
 
 

แนวทางการพฒันาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนบัสนุน 
การปฏิบตัิงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

   
  เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดสรร
งบประมาณในการจัดเก็บขอมูลดวยระบบ Internet โดยวาจางบริษัทเอกชนเขียนโปรแกรมและจัดเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ไดรับการเลือกตั้งตั้งแตป พ.ศ.
2545 – 2549 แลวจัดสงขอมูลใหจังหวัดดําเนินการตรวจสอบวาขอมูลสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินที่จัดเกบ็นั้นถูกตองหรือไม หากถูกตองแลวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยนืยันใหจังหวดั
ทราบ หากไมถูกตองใหแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตอง ซ่ึงระบบขอมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน จะประกอบดวย 
  1. ระบบทะเบียนทองถิ่นท่ีสามารถเก็บรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางละเอียด สามารถที่จะสอบถามความเปนมาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นได 
  (1) ระบบทะเบียนรายชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยแบงเปน 5 แบบ 

 องคการบริหารสวนจังหวัด 
 เทศบาล (นคร ,เมือง ,ตําบล) 
 องคการบริหารสวนตําบล 
 กรุงเทพมหานคร 
 เมืองพัทยา 
 รูปแบบพิเศษ 
 รูปแบบอื่นๆ (ในอนาคต) 

(2) ระบบจัดตัง้และเปลี่ยนแปลงฐานะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การจัดตั้งเปนเทศบาล 
 การเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล 

(3) ระบบยุบเลิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การยุบรวม อ.บ.ต. รวมกับ อ.บ.ต. 
 การยุบรวม อ.บ.ต. รวมกับเทศบาล 
 การยกเลิก 

(4) ระบบเปลี่ยนชือ่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2. ระบบขอมูลทะเบียนประวัติผูบริหารทองถิ่น และนักการเมือง 
(1) ระบบทะเบียนรายชื่อจะทําการเก็บขอมูลทั่วไปของบุคคลโดยจะจดัเก็บตําแหนง  

นายก ,รองนายก ,ที่ปรึกษานายกฯ ,เลขานายกฯ ,ประธานสภา ,รองประธานสภาฯ และสมาชิก โดยมี
รายละเอียด ดงันี้ 

  (1.1) ระบบทะเบียนประวัติทัว่ไป 
 ช่ือ – สกุล 
 วัน เดือน ป เกดิ 
 เลขประจําตัวประชาชน 
 หมูโลหิต 
 เพศ 
 เชื้อชาติ 
 สัญชาติ 
 ศาสนา 
 สถานที่เกิด 
 ที่อยู 
 สถานที่ติดตอ 
 เบอรติดตอ 
 อาชีพ 
 ช่ือ อปท. ที่สังกัด 
 ตําแหนง (นายก ,รองนายก ,ที่ปรึกษานายกฯ ,เลขานายกฯ ,
ประธานสภา ,รองประธานสภาฯ และสมาชิก 

 เขตเลือกตั้งที่...............หมูที่.................. 
(1.2) ระบบทะเบียนประวัติครอบครัว เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของ

ครอบครัว ซ่ึงจะเก็บรายละเอียด ดังนี ้
 ช่ือ – สกุล ,สัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนาของบิดา 
 ช่ือ – สกุล ,สัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนาของมารดา 
 ช่ือ – สกุล ,สัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนาของสามี/ภรรยา 
 จํานวนบุตร – ธิดา 

(1.3) ระบบทะเบียนประวัตกิารศึกษา อบรม และดูงาน 
 สถานศึกษา 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

(1.4) ระบบทะเบียนประวัติทางการเมือง 
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 วันที่ไดรับเลือกตั้ง 
 คะแนนที่ได 
 วันที่ กกต. รับรองผล 
 การดํารงตําแหนง 
 การสังกัดพรรคการเมือง 

