูลงในแบบฟอร์มต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ 
โดยไม่ต้อง Download เอกสาร และสามารถพิมพเ์อกสารหรือ
บันทึกข้อมูลในรูปแบบของแบบฟอรม์อิเล็กทรอนกิส์ได้ 

15 

การบรกิารออนไลน์  
(e-Service) 

ระบบให้บริการใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนกิส์ 
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

มีจ านวนของการให้บรกิารออนไลน์ อย่างนอ้ย 1 รายการ 20 

Intelligence 

การให้บรกิาร
เฉพาะบุคคล 
(Personalized  
e-Services) ใน
ลักษณะที่
ผู้ใช้บริการสามารถ

- มีบริการส่งขอ้มูลให้ผู้ใช้บรกิารเป็นรายบุคคลส าหรับ  ผู้ลงทะเบียน 15 

- 
ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบข้อมูลทีต่้องการ และจัดอันดับ
เนื้อหาที่สนใจได้ 

15 

- 
มีการปรับปรุงแฟม้ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแบบอัตโนมัต ิตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
 

10 
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ประเภทบริการ รายการหลัก รายการย่อย ค าอธิบาย 
น้ าหนัก 

ความส าคัญ 

ก าหนดรูปแบบ
ส่วนตัวในการใช้
บริการเว็บไซต์ได้ 

- 
เว็บไซต์สามารถน าเสนอหัวข้อข่าว/ข้อมลู/บริการ ที่ผู้ใช้บรกิารเข้า
มาใช้งานครั้งลา่สุดได้ (Last Visited) 

10 

- 
มีการปรับปรุงการให้บริการของหนว่ยงานผา่นทางเว็บไซต์ จากการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บรกิาร 

- 

- 
มีระบบรายงานที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่ได้จากพฤตกิรรม
ของผู้ใช้บรกิาร และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานได้ตาม
ความต้องการ (Dynamic Report) 

- 

การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ (Government Data Exchange) - 

Connected 
Information 
Services 

Government 
Data Exchange 

แอพพลิเคชั่นที่เรียกใช้
บริการจากแอปพลเิค
ชันของหน่วยงานอื่นๆ 

มีแอปพลเิคชันที่เรียกใช้บรกิารจากแอปพลเิคชันของหนว่ยงานอืน่ๆ - 

แอปพลิเคชนัให้บริการ
กับแอปพลเิคชันภายใน
หน่วยงาน   

มีแอปพลเิคชันให้บรกิารกับแอปพลิเคชันภายในหน่วยงาน  
  

- 

แอปพลิเคชนัให้บริการ
กับแอปพลเิคชันของ
หน่วยงานอืน่ๆ 

มีแอปพลเิคชันให้บรกิารกับแอปพลิเคชันของหน่วยงานอื่นๆ - 

Single sign-on - 
มีการให้บรกิารระบบอเิล็กทรอนกิส์ต่างๆ ดว้ยการลอ็กอิน เข้าสู่
ระบบ โดยใช้ Username, Password เพียงครั้งเดียว ก็สามารถเช้า
ใช้งานได้ทกุระบบ 

- 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) - 
 มีการตรวจสอบ

ข้อมูลที่ผู้ใช้งาน
บันทึกใน
แบบฟอร์มก่อนส่ง
ข้อมูล   

- 

มีการตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขที่
จ าเป็นของขอ้มูลที่ผู้ใช้งานบันทกึในแบบฟอร์มก่อนส่งขอ้มูล   

- 

 การรักษาความ
ปลอดภัยของขอ้มูล - 

มีการเข้ารหัสขอ้มูล (Encryption) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการ
สื่อสารหรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เชน่ การใช้ Secure 
Sockets Layer (SSL) (https) เป็นตน้ 

- 

 มีการใชเ้ทคโนโลยี
ในการยืนยันตัวตน
ที่เหมาะสม  

- 
มีการใชเ้ทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนทีเ่หมาะสม เชน่ การใช้ 
Digital Signature 

- 

คุณลักษณะท่ีควรมี (Recommended Features) 100 
 

การแสดงผล 
ภาษา 

มีการน าเสนอเว็บไซต์ได้อย่างนอ้ย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

