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บทนํา 

 
เอกสารคู่มือการใชง้านเล่มน้ีบริษทั ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อประกอบการเรียนรู้การใชง้านระบบ

ศูนยข์อ้มูลการเลือกตั้ง ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่จะเป็นการใชง้าน
ระบบ ไดแ้ก่ การนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบ การแกไ้ขขอ้มูล การดูรายงานผลการเลือกตั้ง เป็นตน้ ระบบ
การทาํงานของโปรแกรมจะเป็นแบบ Web application ซ่ึงสามารถเขา้มาดูหรือนาํเขา้ขอ้มูลจากท่ี
ใดก็ได้ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต (internet) และทางกรมฯ จะแจก username และ password 

เพื่อให้ทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาใชง้านระบบ ดงันั้นทางกรมส่งเสริมปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าทางหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บประโยชน์จากการใช้
งานระบบศูนยข์อ้มูลการเลือกตั้งน้ีต่อไปในอนาคต 
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สถาบนัวิจยัและให้คําปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 

บทที ่1 การเข้าใช้งานและการยกเลกิการใช้งาน 

การเข้าใช้งานระบบ (Login) 
ก่อนท่ีจะใช้งานระบบต่างๆ ของระบบศูนยข์้อมูลเลือกตั้ งได้นั้ นต้องทําการ ล็อคอิน 

(Login) หรือลงทะเบียนการใชง้าน การ เขา้สู่ระบบกเ็พื่อป้องกนัขอ้มูลต่าง ๆ และเป็นการแยกสิทธ์ิ
ในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ของผูใ้ชง้านดงัรูป ท่ี 1-1  

 

 
รูปท่ี 1-1 รูปแสดงหนา้จอการเขา้ใชง้านระบบ 

 
หากใส่พาสเวิร์ด (Password) ไม่ถูกตอ้งระบบจะทาํการแจง้เตือน ดงัรูปท่ี 1-2 

 
รูปท่ี 1-2 รูปแสดงหนา้จอใส่ Passwordไม่ถูกตอ้ง 

 
เม่ือ Login เขา้มาในระบบจะมีเมนูใหใ้ชง้าน 3 เมนู ดงัรูป 1- 3 ดงัน้ี 
- ระบบขอ้มูลการเลือกตั้ง 
- ระบบขอ้มูลผลการเลือกตั้ง 
- ออกจากระบบ 
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สถาบนัวิจยัและให้คําปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
รูปท่ี 1-3 รูปแสดงหนา้จอแรกของระบบ 

การออกจากระบบ (Logout) 
หลงัจากท่ีได ้Login เขา้สู่ระบบเขา้มาใชง้านระบบแลว้หากตอ้งการเลิกการใชง้านระบบ

ตอ้งทาํการ logout ออกจากระบบทุกคร้ังเพื่อป้องกนัความหนาแน่นของการส่ือสารขอ้มูล และ
เพื่อใหผู้ใ้ชง้านคนอ่ืนสามารถเขา้มาใชง้านระบบไดด้ว้ยดงัรูปท่ี 1-4 

 

 

 
 

รูปท่ี 1-4 รูปแสดงเมนูการออกจากระบบ 
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บทที ่2 ระบบข้อมูลการเลือกตั้ง 

 
 ระบบขอ้มูลการเลือกตั้ง  การเขา้ใชง้านระบบขอ้มูลการเลือกตั้ง ให้คลิกท่ี  แถบเมนูหลกั

ใหเ้ลือกท่ีระบบขอ้มูลการเลือกตั้งดงัรูปท่ี 2-1 

 
รูปท่ี 2-1 รูปแสดงการเขา้เมนูระบบขอ้มูลการเลือกตั้ง 

 
 
 

 
รูปแสดงเมนู ระบบขอ้มูลหน่วยเลือกตั้ง ของหน่วยงาน อปท. 

