
 
หลักเกณฑ์การใหค้ะแนนการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน  ประจําปี 2559 

เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 
1. ข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนงานบริการของหน่วยงาน  31  
 1.1 เกี่ยวกบัหน่วยงาน  [ 5 ] 

(1)  ประวัติความเปน็มา จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับประวัติการก่อต้ังหน่วยงาน 1  
(2)  วิสัยทศัน ์ พันธกิจ  ภารกิจหน่วยงาน จะต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าที ่

และความรับผดิชอบ 
1  

(3)  ผงัโครงสร้างหน่วยงาน จะต้องแสดงแผนภูมิการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อัตรากําลัง พร้อมรูปถ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

1  

(4)  การตดิตอ่หน่วยงาน จะต้องแสดงสถานที่ต้ังของหน่วยงานพร้อมแผนที่ /
แผนผัง/ แผนภูมิที่ต้ัง   หมายเลขโทรศัพท ์  e-Mail  ที่ใช้ติดต่อหน่วยงาน 
แผนทีแ่สดงทีต้ั่ง  และ ค่าพิกัดที่ต้ังหน่วยงาน 

2  

 1.2 ข่าวประชาสัมพนัธ ์  [ 6 ] 
(1)  ขา่วประชาสัมพนัธท์ั่วไป   เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ Update 

ข่าวให้เป็นปัจจุบัน ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน  เช่น ประกาศรับสมัคร
งาน การจัดฝึกอบรม เป็นต้น 

(2)  การสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข่าว เช่น อักษรว่ิง , การแสดงขอ้ความ
หน้าแรก  Pop Up  หรืออ่ืน ๆ 

(3)  ปฏทินิกิจกรรมของหนว่ยงาน   

2  
 
 

 

2  
  

2  
 1.3 เชื่อมโยง(Web Link)   [ 4  ] 

(1)  จะต้องวางปุ่มเช่ือมโยงแสดงเมนู แต่ละเว็บเพจอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผูใ้ช้
สามารถสะดวกในการค้นหาข้อมูล หรือใช้วิธีการแสดงเว็บเพจแบบ 
ขึ้นหน้าใหม่  

(2)  จะต้องเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมฯ ทุกหน่วยงาน 
(3)  จะต้องเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายนอกทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงตามภารกิจของ

หน่วยงานหรือมีส่วนสนับสนุน เช่น 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เช่ือมโยงไปยัง  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

สํานักงบประมาณ  
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร เช่ือมโยงไปยัง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
สํานักงานเลขานุการกรม เช่ือมโยงไปยัง สํานักนายกรัฐมนตรี   ,สํานักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) , สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรฯ (สป.กษ.)  

กองการเจ้าหน้าที ่เช่ือมโยงไปยัง สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) , สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

กองแผนงาน เช่ือมโยงไปยัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , สํานัก
งบประมาณ , สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

กองคลัง เช่ือมโยงไปยัง กรมบัญชีกลาง , สาํนักงบประมาณ , สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
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เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 

สํานักวิศวกรรมศาสตร์เพือ่การพฒันาทีด่นิ เช่ือมโยงไปยัง  
      สภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย   สภาสถาปนิก 
กองวิจัยและพฒันาการจัดการทีด่นิ เช่ือมโยงไปยัง กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี , สภาวิจัย , สถาบันการศึกษาด้านวิจัยการเกษตรหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร , ศนูย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , กรม
ประชาสัมพันธ์ , มูลนิธิชัยพัฒนา , เครอืขา่ยกาญจนาภิเษก , สํานักงาน 
กปร. 