20 

ขนาดตัวอกัษร สามารถเพิ่มหรอืลดขนาดตวัอกัษรได ้ 5 

การน าเสนอขอ้มูล 
Really Simple 
Syndication (RSS) 

มีการใช้งาน Really Simple Syndication (RSS) 10 

การน าเสนอเนือ้หา มีการน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ 5 

เครื่องมือสนับสนนุ
การใช้งาน 

มีระบบ Navigation  
มีการจัดท าและแสดงเส้นทางการเข้าถึงขอ้มูล (Navigation) ที่
ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ 

5 

เครื่องมือแนะน าการใช้
งาน (Help) 

ได้แก่ Tool tips, Pop-up, Help เป็นต้น 5 

ค าแนะน าเว็บไซต ์
มีค าแนะน าเว็บไซต์ หรือค าอธิบาย Content ต่างๆ ของเว็บไซต์ 
เพื่อแนะน าการใช้งานเว็บไซต์แก่ประชาชน 

5 

เครื่องมือส าหรับ
เก็บขอ้มูลการเย่ียม
ชมเว็บไซต์    
(Web Analytic) 

- 

มีเครือ่งมอืส าหรับเก็บข้อมูล การเย่ียมชมเวบ็ไซต์ของผู้ใช้บริการ 
เช่น จ านวนครั้ง จ านวนหน้า ความสนใจ ระยะเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้หน่วยงานมีขอ้มูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเย่ียมชม
เว็บไซต์ (Web Behavior) 

15 

ทุกๆ หน้ามีการ
แสดงขอ้มูลต่างๆ 

เมนูหลกัในรูปแบบ
ข้อความ 

มีเมนูหลักในรูปแบบข้อความ 5 

ข้อมูลตดิต่อหน่วยงาน  ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณย์ีอิเล็กทรอนกิส ์ 5 
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ประเภทบริการ รายการหลัก รายการย่อย ค าอธิบาย 
น้ าหนัก 

ความส าคัญ 

ในส่วนล่างของ
เว็บไซต์ 

เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้า
หลักของเว็บไซต ์

มีเส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ 5 

ค าสงวนลิขสทิธิ์ 
(Copyright) 

แสดงค าแถลงการณ์สงวนลิขสทิธิ ์ 5 

การปฏิเสธความรับผิด 
(Disclaimer) 

แสดงการปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) 5 

การประกาศนโยบาย มีการประกาศนโยบาย เชน่ Website Policy, Privacy Policy, 
Security Policy 

5 

Web Accessibility 100 
 เว็บไซต์ที่ทกุคน

เข้าถึงได้ (Web 
Accessibility) 
ตามข้อก าหนดของ 
W3C 

เป็นเว็บไซต์ทีทุ่กคน
เข้าถึงได้ (Web 
Accessibility) ใน 
ระดับ เอ (A) 

การตรวจประเมินเป็นเว็บไซต์ทีท่กุคนเข้าถงึได้ (Web 
Accessibility) ตามขอ้ก าหนดของ W3C  
 

100 

 
หมายเหตุ : การตรวจประเมินเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเขา้ถึงได้ (Web Accessibility) ตามข้อก าหนดของ W3C จะตรวจโดยใช้ 

Application ของ Achecker http://achecker.ca/checker/index.php) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เว็บไซต์ภาครัฐที่ด าเนินการตรวจประเมิน 
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 เว็บไซต์ภาครัฐที่ด าเนินการตรวจประเมิน จะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้บริการในปัจจุบัน
จ านวนทั้งสิ้น 269 เว็บไซต์ ซึ่งจ าแนกเป็น หน่วยงานในระดับกระทรวง กรม องค์กรอิสระ องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในก ากับของรัฐ ดังตารางที่ ข-1 

 
ตารางท่ี ข-1 เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐที่ท าการตรวจประเมิน 

หน่วยงาน เว็บไซต ์
กระทรวง กรม   
ส านักนายกรัฐมนตร ี http://www.thaigov.go.th  

 ส านักงานปลดัส านักงานนายกรัฐมนตรี http://www.egov.go.th,www.opm.go.th  

   - กรมประชาสัมพันธ ์ http://www.prd.go.th  

   - ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.ocpb.go.th 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี http://www.spm.thaigov.go.th 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี http://www.cabinet.thaigov.go.th  