 
 
 
เมนูย่อยของระบบข้อมูลการเลือกตั้ง 
2.1 ขอ้มูลหน่วยเลือกตั้งของการเลือกตั้งนายกผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2.2 ขอ้มูลหน่วยเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  
2.3 ขอ้มูลผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
2.4 ขอ้มูลผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
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2.1 ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งของการเลือกตั้งนายกผู้บริหารท้องถ่ินฯ เป็นหนา้สาํหรับกรอกขอ้มูลเวลา
มีการเลือกตั้งให้บนัทึกทุกคร้ังเป็นการบนัทึกขอ้มูลทั้ งหมดว่ามีการเลือกตั้งนายกผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินฯ ก่ีคร้ังเม่ือคลิกท่ี จะปรากฏหน้าจอดงั
รูปท่ี 2-4 จะต้องเขา้มาบันทึกขอ้มูล คร้ังท่ีเลือกตั้ ง เขตเลือกตั้ ง หน่วยเลือกตั้ ง ดังขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 2-4 รูปแสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลคร้ังท่ีเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง 

 

1.  การเพิ่มตอ้งเร่ิมจากการเพิ่มคร้ังท่ีเลือกตั้งโดยคลิก  

จะมีหนา้จอใหก้รอกรายละเอียดเม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึก

รายละเอียดคลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกรายละเอียดดงัรูปท่ี 2-5  
 

 
รูปท่ี 2-5 รูปแสดงการกรอกรายละเอียดคร้ังท่ีเลือกตั้ง 
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สามารถแกไ้ขไดโ้ดยคลิกท่ี  จะมีหน้าจอให้กรอกรายละเอียดเพื่อการแกไ้ขดงั

รูป 2-5 เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพ่ือบนัทึกรายละเอียดคลิกปุ่ม  
เพื่อยกเลิกรายละเอียด สามารถลบขอ้มูลคร้ังท่ีเลือกไดโ้ดยการคลิกท่ี จะมีหนา้จอ
แสดงการตกลงวา่ตอ้งการลบขอ้มูลจริงหรือไม่ ดงัรูปท่ี 2-6 เม่ือตอ้งการลบกค็ลิกท่ีปุ่ม  

 
รูปท่ี 2-6 รูปแสดงการยนืยนัการลบขอ้มูล 

 

2 .  เม่ื อ เพิ่ ม ค ร้ั ง ท่ี เลื อกตั้ ง เรี ยบ ร้อยแล้วจะส าม ารถ เพ่ิ ม เขต เลื อกตั้ งได้โดยก ารค ลิก
ท่ี  ดังรูปท่ี 2-7  โดยเม่ือคลิกแล้วจะมีหน้าจอให้กรอกรายละเอียดเม่ือกรอก

รายละเอียดเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม   เพื่อบันทึกรายละเอียดคลิกปุ่ม   เพื่อยกเลิก
รายละเอียดดงัรูปท่ี 2-8 
 

 
รูปท่ี 2-7 รูปแสดงตาํแหน่งการเพ่ิมเขตเลือกตั้ง 
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รูปท่ี 2-8 รูปแสดงการเพ่ิมเขตเลือกตั้ง 

 
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยคลิกท่ี  จะมีหนา้จอให้กรอกรายละเอียดเพื่อการแกไ้ขดงัรูป 

2-8 เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกรายละเอียดคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิกรายละเอียด สามารถลบขอ้มูลเขตเลือกตั้งไดโ้ดยการคลิกท่ี จะมีหนา้จอแสดง
การตกลงวา่ตอ้งการลบขอ้มูลจริงหรือไม่ ดงัรูปท่ี 2-9 เม่ือตอ้งการลบจริงกค็ลิกท่ีปุ่ม  
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รูปท่ี 2-9 รูปแสดงการยนืยนัการลบขอ้มูลเขตเลือกตั้ง 

 
 
 

2.2 ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็นหนา้สาํหรับกรอกขอ้มูลเวลามีการ
เลือกตั้งให้บนัทึกทุกคร้ังเป็นการบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดว่ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ก่ี
คร้ังเม่ือคลิกท่ี จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 2-13
จะตอ้งเขา้มาบนัทึกขอ้มูล คร้ังท่ีเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง ดงัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 2-13 รูปแสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลคร้ังท่ีเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งของสภา 

