
ประเด็น

(Subject)

การตั้งชื่อโดเมน

(Domain Name)

การจดทะเบียนชื่อโดเมน

(Domain Name Registration)

หมวดหมู

(Category)

โครงสรางหนวยงาน ผูบริหาร อํานาจหนาที่ โครงสราง และคณะผูบริหารกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น http://www.dla.go.th/chart/chart2562.jsp

วิสัยทัศน พันธกิจ วิสัยทัศนและพันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=mission

ภารกิจ และหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน การแบงสวนราชการ สถ. ตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2559 http://www.dla.go.th/division_dla.jsp

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ  http://www.dla.go.th/work/actionPlan.jsp

แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจาย

ประจําป
แผนปฏิบัติราชการ

http://www.dla.go.th/servlet/ContactServlet?_mode=goToPage&
page=/work/actionPlan.jsp

คํารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ คํารับรองการปฏิบัติราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=

quality

ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ที่อยู เบอร

โทรศัพท โทรสาร และแผนที่ตั้ง
ติดตอเรา http://www.dla.go.th/contact/index.jsp

e-Mail Address ของบุคคลภายในองคกรที่

รับผิดชอบขอมูลขององคกร
webmaster@dla.go.th https://mail.dla.go.th/login

รายการที่กําหนดตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ฉบับปจจุบัน กับเว็บไซต สถ.(www.dla.go.th) ป พ.ศ. 2562

ประวัติความเปนมา

1. การตั้งชื่อเว็บไซตภาครัฐ

2. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงาน

รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

ประเด็น/รายการ

ประเด็น/รายการ

รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

ประวัติความเปนมากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

2.1

1.2

1.1

http://www.dla.go.th

DLA

ขอมูลหนวยงาน

http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=history

http://www.dla.go.th/chart/chart2562.jsp
http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=mission
http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=mission
http://www.dla.go.th/division_dla.jsp
http://www.dla.go.th/work/actionPlan.jsp
http://www.dla.go.th/servlet/ContactServlet?_mode=goToPage&page=/work/actionPlan.jsp
http://www.dla.go.th/servlet/ContactServlet?_mode=goToPage&page=/work/actionPlan.jsp
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=quality
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=quality
http://www.dla.go.th/contact/index.jsp
https://mail.dla.go.th/login
http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=history


ประเด็น

(Subject)

2.2
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (Law,Regulatory 

and Compliance)

กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา

 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตราฐาน

 คูมือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวของ โดยแสดงที่มาของขอมูลที่นํามา

เผยแพร

กฏหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
http://www.dla.go.th/servlet/Law

Servlet?regType=1

ชื่อ-นามสกุล และตําแหนง
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief 

Information Officer : CIO)
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp

ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ที่อยู เบอร

โทรศัพท โทรสาร และแผนที่ตั้งหนวยงาน 

เปนตน

ขอมูลการติดตอ http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp

วิสัยทัศน และนโยบายตาง ๆ ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ไดแก นโยบายการบริหารจัดการดาน ICT, 

นโยบายและมาตรฐานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดาน ICT เปนตน

วิสัยทัศน และนโยบายตาง ๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT)
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp

การบริหารงานดาน ICT เชน ยุทธศาสตร 

แผนแมบท และแผนปฏิบัติราชการ เปนตน
แผนแมบท และแผนปฏิบัติราชการ  http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp

ขาวสารจากซีไอโอ ขาวสารจากซีไอโอ http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp

ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ. http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp

ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

2.3
ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง     (Chief Information 

Officer: CIO)

http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1
http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp
http://www.dla.go.th/templateOrganize/temp1/cio.jsp


ประเด็น

(Subject)

e-Book http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet

บทความและเกร็ดความรู หางไกล สตง.
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=

local_audit

คําถามที่พบบอย

(FAQ)

ประเด็น

(Subject)