(1.5) ระบบทะเบียนประวัตกิารประกอบอาชีพ 
 อาชีพกอนไดรับเลือกตั้ง 
 อาชีพปจจุบัน 

3. ระบบขอมูลการเลือกตั้ง 
(1) ระบบขอมลูหนวยเลือกตัง้ 

 เขตเลือกตั้ง 
 หนวยเลือกตั้งที่...................หมูที่................ 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (แยกเปน ชาย และหญิง) 
 จํานวนบัตรดี ,บัตรเสีย ,บัตรผูไมลงคะแนน 

(2) ระบบขอมลูผูสมัคร 
ระบบจะตองสามารถเก็บขอมูลทั่วไปของบุคคลโดยจะจัดเก็บขอมูลผูสมัครใน

ตําแหนงนายก ,รองนายก ,ทีป่รึกษานายกฯ ,เลขานายกฯ ,ประธานสภา ,รองประธานสภาฯ ,เลขานกุาร
สภา และสมาชิกสภา โดยมรีายละเอียด ดงันี้ 

 (1.1) ระบบทะเบียนประวัติทัว่ไป 
 ช่ือ – สกุล 
 วัน เดือน ป เกดิ 
 เลขประจําตัวประชาชน 
 หมูโลหิต 
 เพศ 
 เชื้อชาติ 
 สัญชาติ 
 ศาสนา 
 สถานที่เกิด 
 ที่อยู 
 สถานที่ติดตอ 
 เบอรติดตอ 
 อาชีพ 
 ช่ือ อปท. ที่สังกัด 



 4 
 ตําแหนง (นายก ,รองนายก ,ที่ปรึกษานายกฯ ,เลขานายกฯ ,
ประธานสภา ,รองประธานสภาฯ ,เลขานกุารสภาและสมาชิกสภา 

 เขตเลือกตั้งที่...............หมูที่.................. 
(1.2) ระบบทะเบียนประวัติครอบครัว เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของ

ครอบครัว ซ่ึงจะเก็บรายละเอียด ดังนี ้
 ช่ือ – สกุล ,สัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนาของบิดา 
 ช่ือ – สกุล ,สัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนาของมารดา 
 ช่ือ – สกุล ,สัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนาของสามี/ภรรยา 
 จํานวนบุตร – ธิดา 

(1.3) ระบบทะเบียนประวัตกิารศึกษา อบรม และดูงาน 
 สถานศึกษา 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

(1.4) ระบบทะเบียนประวัติทางการเมือง 
 วันที่ไดรับเลือกตั้ง 
 คะแนนที่ได 
 วันที่ กกต. รับรองผล 
 การดํารงตําแหนง 
 การสังกัดพรรคการเมือง 

(1.5) ระบบทะเบียนประวัตกิารประกอบอาชีพ 
 อาชีพกอนไดรับเลือกตั้ง 
 อาชีพปจจุบัน 

4. ระบบขอมูลผลการเลือกตั้ง (นายก/สมาชิก) 
 ช่ือ อปท. 
 ช่ือ – นามสกุล 
 หมายเลขผูสมัคร 
 เขตเลือกตั้ง..................หมูที่............ 
 หนวยการเลือกตั้ง...............หมูที่........... 
 รหัสการเลือกตั้ง 
 คะแนนที่ได 
 วันที่ กกต. รับรองผล 
 วันที่ครบวาระ 
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 เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแลวส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม โดยประกาศใหมี
การเลือกตั้ง กาํหนดวันเลือกตั้งและวนัรับสมัครเลือกตั้งใหม 
(ใบแดง) 

 เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแลวส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม โดยไมตองมีการ
รับสมัครเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) 

5. ระบบแตงตัง้ผูบริหารทองถิ่น 
6. ระบบแตงตัง้ตําแหนงในสมาชิกสภา 
7. ระบบรายงาจน 
(1) ระบบรายงานจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแยกรายจังหวัด 