ส านักงานข่าวกรองแห่งชาต ิ http://www.nia.go.th  

ส านักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbweb  

ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ http://www.nsc.go.th 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน http://www.ocsc.go.th 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) http://www.opdc.go.th 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ http://www.nesdb.go.th  

กระทรวงกลาโหม http://www.mod.go.th/home.html  

 ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม http://www.opsd.mod.go.th 

 กรมราชองครักษ ์ http://www.radc.go.th 

 กองบัญชาการกองทัพไทย http://www.rtarf.mi.th 

 กองทัพบก http://www.rta.mi.th 

 กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th  

 กองทัพอากาศ http://www.rtaf.mi.th  

กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th  

 ส านักงานปลดักระทรวงการคลัง http://www.palad.mof.go.th  

 กรมธนารักษ ์ http://www.treasury.go.th  

 กรมบญัชีกลาง http://www.cgd.go.th  

 กรมศุลกากร http://www.customs.go.th  

 กรมสรรพสามิต http://www.exise.go.th  

 กรมสรรพากร http://www.rd.go.th  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ http://www.sepo.go.th  

 ส านักงานบรหิารหน้ีสาธารณะ http://www.pdmo.go.th  

 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง http://www.fpo.go.th  

กระทรวงการตา่งประเทศ http://www.mfa.go.th  

 ส านักงานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ http://www.mfa.go.th  

 กรมการกงสุล http://www.consular.go.th  

 กรมยุโรป http://www.europetouch.in.th  

 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ http://www.mfa.go.th  

 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้ http://www.aspa.mfa.go.th  

 กรมอาเซียน http://www.mfa.go.th  

 กรมเอเชยีตะวันออก http://www.eastasiawatch.in.th  

http://www.thaigov.go.th/
http://www.egov.go.th,www.opm.go.th/
http://www.prd.go.th/
http://www.ocpb.go.th/
http://www.spm.thaigov.go.th/
http://www.cabinet.thaigov.go.th/
http://www.nia.go.th/
http://www.bb.go.th/bbweb
http://www.nsc.go.th/
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general
http://www.ocsc.go.th/
http://www.opdc.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.mod.go.th/home.html
http://www.opsd.mod.go.th/
http://www.radc.go.th/
http://www.rtarf.mi.th/
http://www.rta.mi.th/
http://www.navy.mi.th/
http://www.rtaf.mi.th/
http://www.mof.go.th/
http://www.palad.mof.go.th/
http://www.treasury.go.th/
http://www.cgd.go.th/
http://www.customs.go.th/
http://www.exise.go.th/
http://www.rd.go.th/
http://www.sepo.go.th/
http://www.pdmo.go.th/
http://www.fpo.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.consular.go.th/
http://www.europetouch.in.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.aspa.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.eastasiawatch.in.th/
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หน่วยงาน เว็บไซต ์
 กรมเอเชยีใต ้ตะวันออกกลางและแอฟริกา http://sameaf.mfa.go.th/th/  

 ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ http://www.tica.thaigov.net  

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา http://www.mots.go.th  

 ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา http://www.secretary.mots.go.th  

 กรมพลศึกษา http://www.dpe.go.th 

 กรมการท่องเทีย่ว http://www.tourism.go.th 

 การกีฬาแห่งประเทศไทย http://www.sat.or.th 

 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว http://www.touristpolice.go.th  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ http://www.m_society.go.th  

 ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

http://www.m-society.go.th/ 

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th  

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://opp.go.th/webnew/main/  
 กรมกิจการผู้สูงอาย ุ http://opp.go.th/webnew/older/  
 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.owf.go.th  

 ส านักงานส่งเสรมิสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอการ
และผู้สูงอาย ุ

http://www.opp.go.th  

 ส านักงานส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาติ http://www.nep.go.th  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ http://www.moac.go.th 

 ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.opsmoac.go.th  

 กรมชลประทาน http://www.rid.go.th  

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ http://www.cad.go.th 

 กรมประมง http://www.fisheries.go.th  

 กรมปศุสัตว ์ http://www.dld.go.th  

 กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th  

 กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th  

 กรมส่งเสรมิการเกษตร http://www.doac.go.th  

 กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ http://www.cpd.go.th  

 ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม http://www.alro.go.th  

 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ http://www.acfs.go.th  

 ส านักงานเศรษฐกิจทางเกษตร http://www.oae.go.th  

 กรมการข้าว http://www.ricethailand.go.th  

กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th 

 ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม http://vigportal.mot.go.th 

 กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th 

 กรมเจ้าทา่ http://www.md.go.th  

 กรมทางหลวง http://www.doh.go.th  

 กรมทางหลวงชนบท http://www.drr.go.th  

 กรมการบินพลเรือน http://www.oriation.go.th  

 ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร http://www.ofp.go.th  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th/main.php?filename=index  

 ส านักงานปลดักระทรวงการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th 

 กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th  

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง http://www.dmcr2014.dmcr.go.th  

 กรมทรัพยากรธรณ ี http://www.dmr.go.th  

http://sameaf.mfa.go.th/th/
http://www.tica.thaigov.net/
http://www.mots.go.th/
http://www.secretary.mots.go.th/
http://www.dpe.go.th/
http://www.tourism.go.th/
http://www.sat.or.th/
http://www.touristpolice.go.th/
http://www.m_society.go.th/
http://www.dsdw.go.th/
http://opp.go.th/webnew/main/
http://opp.go.th/webnew/older/
http://www.owf.go.th/
http://www.opp.go.th/
http://www.nep.go.th/
http://www.moac.go.th/
http://www.opsmoac.go.th/
http://www.rid.go.th/
http://www.cad.go.th/
http://www.fisheries.go.th/
http://www.dld.go.th/
http://www.ldd.go.th/
http://www.doa.go.th/
http://www.doac.go.th/
http://www.cpd.go.th/
http://www.alro.go.th/
http://www.acfs.go.th/
http://www.oae.go.th/
http://www.ricethailand.go.th/
http://www.mot.go.th/
http://vigportal.mot.go.th/
http://www.dlt.go.th/
http://www.md.go.th/
http://www.doh.go.th/
http://www.drr.go.th/
http://www.oriation.go.th/
http://www.ofp.go.th/
http://www.mnre.go.th/main.php?filename=index
http://www.mnre.go.th/
http://www.pcd.go.th/
http://www.dmcr2014.dmcr.go.th/
http://www.dmr.go.th/
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 กรมการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.th 

 กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวป์่าและพันธุ์พืช http://www.dnp.go.th 

 ส านักงานนโยบายและแผนพัฒนาธรรมชาติ ฯลฯ http://www.onep.go.th  

 กรมปา่ไม ้ http://www.forest.go.th 

 กรมทรัพยากรน้ า http://www.dwr.go.th  

 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล http://www.dgr.go.th 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.mict.go.th/view/1/home  

 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.mieb.go.th  

 กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th 

 สถิติแห่งชาต ิ http://www.nso.go.th  

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งชาต ิ http://www.sipa.or.th 

กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th/  

 ปลัดกระทรวงพลังงาน http://www.old1.chegry.go.th  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน http://www.dede.go.th  

 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ http://www.dmf.go.th  

 กรมธุรกิจพลังงาน http://www.doeb.go.th  

 นโยบายและแผนพลังงาน http://www.eppo.go.th  

กระทรวงพาณชิย ์ http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_des
ign4  

 ส านักงานปลดักระทรวงพาณชิย ์ http://www.ops.moc.go.th  

 กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th  

 กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th 

 การเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ http://www.dtn.go.th 

 กรมทรัพย์สินทางปญัญา http://www.ipthailand.go.th  

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th 

 กรมส่งเสรมิการส่งออก http://www.ditp.go.th 

กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th  

 ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th  

 กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th 

 กรมการพัฒนาชมุชน http://www.cdd.go.th  

 กรมที่ดิน http://www.dol.go.th  

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.disaster.go.th  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th  