เว็บลิงก สวนงานภายใน ลิงกภายใน
http://www.dla.go.th/banner/

banner_internal.jsp

(Web Link) หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของโดยตรง ลิงกที่นาสนใจ
http://www.dla.go.th/banner

/banner other.jsp

เว็บไซตอื่น ๆ ที่นาสนใจ ลิงกที่นาสนใจ
http://www.dla.go.th/banner

/banner_other.jsp

ผังเว็บไซต

(Sitemap)

หมวดหมู

(Category)

ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูได

(ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540)

ขอมูลเปดภาครัฐ

(Open Government Data)

ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ขอมูลสถิติ

ตาง ๆ ขอมูล GIS และ e-Book เปนตน 

ตลอดจนตองมีการอางอิงแหลงที่มา 

(Refercece) และวัน เวลา กํากับ เพื่อ

ประโยชนในการนําขอมูลไปใชตอ

สวนที่แสดงคําถาม และคําตอบที่มีผูนิยม

สอบถาม
คําถามที่พบบอย

สวนที่แสดงแผนผังเว็บไซตทั้งหมด ผังเว็บไซต

ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

ประเด็น/รายการ

คลังความรู (Knowledge and Statistic)

รายละเอียด

2.5

2.6

2.7

3.1

3. ขอมูลเปดภาครัฐ

http://www.dla.go.th/servlet
/FaqServlet

http://www.dla.go.th/index.jsp

เอกสาร/หลักฐาน

2.4

3.2

http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=local_audit
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=local_audit
http://www.dla.go.th/banner/banner_internal.jsp
http://www.dla.go.th/banner/banner_internal.jsp
http://www.dla.go.th/banner/banner_other.jsp
http://www.dla.go.th/banner/banner_other.jsp
http://www.dla.go.th/banner/banner_other.jsp
http://www.dla.go.th/banner/banner_other.jsp
http://www.dla.go.th/servlet/FaqServlet
http://www.dla.go.th/servlet/FaqServlet
http://www.dla.go.th/index.jsp


หมวดหมู

(Category)

4.2 ระบบใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service)
ระบบใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

ตามภารกิจของหนวยงาน
โครงการศูนยบริการรวมขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น http://eservice.dla.go.th/

หมวดหมู

(Category)

สวนที่ใหบริการประชาชนสําหรับ 

Download แบบฟอรมตาง ๆ ของหนวยงาน
ดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารราชการ http://www.dla.go.th/servlet/

สวนที่ใหบริการบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม

ตางๆ บนหนาเว็บไซต โดยไมตอง 

Download เอกสาร และสามารถพิมพ

เอกสาร หรือบันทึกขอมูลในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสได

ระบบ Electronic Report http://ereport.dla.go.th

4.1

4.3

ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

แสดงขอมูลการบริการตามภารกิจของ

หนวยงาน พรอมคําอธิบายขั้นตอนการ

บริการ โดยจะแสดงขั้นตอนการใหบริการ

ตาง ๆ แกประชาชน ทั้งนี้ ควรระบุ

ระยะเวลาในแตละขึ้นตอนของการ

ประเด็น/รายการ

คูมือสําหรับประชาชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

4. การใหบริการของหนวยงาน

http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=
quality

เอกสาร/หลักฐานรายละเอียด

e-Form/ Online Forms

คูมือสําหรับประชาชน) (Service Information)

http://eservice.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/servlet/
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=quality
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=quality


หมวดหมู

(Category)

ขาวสารและประกาศของหนวยงาน เชน 

ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจาง การ

จัดฝกอบรม เปนตน

ขาวรับสมัครงาน, ขาวจัดซื้อจัดจาง, ขาวฝกอบรม สพบ.
http://www.dla.go.th/servlet/NewsServlet?