สํานักวิทยาศาสตร์เพือ่การพฒันาทีด่นิ เช่ือมโยงไปยัง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สภาวิจัย , สถาบันการศึกษา
ด้านวิจัยการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่เช่ือมโยงไปยัง กรมแผนที่ทหาร , 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 

กองสาํรวจดนิและวิจัยทรพัยากรดนิ เช่ือมโยงไปยัง กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, สภาวิจัย , มหาวิทยาลัย ,  กรมอุตินิยมวิทยา ,      
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

กองนโยบายและแผนการใชท้ีด่นิ เช่ือมโยงไปยัง  สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร , กรมทรัพยากรธรณี , กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย , กรมอุตุนิยมวิทยา , สาํนักงานนโยบายและบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดนิ  เช่ือมโยงไปยัง  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ, ศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร , สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร  

สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 1-12 เช่ือมโยงไปยัง ศาลากลางจังหวัด 
     หน่วยงานร่วมบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารโครงการปลูกหญ้าแฝก 

(VGT) เช่น กปร. 
สถานพีฒันาทีด่นิทุกแหง่ เช่ือมโยงไปยัง ศาลากลางจังหวัด 
     หน่วยงานร่วมบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารโครงการปลูกหญ้าแฝก 

(VGT) เช่น กปร. 
(4)  จะต้องเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ ทีน่่าสนใจ  
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 1.4 ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน  [ 11 ]
1.4.1 ข้อมูลการบริการ  คอื แสดงการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อม

คําอธิบายขั้นตอนบริการ โดยจะแสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่
ประชาชน ทั้งน้ี ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ 
น้ัน ๆ  เช่น กระบวนการทํางานแสดงเป็น Flow Chart 

1.4.2 ข้อมูลที่ให้บริการ เช่น ข้อมูลผลงานวิจัย บทความ ข้อมลู GIS หรือ  
e-book ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน   
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(1) ระเบียบตรวจสอบภายใน 
(2) กฎ ระเบียบ มติ ครม. 
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เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
(1) คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(2) การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

สํานักงานเลขานุการกรม 
(1) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
(2) ระบบงานด้านสารบรรณ 

กองการเจ้าหน้าที่  
(1) กฎ ก.พ. และหนังสือเวียน ก.พ. 
(2) มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
(3) ปฏิทินฝึกอบรม 
(4) วินัยราชการ 

กองแผนงาน  
(1) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 
(2) ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผล 

 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
กองคลัง  

(1) กฎระบบการเงินการเงินการคลัง 
(2) ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

สํานักวิศวกรรมศาสตร์เพือ่การพฒันาทีด่นิ  
(1) เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 
(2) เทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์   
(3) งานบริการทางช่าง 

กองวิจัยและพฒันาการจัดการทีด่นิ 
(1) ผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน และ

การจัดการที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรมและอ่ืน ๆ  
(2) ระบบสารสนเทศทางวิชาการ 
(3) สื่อประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(4) งานพัฒนาหมอดินอาสา 
(5) ระบบงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(6) การบริการข้อมูลด้านหญ้าแฝก 

สํานักวิทยาศาสตร์เพือ่การพฒันาทีด่นิ  
(1) การบริการด้าน วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบ ดิน นํ้า ปุ๋ย

อินทรีย์  วัสดุปรับปรุงดิน    
(2) การตรวจสอบสารพิษในดิน 
(3) ข้อมูลด้านผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พร้อมคําแนะนําด้านการ

จัดการดินและปุ๋ย 
(4) ข้อมูลขั้นตอนการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
(5) Q-Center การสมัครรับรองมาตรฐานสินคา้ ประเภทปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตรและรายงานผลผ่านระบบ Internet  
 

 



 
เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่  
(1) การบริการข้อมูลแผนที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนที่จําแนก

ประเภทที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร  โครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรฯ 

(2) เทคโนโลยีด้านการจัดทําแผนที่ด้วยวิธีต่าง ๆ 
กองสาํรวจดนิและวิจัยทรพัยากรดนิ 

(1) การจัดทําข้อมูลแผนที่ดินระดับจังหวัด  
(2) ข้อกําหนดลักษณะและสมบัติของชุดดินจัดต้ังของประเทศไทย 
(3) การจัดทําข้อมูลการจําแนกดิน แผนที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน 

กองนโยบายและแผนการใชท้ีด่นิ  
(1) การกําหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ (Zoning) 
(2) ข้อมูลด้านวางแผนการใช้ที่ดิน 
(3) ข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(4) ข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
(5) ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
(6) โครงการพ้ืนที่สูง 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดนิ   
(1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ วิธีการนําไปใช้ประโยชน์ 
(2) ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 1-12 
(1) การบริการ วิเคราะห์ สํารวจและจําแนกดิน การวางแผนการใช้

