
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) 
 
ประกอบด้วย 2 ส่วน จ ำนวน 26 ข้อ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ จ านวนรวม 18 ข้อ 

1) ข้อมูลพื้นฐำน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบริกำรของหน่วยงำน จ ำนวน 10 ข้อ 
หมวดหมู่ของข้อมูล 

(Information Category) 
ข้อมูลแนะน าเบื้องต้น 

(Suggested Contents) 
1.1) เกี่ยวกับหน่วยงาน – ประวัติควำมเปน็มำ 

– วิสัยทัศน ์พันธกิจ 

– โครงสร้ำงหน่วยงำน ผู้บริหำร อ ำนำจหนำ้ที่ 
– ภำรกิจ และหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำน 

– ยุทธศำสตร ์แผนปฏิบัติรำชกำร 

– แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 
– ค ำรับรอง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

– ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร 

และแผนที่ตั้งหน่วยงำน เป็นตน้ 

– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(e-Mail Address) ของบุคคล
ภำยในหน่วยงำนที่รับผิดชอบขอ้มูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต ์

(Webmaster) เป็นต้น 

1.2) ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

(Chief Information Officer: CIO) 

– รำยละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล และ
ต ำแหน่ง 
– ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร 
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) เป็นต้น 

- วิสัยทัศน์ และนโยบำยต่ำงๆ ด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT) ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำน ICT, 

นโยบำยและมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน ICT 

เป็นต้น 

– กำรบริหำรงำนด้ำน ICT เช่น ยุทธศำสตร์, แผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติกำร เป็นต้น 

– ข่ำวสำรจำกซีไอโอ 

– ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ  

1.3) ข่าวประชาสัมพันธ์ – ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ทั่วไป 



หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะน าเบื้องต้น 
(Suggested Contents) 

– ข่ำวสำรและประกำศของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับสมัคร
งำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดฝึกอบรม เป็นต้น 

– ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงำน 

1.4) เว็บลิงค ์ – ส่วนงำนภำยใน 

– หน่วยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง 
– เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่ำสนใจ 

1.5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ที่ เกี่ ยวข้องกับ
หน่วยงาน 

– กฎหมำย พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง 
ประกำศ ระเบียบ มำตรฐำน คู่มือ แนวปฏิบัติ  และมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มำของข้อมูลที่น ำมำ
เผยแพร ่(ที่เหมำะสมตำมภำรกิจหน่วยงำน) 

1.6) ข้อมูลการบริการ – แสดงข้อมูลกำรบริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนพร้อม
ค ำอธิบำยขั้นตอนบริกำร โดยจะแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำร
ต่ำงๆ แก่ประชำชน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลำในแต่ละขั้นตอน
ของกำรให้บริกำรนั้นๆ 

1.7) แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้  (Download 
Forms) 

– ส่วนที่ให้บริกำรประชำชนส ำหรับ Download แบบฟอร์ม
ต่ำงๆ ของหน่วยงำน 

1.8) คลังความรู ้ – ผลงำนวิจัย บทควำม กรณีศึกษำ ข้อมูลสถิติต่ำงๆ  ข้อมูล 
GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีกำรอ้ำง อิงถึ ง
แหล่งที่มำ (Reference) และวัน เวลำ ก ำกับเพื่อประโยชน์ใน
กำรน ำข้อมูลไปใช้ต่อ 

1.9) ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) – ส่วนที่แสดงค ำถำม และค ำตอบที่มีผู้นิยมสอบถำม 
1.10) ผังเว็บไซต์ (Site map) – ส่วนที่แสดงแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2) กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 4 ข้อ 
 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะน าเบื้องต้น 
(Suggested Contents) 

2.1) ถาม – ตอบ (Q & A) – ส่วนที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสอบถำมข้อมูล หรือข้อสงสัยมำยัง
หน่วยงำน 

2.2) ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) – ส่วนที่ เป็นบริกำรสืบค้นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลภำยใน
หน่วยงำนได้ 

2.3) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ – ช่องทำงแจ้งข่ำว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS, e-Mail เป็น
ต้น 

– ช่องทำงกำรติดต่อหน่วยงำนในรูปแบบ Social Network 

เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น 

– ช่องทำงแสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น  e-Mail, 

Web board, Blog เป็นต้น 

– ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน และติดตำมสถำนะเรื่อง
ร้องเรียน 

2.4) แบบส ารวจออนไลน์ (Online Survey) – กำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรเว็บไซต์ 
– กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน (Online Poll) 

– กำรออกเสียงลงคะแนนต่ำงๆ (Online Voting) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3) กำรให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 4 ข้อ 
 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะน าเบื้องต้น 
(Suggested Contents) 

3.1) การลงทะเบียนออนไลน์ (Register Online) – ส่วนที่ เป็นแบบฟอร์มส ำหรับบันทึกชื่อผู้ ใช้บริกำรและ
รหัสผ่ำนก่อนเข้ำใช้งำนระบบ (Login Form) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กระบวนกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน 

– ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน และสำมำรถแจ้ง
เตือนกรณีที่ชื่อผู้ ใช้  หรือรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง  (Check user 
name/password) 
– ระบบจัดกำรกรณีลืมรหัสผ่ำน กรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่ำนระบบ
สำมำรถด ำเนินกำรส่งรหัสผ่ำนให้ใหม่ได้ 

3.2) e-Forms / Online Forms – ส่วนที่ให้บริกำรบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่ำงๆ บนหน้ำ
เว็บไซต์ โดยไม่ต้อง Download เอกสำร และสำมำรถพิมพ์
เอกสำร หรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
(ที่เหมำะสมตำมภำรกิจหน่วยงำน) 