_mode=show&group_id=4

ปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน วาระผูบริหาร
http://www.dla.go.th/servlet

/AgendaServlet

มีระบบสงขอความแจงเรื่องและขอราชการสําคัญของ สถ. http://www.smartmessaging.ais.co.th/

ระบบเมล สถ. https://mail.dla.go.th/

https://www.facebook.com/thongthinthai

https://twitter.com/thongthinthai

ชองทางแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ

 เชน e-Mail, Web board, Blog เปนตน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น http://www.dla.go.th/servlet/

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน และติดตาม

สถานะเรื่องรองเรียน
ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น http://www.dla.go.th/justice/justice.jsp

5.1

ชองทางแจงขาว หรือแจงเตือนผูใช เชน 

SMS, e-Mail เปนตน

ขาวประชาสัมพันธ http://www.dla.go.th/servlet/

ประเด็น/รายการ

5. การมีสวนรวมของประชาชน

ชองทางการติดตอหนวยงานในรูปแบบ 

Social Network เชน facebook, twitter 

เปนตน

รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

facebook, twitter

ขาวประชาสัมพันธทั่วไป

5.2 การสรางปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ (Social Interaction)

ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations)

http://www.dla.go.th/servlet/NewsServlet?_mode=show&group_id=4
http://www.dla.go.th/servlet/NewsServlet?_mode=show&group_id=4
http://www.dla.go.th/servlet/AgendaServlet
http://www.dla.go.th/servlet/AgendaServlet
http://www.smartmessaging.ais.co.th/
https://mail.dla.go.th/
https://www.facebook.com/thongthinthai
https://twitter.com/thongthinthai
http://www.dla.go.th/servlet/
http://www.dla.go.th/justice/justice.jsp
http://www.dla.go.th/servlet/


หมวดหมู

(Category)

การสํารวจความพึงพอใจการใชบริการ

เว็บไซต

แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น
https://docs.google.com/forms/d/e/

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

(Online Poll)

แบบสอบถามความตองการและขอเสนอแนะการใชงาน

ระบบสารสนเทศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
http://www.dla.go.th/pub/survey59.jsp

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอความรวมมือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นขาราชการ สถ.และหนวยงานที่

เกี่ยวของรวมแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ รางฯ พรบ.ถ

อดถอนฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอความรวมมือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการ สถ.และหนวยงานที่

เกี่ยวของรวมแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ รางระเบียบ 

มท. วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ

 …

หมวดหมู

(Category)

ภาษาไทย http://www.dla.go.th/index.jsp

ภาษาอังกฤษ http://www.dla.go.th/en/index.jsp

สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได http://www.dla.go.th/index.jsp

ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

http://www.dla.go.th/servlet/PublicHearingServlet?_mode=pub&
pub_id=12

การออกเสียงลงคะแนนตาง ๆ (Online 

Voting)

มีการแสดงผลอยางนอย 2 ภาษา คือ

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การรับฟงความเห็นสาธารณะ (Participation)

6. คุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features)

รายละเอียด เอกสาร/หลักฐานประเด็น/รายการ

5.3

6.1 การแสดงผล (Display Feature)

https://docs.google.com/forms/d/e/
http://www.dla.go.th/pub/survey59.jsp
http://www.dla.go.th/index.jsp
http://www.dla.go.th/en/index.jsp
http://www.dla.go.th/index.jsp
http://www.dla.go.th/servlet/PublicHearingServlet?_mode=pub&pub_id=12
http://www.dla.go.th/servlet/PublicHearingServlet?_mode=pub&pub_id=12


หมวดหมู

(Category)

สามารถใหบริการ Feed ขาวผูบริหาร สถ. ได https://validator.w3.org

สามารถใหบริการ Feed หนังสือราชการ สถ. ได http://www.dla.go.th/video2015.jsp

มีการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสียงและ

วีดีโอ
มีการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสียงและวีดีโอ http://www.dla.go.th/video2015.jsp

มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน งายตอการ

เขาใจ
มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน งายตอการเขาใจ http://www.dla.go.th/index.jsp

มีเครื่องมือแนะนําในการใชงาน (Help) 