1.  การเพิ่มตอ้งเร่ิมจากการเพิ่มคร้ังท่ีเลือกตั้งโดยคลิก  

จะมีหนา้จอใหก้รอกรายละเอียดเม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึก

รายละเอียดคลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกรายละเอียดดงัรูปท่ี 2-14  
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รูปท่ี 2-14 รูปแสดงการกรอกรายละเอียดคร้ังท่ีเลือกตั้งสภา 

สามารถแกไ้ขไดโ้ดยคลิกท่ี  จะมีหน้าจอให้กรอกรายละเอียดเพื่อการแกไ้ขดงั

รูป 2-14 เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกรายละเอียดคลิกปุ่ม  
เพื่อยกเลิกรายละเอียด สามารถลบขอ้มูลคร้ังท่ีเลือกไดโ้ดยการคลิกท่ี จะมีหนา้จอ
แสดงการตกลงวา่ตอ้งการลบขอ้มูลจริงหรือไม่ ดงัรูปท่ี 2-15 เม่ือตอ้งการลบกค็ลิกท่ีปุ่ม  

 
รูปท่ี 2-15 รูปแสดงการยนืยนัการลบขอ้มูล 

2 .  เม่ื อ เพิ่ ม ค ร้ั ง ท่ี เลื อกตั้ ง เรี ยบ ร้อยแล้วจะส าม ารถ เพ่ิ ม เขต เลื อกตั้ งได้โดยก ารค ลิก
ท่ี  ดังรูปท่ี 2-16  โดยเม่ือคลิกแล้วจะมีหน้าจอให้กรอกรายละเอียดเม่ือกรอก
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รายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพ่ือบนัทึกรายละเอียดหรือคลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิก
รายละเอียดดงัรูปท่ี 2-17 
 

 
รูปท่ี 2-16 รูปแสดงตาํแหน่งการเพิ่มเขตเลือกตั้ง 

 

 
รูปท่ี 2-17 รูปแสดงการเพ่ิมเขตเลือกตั้ง 
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สามารถแกไ้ขไดโ้ดยคลิกท่ี  จะมีหนา้จอให้กรอกรายละเอียดเพื่อการแกไ้ขดงัรูป 

2-17 เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพ่ือบนัทึกรายละเอียดคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิกรายละเอียด สามารถลบขอ้มูลเขตเลือกตั้งไดโ้ดยการคลิกท่ี จะมีหนา้จอแสดง
การตกลงวา่ตอ้งการลบขอ้มูลจริงหรือไม่ ดงัรูปท่ี 2-18 เม่ือตอ้งการลบจริงกค็ลิกท่ีปุ่ม  

 
รูปท่ี 2-18 รูปแสดงการยนืยนัการลบขอ้มูลเขตเลือกตั้ง 

 
2.3 ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นหน้าสําหรับคน้หาและเพ่ิมขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูส้มคัรรับเลือกตั้ งโดยคลิกท่ี จะปรากฏ
หน้าจอให้คน้หาขอ้มูลของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง โดยสามารถคน้หาไดจ้ากหมายเลขประจาํตวั
ประชาชนหรือช่ือ - นามสกลุไดด้งัรูปท่ี 2-22 

 
รูปท่ี 2-22 รูปแสดงการคน้หาขอ้มูลผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

หากยงัไม่มีขอ้มูลของผูส้มคัร หรือเป็นผูส้มคัรใหม่ สามารถกรอกขอ้มูลไดโ้ดยการคลิกท่ี  
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 ปุ่มเพิ่มขอ้มูลผูส้มคัรโดยตอ้งกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้นดงัรูปท่ี 2-23 