 การส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th 

กระทรวงยุตธิรรม http://www.moj.go.th/th/  

 ส านักงานกระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th  

 กรมคุมประพฤต ิ http://www.probation.go.th  

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ http://www.rlpd.go.th  

 กรมบังคบัคด ี http://www.lcd.go.th  

 กรมพินิจและคุ้มครองลักษณะเยาวชน http://www.djob.moj.go.th  

 กรมราชทัณฑ ์ http://www.correct.go.th 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ http://www.dsi.go.th  

 ส านักงานกิจการยตุิธรรม http://www.moj.go.th  

 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์ http://www.eifs.maj.go.th  

กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/anonymouse/home 

http://www.deqp.th/
http://www.dnp.go.th/
http://www.onep.go.th/
http://www.forest.go.th/
http://www.dwr.go.th/
http://www.dgr.go.th/
http://www.mict.go.th/view/1/home
http://www.mieb.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.nso.go.th/
http://www.sipa.or.th/
http://www.energy.go.th/
http://www.old1.chegry.go.th/
http://www.dede.go.th/
http://www.dmf.go.th/
http://www.doeb.go.th/
http://www.eppo.go.th/
http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4
http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4
http://www.ops.moc.go.th/
http://www.dit.go.th/
http://www.dft.go.th/
http://www.dtn.go.th/
http://www.ipthailand.go.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www.ditp.go.th/
http://www.moi.go.th/
http://www.moi.go.th/
http://www.dopa.go.th/
http://www.cdd.go.th/
http://www.dol.go.th/
http://www.disaster.go.th/
http://www.dpt.go.th/
http://www.dla.go.th/
http://www.moj.go.th/th/
http://www.moj.go.th/
http://www.probation.go.th/
http://www.rlpd.go.th/
http://www.lcd.go.th/
http://www.djob.moj.go.th/
http://www.correct.go.th/
http://www.dsi.go.th/
http://www.moj.go.th/
http://www.eifs.maj.go.th/
http://www.mol.go.th/anonymouse/home
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 ส านักงานปลดัประทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th  

 กรมการจดัหางาน http://www.doe.go.th 
 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th  

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th  

 ส านักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th 

กระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.go.th/index.php/th/  

 ส านักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.got.th 

 กรมการศาสนา http://www.dra.go.th 

 กรมศิลปากร http://www.tincarts.go.th  

 กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม http://www.calture.go.th  

 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั http://www.ocae.go.th 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี http://www.most.go.th/main/ 

 ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี http://www.most.go.th 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th 

 ส านักงานประมาณเพื่อสันติ http://www.oaep.go.th  

กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/moe/th/home/  

 ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ http://www.ops.moe.go.th  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th  

กระทรวงสาธารณสขุ http://www.moph.go.th/  

 ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ http://www.ops.moph.go.th  

 กรมการแพทย ์ http://www.dms.moph.go.th  

 กรมควบคุมโรค http://www.ddc.moph.go.th  

 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทยท์างเลือก http://www.dtam.moph.go.th  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ http://www.dmsc.moph.go.th  

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://www.hss.moph.go.th  

 กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th  

 กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th  

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th  

กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.industry.go.th/industry/  

 ส านักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม http://www.industry.go.th  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www.diw.go.th  

 กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th  

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ http://www.dpim.go.th  

 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย http://www.ocsb.go.th  

 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th  

 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th  

หน่วยราชการอิสระ  
 ส านักงานราชเลขาธิการ http://www.ohm.go.th  

 ส านักงานพระราชวัง http://www.brh.thaigov.net  

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ http://www.onab.go.th  

http://www.mol.go.th/
http://www.doe.go.th/
http://www.dsd.go.th/
http://www.labour.go.th/
http://www.sso.go.th/
http://www.m-culture.go.th/index.php/th/
http://www.m-culture.got.th/
http://www.dra.go.th/
http://www.tincarts.go.th/
http://www.calture.go.th/
http://www.ocae.go.th/
http://www.most.go.th/main/
http://www.most.go.th/
http://www.dss.go.th/
http://www.oaep.go.th/
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.ops.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.mua.go.th/
http://www.vec.go.th/
http://www.onec.go.th/
http://www.moph.go.th/
http://www.ops.moph.go.th/
http://www.dms.moph.go.th/
http://www.ddc.moph.go.th/
http://www.dtam.moph.go.th/
http://www.dmsc.moph.go.th/
http://www.hss.moph.go.th/
http://www.dmh.go.th/
http://www.anamai.moph.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
http://www.industry.go.th/industry/
http://www.industry.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.dip.go.th/
http://www.dpim.go.th/
http://www.ocsb.go.th/
http://www.tisi.go.th/
http://www.oie.go.th/
http://www.ohm.go.th/
http://www.brh.thaigov.net/
http://www.onab.go.th/
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 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