ที่ดินแบบละเอียดระดับไร่นา  
(2) ติดตามผลการสาธิตพัฒนาที่ดินแบบต่าง ๆ  
(3) ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัยและงานวิเคราะห์ดิน 
(4) สํารวจออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า

ในเขตพ้ืนที่ที่รบัผิดชอบ 
(5) Q-Center การสมัครรับรองมาตรฐานสินคา้ ประเภทปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตรและรายงานผลผ่านระบบ Internet   
สถานพีฒันาทีด่นิ  

(1) การให้ความรู้คําแนะนําการบริการออกแบบ จัดทําระบบอนุรักษ์ดิน   
และน้ําในพ้ืนที่ตัวอย่าง 

(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
(3) การบริการวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน และกล้าหญ้าแฝก 
(4) Q-Center การสมัครรับรองมาตรฐานสินคา้ ประเภทปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตรและรายงานผลผ่านระบบ Internet  

  

1.4.3 ให้บรกิารประชาชนสําหรับ Download เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม ของ
หน่วยงานได้ 

  

(1) มีบริการเอกสารเผยแพร่  สื่อสิ่งพิมพ์  หรือ แบบฟอร์มของหน่วยงานให้
ผู้สนใจสามารถพิมพ์และ Download เอกสารของหน่วยงานได้ 

2  

(2)  มีโปรแกรมให้ Download อํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่จําเป็นต้องใช้
งานโปรแกรมดังกล่าวในการดูเว็บไซต์ เช่น โปรแกรม Acrobat Reader, 
Windows Media Player  , WinZip  เป็นต้น 

2  



 
เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 

 1.5 มีผังเว็บไซต ์(Site Map) ส่วนที่แสดงแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด  [ 3 ] 
 - กรณีไม่มีผังเว็บไซต์ (Site Map)   ให้คะแนนเท่ากับ 0 

- กรณีมีผังเว็บไซต์ (Site Map) แต่ไมส่ามารถ Link ได้ หรอื Link ได้แต่ไม่มี
ข้อมูล ให้คะแนนเท่ากับ 1 

- กรณีมีผังเว็บไซต์ (Site Map) Link ได้และมีข้อมูล แต่ไมค่รบทุกหัวข้อ  
ให้คะแนนเท่ากับ 2 

- กรณีมีผังเว็บไซต์ (Site Map) Link ครบทุกหัวข้อและมีข้อมูลทุกหัวข้อ      
ให้คะแนนเท่ากับ 3 

  

1.6 มีเมนู คําถามทีพ่บบอ่ย (FAQ) ซึ่งภายในจะแสดงคาํถาม และคําตอบที่มีผู้นิยม
สอบถาม (เช่น อาจสอบถามผ่านทาง Web Board/Contact Us) 

 [ 2 ]

- กรณีไม่มี FAQ ให้คะแนนเท่ากับ 0 
- กรณมีี FAQ และมีข้อมลู ให้คะแนนเท่ากับ 2

  

2. การสร้าปฏิสัมพันธ์กับผู้ใชบ้ริการ  14 
2.1 มีช่องทางการตดิต่อสื่อสารกบัผู้ใชบ้รกิาร 

(1) Web Board 
     - หน่วยงานพัฒนาโปรแกรม Web Board ขึ้นใช้งานเอง มีการโต้ตอบและมี

ข้อมูล ให้คะแนนเท่ากับ 5 
     - หน่วยงานสมัครใช้งานผ่าน Free Web Board  มีการโต้ตอบและมีข้อมูล      

ให้คะแนนเท่ากับ 2 
 - หน่วยงานที่ไม่มี Web Board ให้คะแนนเท่ากับ 0 

(2) Contact Us 
     - หน่วยงานพัฒนาโปรแกรม Contact Us ขึ้นใช้งานเอง ให้คะแนนเท่ากับ 3 
     - ใช้การแสดง E-mail Link ให้เป็น Contact US  ใหค้ะแนนเท่ากับ  2 
     - หน่วยงานที่ไม่มี Contact Us ให้คะแนนเท่ากับ 0 