ไดแก Tool tips, Pop-up, Help เปนตน

มีเครื่องมือแนะนําในการใชงาน (Help) ในหนาแรก 

www.dla.go.th
http://www.dla.go.th/index.jsp

มีคําแนะนําเว็บไซต หรือคําอธิบาย 

Contenent ตางๆ ของเว็บไซต เพื่อแนะนํา

การใชงานเว็บไซตแกประชาชน

มีคําอธิบาย Contenent ตางๆ ของเว็บไซต เพื่อแนะนําการ

ใชงานเว็บไซตแกประชาชน
http://www.dla.go.th/index.jsp

มีเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล การเยี่ยมชม

เว็บไซตของผูใชบริการ เชน จํานวนครั้ง 

จํานวนหนา ความสนใจ ระยะเวลา เปนตน 

ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานมีขอมูลในการ

วิเคราะหพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต 

(Web Behavior)

การเก็บขอมูลจํานวนครั้งผูเขาชมในหนาตาง  ๆ http://government.truehits.net

มีบริการสงขอมูลใหผูใชบริการเปน

รายบุคคลสําหรับผูลงทะเบียน

ผูใชบริการสามารถกําหนดรูปแบบขอมูลที่

ตองการ และจัดอันดับเนื้อหาที่สนใจได

กรณีที่มีเนื้อหาที่ไมเปนขอความ เนื้อหาที่ไมเปนขอความ

กรณีที่มีเนื้อหาที่เปนสื่อฐานเวลา
สื่อเฉพาะเสียงและสื่อเฉพาะภาพเคลื่อนไหว (ที่บันทึก

ลวงหนา)

เอกสาร/หลักฐาน

6.5 เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต (Web Analytic)

http://www.tawdis.net/

สวนที่เปนบริการสืบคนขอมูลทั่วไป และ

ขอมูลภายในหนวยงานได
คนหา

ประเด็น/รายการ รายละเอียด

มีการใชงาน Really Simple Syndication 

(RSS) เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารของ

หนวยงาน

ระบบสืบคนขอมูล (Search Engine)

เครื่องมือสนับสนุนการใชงาน

http://www.dla.go.th/index.jsp

6.4

6.2 รูปแบบการนําเสนอขอมูล (Presentation Feature)

6.3

https://validator.w3.org/
http://www.dla.go.th/video2015.jsp
http://www.dla.go.th/video2015.jsp
http://www.dla.go.th/index.jsp
http://www.dla.go.th/index.jsp
http://www.dla.go.th/index.jsp
http://government.truehits.net/
http://www.tawdis.net/
http://www.dla.go.th/index.jsp


หมวดหมู

(Category)

คําบรรยายแทนเสียง (ที่บันทึกลวงหนา)

การบรรยายดวยเสียงหรือสื่อทางเลือก (ที่บันทึกลวงหนา)

ขอมูล และความสัมพันธ

การจัดเรียงลําดับของเนื้อหา

กรณีที่เนื้อหาเปนคาที่แสดงคุณสมบัติทางการรับรู

การใชสี

การควบคุมเสียง

เมนูหลักในรูปแบบขอความ

ขอมูลติดตอหนวยงาน ไดแก ชื่อและที่อยู

หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร และที่

อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

เสนเชื่อมกลับไปยังหนาหลักของเว็บไซต

คําสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright) http://www.dla.go.th/index.jsp

การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

การประกาศนโยบาย ประกอบดวย

นโยบายเว็บไซต (Website Policy)

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(Privacy Policy)

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

เว็บไซต (Website Security Policy)

http://www.dla.go.th/policy.pdf

6.6

กรณีที่มีเนื้อหาที่เปนสื่อฐานเวลา

ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต (Web Analytic)6.5 http://www.tawdis.net/
การสรางเนื้อหาที่มีการนําเสนอตางรูปแบบ