http://www.rdpb.go.th  

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.go.th  

 ราชบัณฑติยสถาน http://www.royin.go.th 
 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ http://www.royalthaipolice.go.th 

 ส านักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th  

 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน http://www.amlo.go.th 

องค์กรอิสระ   
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา http://www.senate.go.th 

 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน http://www.partiment.go.th  

 สถาบันพระปกเกลา้ http://www.kpi.ac.th 

 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ http://www.offce.constitutionalcourt.or.th 

 ส านักงานศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th  

 ส านักงานศาลยตุิธรรม http://www.coj.go.th  

 ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesac.go.th 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ http://www.ect.go.th  

 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน http://www.ombudsman.go.th  

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ http://www.th.wikipedia.org 

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน http://www.oag.go.th  

 ส านักงานศูนย์ปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
แห่งชาต ิ

http://www.nocht.m_society.go.th  

 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย http://www.lrct.go.th  

 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยช์นแห่งชาติ http://www.nnrc.co.th  

 สภากาชาดไทย http://www.redcross.or.th 

องค์กรมหาชน   
ส านักนายกรัฐมนตร ี  
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th  

 ส านักงานรองรับมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

http://www.onsqa.or.th  

 องค์การบริการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

http://www.dasta.or.th 

 ส านักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) http://www.okmd.or.th 

 ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) 

http://www.oic.go.th  

 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ http://www.nationalheath.or.th  

กระทรวงกลาโหม  
 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) http://www.dti.or.th  

กระทรวงการคลัง  
 ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(องค์กรมหาชน) 

http://www.neda.or.th  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) http://www.codi.or.th  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) http://www.hrdi.or.th  

 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) http://www.arda.or.th 

http://www.rdpb.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.royin.go.th/
http://www.royalthaipolice.go.th/
http://www.ago.go.th/
http://www.amlo.go.th/
http://www.senate.go.th/
http://www.partiment.go.th/
http://www.kpi.ac.th/
http://www.offce.constitutionalcourt.or.th/
http://www.admincourt.go.th/
http://www.coj.go.th/
http://www.nesac.go.th/
http://www.ect.go.th/
http://www.ombudsman.go.th/
http://www.th.wikipedia.org/
http://www.oag.go.th/
http://www.nocht.m_society.go.th/
http://www.lrct.go.th/
http://www.nnrc.co.th/
http://www.redcross.or.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.onsqa.or.th/
http://www.dasta.or.th/
http://www.okmd.or.th/
http://www.oic.go.th/
http://www.nationalheath.or.th/
http://www.dti.or.th/
http://www.neda.or.th/
http://www.codi.or.th/
http://www.hrdi.or.th/
http://www.arda.or.th/
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 องค์การจัดการน้ าเสีย http://www.wma.or.th 

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ http://www.gsbg.org 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ http://www.fio.co.th  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) http://www.etda.or.th 

 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) http://www.ega.or.th 

กระทรวงพลังงาน  
 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน องค์การมหาชน http://www.efai.or.th 

กระทรวงพาณชิย ์  
 ศูนย์ส่งเสริมศีลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) http://www.sacict.net  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 

http://www.git.or.net  

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า http://www.aftc.or.th  

 ตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้าแห่งประเทศไทย http://www.afet.or.th 

กระทรวงวัฒนธรรม  
 ศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร http://www.sac.or.th 

 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) http://www.fapot.org  

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) 

http://www.gistda.or.th 

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.tint.or.th 

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) http://www.slri.or.th 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร ์ (องค์การมหาชน) http://www.narit.or.th  

 สถาบันสถาบันทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) http://www.haii.or.th  