 จังหวดั 
 จํานวน อบจ. 
 จํานวนเทศบาลนคร 
 จํานวนเทศบาลเมือง 
 จํานวนเทศบาลตําบล 
 จํานวน อบต. 
 จํานวน อปท. รูปแบบพิเศษ 

(2) ระบบรายงานประวัติผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ช่ือ – สกุล 
 อายุ 
 เพศ 
 ศาสนา 
 อาชีพ 
 วุฒิการศึกษา 
 ที่อยูปจจุบนั 
 ตําแหนง 
 เขตเลือกตั้ง...............หมูที่.............. 
 อําเภอ..................จังหวดั...................... 
 วันที่เลือกตั้ง 
 คะแนนที่ได 
 วันที่ไดรับเลือกตั้ง 
 วันที่ กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง 

(3) ระบบรายงานจํานวนหนวยเลือกตั้ง 
 อําเภอ...........................จังหวดั........................ 
 อปทง 
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 เขตเลือกตั้ง..............................หมูที่.................. 
 หนวยเลือกตั้ง.........................หมูที่.................. 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ชาย/หญิง) 
 จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง (ชาย/หญิง) 

(4) ระบบรายงานผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 วันที่สมัคร 
 ช่ือ – สกุล 
 ตําแหนง 
 อายุ 
 เพศ 
 วุฒิการศึกษา 
 ศาสนา 
 ที่อยูปจจุบนั 
 อาชีพ 
 หมายเลขผูสมัคร 
 เขตเลือกตั้ง 
 เคยเปนสมาชกิสภาทองถ่ิน/ผูบริหารทองถ่ิน 

- ระบบรายงานการเลือกตั้ง 
- ระบบรายงานขอมูลแบบมีเงื่อนไข 
- ระบบรายงานที่แสดงผลเปนแบบแผนที ่
- ระบบรายงานลงทะเบียนนักการเมือง 
- ระบบรายงาน MIS เพื่อเชื่อมตอกับระบบอนิทราเน็ตของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
- นําเขาขอมูลคณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาในระบบ

โปรแกรม ซ่ึงประกอบดวย นายกฯ ,รองนายกฯ,เลขานุการ
นายกฯ ,ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ และเลขานุการ
สภาฯ 
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จากผลดําเนินการในปที่ผานมาพบวาการดาํเนินการดังกลาวมีการนําเขาขอมูลและการ 
แกไขขอมูลยังไมเปนปจจุบนั เนื่องจากผูปฏิบัติยังขาดทักษะและความเขาใจในระบบสารสนเทศ จนทํา
ใหเกิดปญหาในการจัดเก็บขอมูล เชน Server มีขนาดเล็กไมสามารถรองรับการใชงานที่มีผูใชงานใน
เวลาเดยีวกันเปนจํานวนมากได การกรอกขอมูลที่ไมถูกตอง การนําเขขอมูลผิดขั้นตอน หรือการกรอก 
Username และ Password ผิดเกิน 3 คร้ัง ระบบจะปดโดยอัตโนมัต ิ
  ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนปจจุบนั และสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชในการดาํเนินงานในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ควรวิเคราะหถึงปญหาที่เกดิขึ้นจากการใชงานในระบบฐานขอมูลดังกลาว แลวจัดอบรมใหความรูแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ และผูรับผิดชอบการควบคุมดูแลการใชระบบสารสนเทศการเลือกตั้งทองถ่ินระดับ
จังหวดัและอําเภอ เพื่อใหการนําเขาขอมูลเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบนั และสามารถ
นําไปวิเคราะหเพื่อวางแผนการดําเนนิการพัฒนาศักยภาพของนักการเมืองทองถ่ิน รวมทั้งในการ
ใหบริการแยกเพศสําหรับสวนราชการ องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายองคกรพัฒนาศักยภาพของ
สตรีในการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน นอกจากนี้ควรจัดทําคูมือการดําเนินงานในการใชระบบศูนย
ขอมูลเลือกตั้งเพื่อแจกจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชในการปฏิบัติงาน 
 
 

************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