กัน

สวนลางของเว็บไซต

ผูใชสามารถแยกแยะเนื้อหาได

http://www.dla.go.th/index.jsp

http://www.dla.go.th/index.jsp
http://www.dla.go.th/policy.pdf
http://www.tawdis.net/
http://www.dla.go.th/index.jsp


หัวเรื่อง

(Subject)

7.1 การบริหารจัดการเว็บไซต

(Website Management)

สวนที่เปนแบบฟอรมสําหรับบันทึกชื่อ

ผูใชบริการและรหัสผานกอนเขาใจงานระบบ

 (Login Form) ซึ่งเปนหนึ่งในกระบวนการ

ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผูใชงาน

ลงทะเบียน สําหรับให อปท. ลงทะเบียนเพื่อฝากขาวจัดซื้อ

จัดจาง รับสมัครงาน ขาวบริหารงานบุคคลและขาว

ประชาสัมพันธอื่นๆ ผานเว็บไซต

http://www.dla.go.th/register
/member_login.jsp?

http://www.dla.go.th/register
/member_forget.jsp

ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผูใชงาน 

และสามารถแจงเตือนกรณีที่ชื่อผูใชหรือ 

รหัสผานไมถูกตอง (Check user 

name/password)

การตรวจสอบและยืนยันตัวตนผูใชงาน และสามารถแจง

เตือนกรณีที่ชื่อผูใชหรือ รหัสผานไมถูกตอง (Check user 

name/password)

http://www.dla.go.th/register/
member_forget.jsp

ระบบจัดการกรณีลืมรหัสผาน กรณีที่ผูใชลืม

รหัสผาน ระบบสามารถดําเนินการสง

รหัสผานใหใหมได

การจัดการกรณีลืมรหัสผาน
http://www.dla.go.th/register

/member_forget.jsp

มาตรฐานที่เกี่ยวของ

(Related Standard)

http://www.dla.go.th/servlet/AccessLogManagementServlet
เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตามขอกําหนดใน พ.ร.บ. 

วาดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

7.3

7.2 บริการบนเว็บไซตที่มีการลงทะเบียนผุใชงาน (User Registration)

ประเด็น/รายการ

เก็บขอมูลอินเทอรเน็ตที่เกิดจากการเขาถึง

ระบบเครือขาย ไดแก ขอมูลที่ระบุถึงตัวตน

และสิทธิในการเขาถึงเครือขาย วันและเวลา

ของการเขามาใชบริการ ชื่อที่ระบุตัวตนผูใช 

(User ID) หมายเลขชุดอินเทอรเน็ตที่ถูก

กําหนดโดยระบบผูใหบริการ (IP Address) 

และขอมูลที่บอกหมายเลขสายที่เรียกเขามา

7. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website Security)

รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

http://www.dla.go.th/register/member_login.jsp?http://www.dla.go.th/register/member_forget.jsp
http://www.dla.go.th/register/member_login.jsp?http://www.dla.go.th/register/member_forget.jsp
http://www.dla.go.th/register/member_login.jsp?http://www.dla.go.th/register/member_forget.jsp
http://www.dla.go.th/register/member_login.jsp?http://www.dla.go.th/register/member_forget.jsp
http://www.dla.go.th/register/member_forget.jsp
http://www.dla.go.th/register/member_forget.jsp
http://www.dla.go.th/register/member_forget.jsp
http://www.dla.go.th/register/member_forget.jsp
http://www.dla.go.th/servlet/AccessLogManagementServlet


นโยบาย

(Policy)

8.1 นโยบายเว็บไซต

(Website Policy)

8.2 นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

นโยบาย

(Policy)

(Privacy Policy)

8.3 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต

(Website Security Policy)

ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

นโยบายเว็บไซต (Website Policy) http://www.dla.go.th/work/dla_policy.pdf

รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน

8. การประกาศนโยบาย (Policy)

ประเด็น/รายการ

http://www.dla.go.th/work/dla_policy.pdf
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