 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.nia.or.th 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์ของประเทศไทย (องค์การ
มหาชน) 

http://www.toels.or.th  

กระทรวงศึกษาธิการ  
 สถาบันระหวา่งประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา http://www.itd.or.th  

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา http://www.ksp.or.th 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวัสดิการและสวัสดิการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

http://www.otep.go.th  

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.nicts.or.th  

 ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา 

http://www.otepc.go.th  

 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย http://www.nfe.go.th  

กระทรวงสาธารณสขุ  
 สถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล http://www.ha.or.th 

 สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ http://www.niems.go.th  

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสขุภาพ http://www.thaihealth.or.th  

 องศ์การเภสชักรรม http://www.gpo.or.th 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ http://www.hsri.or.th  

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ http://www.nhso.go.th  

รัฐวิสาหกิจ   
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ส านักนายกรัฐมนตร ี  
 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) http://www.mcot.net 

กระทรวงกลาโหม  
 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถมัถ์ http://www.thaiveterans.mod.go.th  

กระทรวงการคลัง  
 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล http://www.glo.or.th 

 
 โรงงานยาสูบ http://www.thaiobacco.ro.th 

 ธนาคารออมสิน http://www.gsb.or.th 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ http://www.ghbank.co.th  

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) http://www.ktb.co.th 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร http://www.baac.or.th  

 องค์กรสุรา (กรมสรรพสามิต) http://www.liq.oor.or.th  

 โรงงานไพ่ (กรมสรรพสามิต) http://www.playincard.or.th 

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย http://www.exim.go.th 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม http://www.tcg.or.th 

 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย http://www.smc.or.th 

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย 

http://www.smebank.co.th  

 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด http://www.dad.co.th  

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.studentloan.or.th  

 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย http://www.ibank.co.th  

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  
 การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย http://www.thai.tourismthgailand.org  

 การกีฬาแห่งประเทศไทย http://www.sat.or.th 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 ส านักงานธนานุเคราะห ์ http://www.pawn.co.th  

กระทรวงคมนาคม  
 การรถไฟแห่งประเทศไทย http://www.railwag.co.th  

 การท่าเรือแห่งประเทศไทย http://www.port.cot.h 

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย http://www.mrta.co.th  

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย http://www.exat.co.th  

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bmta.co.th  

 สถาบันการบินพลเรือน http://www.catc.or.th 

 บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) http://www.thaiairways.com 

 บริษัท ขนส่ง จ ากัด http://http://transport.co.th  

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) http://www.airportthai.co.th 

 บริษัท วิทยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด http://www.aerothai.co.th  

 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ ากดั http://http://profile.yellonpapes.co.th  

 บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด http://http://vigportal.mot.go.th  

 บริษัท ไทย-มาดลิุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด http://www.vigportal.mot.go.th 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 องค์การสวนสัตว ์ http://www.zoothand.org  

 บริษัท ไม้อัดไทย http://www.thaiplywood.com/ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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 บริษัท ทีโอที จ ากัด http://www.tot.co.th 

 บริษัท กสท โทรคมนาคม http://www.cattele.com 

 บริษัท ไปรษณยี์ไทย http://www.thailandpost.com 

กระทรวงพลังงาน  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://www.egat.co.th  

 บริษัท ปตท จ ากดั (มหาชน) http://www.pttplc.com 

 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด http://www.bangchak.co.th 
 

กระทรวงพาณชิย ์  
 องค์การคลังสินค้า http://www.pwo.co.th 

กระทรวงมหาดไทย  
 การไฟฟ้านครหลวง http://www.mca.or.th 

 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค http://www.pea.co.th  

 การประปานครหลวง http://www.mwa.co.th 

 การประปาส่วนภูมิภาค http://www.pwa.co.th  

 องค์กรการตลาด http://www.market.organization.or.th  

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ http://www.nsm.or.th 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
 การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย http://www.ieat.go.th  

หน่วยงานในก ากับของรัฐ  
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.nstda.ot.th 

 สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต ิ http://www.nimt.or.th  

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.studentloan.or.th 

 ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.sme.go.th 
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