 
5 
 
 
 

3 
 

[ 8 ] 
 

2.2  ระบบสบืค้นข้อมูล (Search Engine)  [ 4 ] 
(1)  หน่วยงานพัฒนาโปรแกรมช่วยสืบค้นหาข้อมูลผลงานวิชาการ หรืองาน  

 บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3  

(2)  เช่ือมโยง Link มายังเว็บไซต์  e-Search ของกรมฯ  1  
2.3  แบบสาํรวจออนไลน ์ สํารวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์หน่วยงาน  [ 2 ]

- กรณีไม่มีแบบสํารวจออนไลน์ ใหค้ะแนนเท่ากับ 0 
- กรณมีีแบบสาํรวจออนไลน์และใช้งานได้ ให้คะแนนเท่ากับ 2 

  

3. การออกแบบเว็บไซต ์  12 
 3.1 สแีละพืน้หลัง  [ 2 ] 

การใส่สีหรือสพ้ืีนหลังเหมาะสมกับเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ   
 3.2  ตัวอักษร  [ 4] 

(1) ขนาดและสีตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม 2  
(2) การเน้นคํา เน้นหัวข้อ ใหม้ีขนาดใหญ่กว่าเน้ือหา มีการกําหนดสีให้กับข้อความ

ที่สําคัญ อย่างเหมาะสมสวยงาม 
2  

 3.3  การวางผังเว็บไซต ์  [ 3 ] 
(1) การจัดวางตําแหน่ง Layout มีความเหมาะสมและจัดเรียงเป็นขั้นเป็นตอน 
(2) การออกแบบในแต่ละหน้าเว็บเพจควรใช้รูปแบบ (Pattern) เดียวกัน 

2  
1  



 
เกณฑ์การตดัสิน คะแนน 

 3.4 ภาพประกอบ  [ 3 ] 
(1) มีภาพประกอบเว็บไซต์ 
(2) มีรายละเอียดบรรยายประกอบภาพ 
 

2  
1  

4. การใช้เทคนิคใหม่ในการพัฒนาเว็บไซต ์  13 
(1) มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบจัดทําเว็บไซต์ หรืออ่ืน ๆ 
(2) มีการให้บริการข้อมูลในรูปวีดิทัศน์ หรืออ่ืน ๆ 
(3) มีการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษาใหม่  เช่น  PHP  ASP ASP.NET  XML Java 

Script แสดงข้อมูลผ่าน Google Map เป็นต้น 
 

5  
3  
5  
  

5. การ Update ให้ทนัสมัย  15 
(1)  การปรับเปลี่ยนหน้า Main เว็บไซต์ 3  
(2)  การปรับปรุงข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น โครงสร้าง บุคลากร ให้เป็นปัจจบัุน 3  
(3)  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านวิชาการ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เป็น

ปัจจุบัน เช่น ผลการวิจัยใหม ่เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

9  

6. การมีคลงัความรู้ (KM) สํานัก / กอง / สถานี / ศูนย์ฯ  10 
หน่วยงานจัดทําคลังความรู้ (KM) และนําขึน้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- มีคลังความรู้มากกว่า 3 เรือ่ง  ให้คะแนนเท่ากับ 10 
- มีคลังความรู้ 2 เรื่อง  ให้คะแนนเท่ากับ 6 
- มีคลังความรู้ 1 เรื่อง  ให้คะแนนเท่ากับ 3 
- ไม่มีคลังความรู้  ให้คะแนนเท่ากับ 0 

 
 
 
 

 

 

7. การพัฒนาบุคลากรในการทําเว็บไซต์  5 
(1) บุคลากรของหน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ด้วยตนเอง ให้คะแนนเท่ากับ 5 
(2) หน่วยงานว่าจ้างให้พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน  ให้คะแนนเท่ากับ 0 
 

 
 

 

รวมทั้งสิ้น 100
    
หมายเหต ุ  ตัวหนังสือขีดเส้นใต้   หมายถงึ  เกณฑ์การตัดสินอ้างอิงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ   

(Government Website Standard) ของ สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์(สรอ.) 