3.3) ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Service) 

– ระบบให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน 

(ที่เหมำะสมตำมภำรกิจหน่วยงำน) 

3.4) การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalizede-

Services) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถก าหนด
รูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ 

– มีบริกำรส่งข้อมูลให้ผู้ ใช้บริกำรเป็นรำยบุคคลส ำหรับผู้
ลงทะเบียน 

– ผู้ใช้บริกำรสำมำรถก ำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องกำรและจัด
อันดับเนื้อหำที่สนใจได้ 
– มีกำรปรับปรุงแฟ้มข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแบบอัตโนมัติ 
ตำมพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร 

– เว็บไซต์สำมำรถน ำเสนอหัวข้อข่ำว/ข้อมูล/บริกำร ที่
ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำใช้งำนคร้ังล่ำสุดได้ (Last Visited) 

– มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
จำกกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร 

– มีระบบรำยงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมข้อมูลที่ได้จำก
พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร และสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รำยงำนได้ตำมควำมต้องกำร (Dynamic Report) 

(ที่เหมำะสมตำมภำรกิจหน่วยงำน) 



ส่วนที ่2  คุณลักษณะที่ควรมี จ านวนรวม 8 ข้อ 
 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะน า 
(Suggested Contents) 

1) การแสดงผล – มีกำรแสดงผลอย่ำงน้อย 2 ภำษำ คือภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ 

– สำมำรถเพิ่มหรือลดขนำดตัวอักษรได้ 
2) การน าเสนอข้อมูล – มีกำรใช้งำน Really Simple Syndication (RSS) เพื่อน ำเสนอ

ข้อมูลข่ำวสำร ของหน่วยงำน 

– มีกำรน ำเสนอเนื้อหำในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ 

3) เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน – มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ 

– มีเครื่องมือในกำรแนะน ำกำรใช้งำน (Help) ได้แก ่Tool tips, 

Pop-up, Help เป็นต้น 

– มีค ำแนะน ำเว็บไซต์ หรือค ำอธิบำย Content ต่ำงๆ ของ
เว็บไซต์ เพื่อแนะน ำกำรใช้งำนเว็บไซต์แก่ประชำชน 

4) เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
(Web Analytic) 

– มีเครื่องมือส ำหรับเก็บข้อมูล กำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
ผู้ใช้บริกำร เช่น จ ำนวนคร้ัง จ ำนวนหน้ำ ควำมสนใจระยะเวลำ 
เป็นต้น ทั้ งนี้  เพื่อให้หน่วยงำนมีข้อมูลในกำรวิ เครำะห์
พฤติกรรมกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Behavior) 

5) การตั้งชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี่ – ควรก ำหนดวิธีกำรตั้งชื่อที่สื่อควำมหมำย เข้ำใจตรงกัน สั้น
กระชับ และไม่เกิดควำมสับสน ซึ่งจะช่วยให้ Search Engine 

ให้ค่ำควำมส ำคัญของเว็บไซต์สูงสุดหำกค ำส ำคัญพบเป็นชื่อ
ไฟล์และชื่อไดเร็คทอร่ี โดยตรง 

6) ส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer) – ทุกๆ หน้ำควรจะแสดงข้อมูลต่ำงๆ ในส่วนล่ำงของเว็บไซต์ 
ดังต่อไปนี้ 

1 เมนูหลักในรูปแบบข้อควำม 

2 ข้อมูลติดต่อหน่วยงำน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่หมำยเลข
โทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

3 เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้ำหลักของเว็บไซต์ 
4 ค ำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright) 

5 กำรปฏิเสธควำมรับผิด (Disclaimer) 

6 กำรประกำศนโยบำย5 (รำยละเอียดปรำกฏในภำคผนวก 
ก) ประกอบด้วย 



หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะน า 
(Suggested Contents) 

6.1 นโยบำยเว็บไซต์ (Website Policy) 

6.2 นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy 
Policy) 

6.3 นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ 
(Website SecurityPolicy) 

7) เส้นเชื่อม (Link) – ต้องมีควำมพร้อมใช้เสมอ 
8) ข้อก าหนดตามมาตรฐาน – เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อก ำหนดขององค์กำร 

มำตรฐำน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web Consortium: 

W3C) คณะริเริ่มด ำเนินกำรท ำให้เว็บเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(Web Accessibility Initiative: WAI) ตำมข้อก ำหนดกำรท ำให้
เนื้อหำเว็บสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web 

Content Accessibility Guidelines 2.0 : WCAG 2.0) ในเกณฑ์
ควำมส ำเร็จ ระดับ เอ (A) 

     ส ำหรับประเทศไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้มีกำรจัดท ำรูปแบบ
กำรพัฒนำเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้
และเกณฑ์มำตรฐำนฉบับภำษำไทยขึ้น ภำยใต้ชื่อ “Thai Web 

Content Accessibility Guidelines 2010 (TWCAG2010)” 

(รำยละเอียดปรำกกฎในภำคผนวก ข และวิธีกำรตรวจ
ประเมนิปรำกฏในภำคผนวก ค7) 

– เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อก ำหนดของ W3C ส ำหรับ
HyperText Markup Language (HTML) อย่ำงน้อยระดับ 4.01 
(HTML 4.01/XHTML 1.0) 
– หำ ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ใ ช้  Cascading Style Sheets (CSS) ค ว ร
สอดคล้องกับข้อก ำหนดของ W3C ส ำหรับ CSS ระดับ 1 

 