 ระบบจะแสดงรายช่ือท่ีลงสมคัรนายกฯ  
 
หมายเหตุ การเพิ่มขอ้มูลผูส้มคัรในช่องแสดงขอ้มูลอาชีพใหก้รอกตามรายละเอียดดงัน้ี 
เกษตรกรรม ทาํนา,ทาํสวน,ทาํไร่,เล้ียงสตัว,์ประมง ฯ 
ธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย,รับจา้ง,เจา้ของบริษทั,รับเหมาก่อสร้าง,ทนายความ ,

นกัธุรกิจ 
นกัการเมือง นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ฯ 
รับราชการ ครู,ทหาร,ตาํรวจ,พนกังานของรัฐ ,ขา้ราชการบาํนาญ 
พนกังานบริษทั พนกังานเอกชน 
ตวัอยา่ง 
หากท่านประกอบอาชีพ เล้ียงสตัวห์รือทาํประมง ใหร้ะบุอาชีพเป็น เกษตรกรรม เป็นตน้ แต่ถา้
ผูส้มคัรประกอบอาชีพมากกวา่ 1 อยา่งใหร้ะบุอาชีพหลกัเพียงอาชีพเดียว 
 
การกรอกข้อมูลการศึกษา 

ระดับการศึกษา วิชาทีศึ่กษา/วุฒิทีไ่ด้รับ 
ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ประถมศึกษา,มธัยมตน้,มธัยมปลาย,ปวช.,ปวส. 
ปริญญาตรี กรอกตามวฒิุท่ีไดรั้บ 
ปริญญาโท กรอกตามวฒิุท่ีไดรั้บ 
ปริญญาเอก กรอกตามวฒิุท่ีไดรั้บ 
หมายเหตุ การกรอกขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาใหร้ะบุในช่องระดบัการศึกษาท่ีท่ีต ํ่ากวา่ปริญญาตรี
เพียงระดบัเดียวท่ีตอ้งกรอกขอ้มูลในช่อง “วฒิุท่ีไดรั้บ” ตามขอ้มูลดงัตารางท่ีไดก้าํหนด 
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รูปท่ี 2-23 รูปแสดงหนา้จอการเพ่ิมขอ้มูลประวติัผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกฯ 
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เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกรายละเอียดคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิก 

หลงัจากท่ีกรอกขอ้มูลและบนัทึกเรียบร้อยแลว้ ระบบก็จะแสดงขอ้มูลประวติัท่ีกรอกขอ้มูลไป
และให้ยนืยนัการสมคัรอีกคร้ังโดยให้เลือกคร้ังท่ีเลือกตั้งแลว้บนัทึกขอ้มูลอีกคร้ังระบบก็จะบนัทึก
ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลประวติัผูส้มคัรรับเลือกตั้งจึงจะส้ินสุดกระบวนการเพิ่มขอ้มูล 
2.4 ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็นหนา้สาํหรับคน้หาและเพิ่มขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งโดยคลิกท่ี                                                        จ ะ ป ร าก ฏ
หน้าจอให้คน้หาขอ้มูลของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง โดยสามารถคน้หาไดจ้ากหมายเลขประจาํตวั
ประชาชนหรือช่ือ - นามสกลุไดด้งัรูปท่ี 2-24 

 

 
รูปท่ี 2-24 รูปแสดงการคน้หาขอ้มูลผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

 

 หากยงัไม่มีขอ้มูลของผูส้มคัร หรือเป็นผูส้มคัรใหม่ สามารถกรอกขอ้มูลไดโ้ดยการคลิกท่ี  
 

 ปุ่มเพิ่มขอ้มูลผูส้มคัรสมาชิกสภาทอ้งถ่ินโดย
ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

 ระบบจะแสดงรายช่ือท่ีลงสมัครสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน 
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รูปท่ี 2-25 รูปแสดงหนา้จอการกรอกประวติัผูส้มคัรรับเลือกสมาชิกสภา 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกรายละเอียดหรือคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิก 

หลงัจากท่ีกรอกขอ้มูลและบนัทึกเรียบร้อยแลว้ ระบบก็จะแสดงขอ้มูลประวติัท่ีกรอกขอ้มูลไป
และให้ยนืยนัการสมคัรอีกคร้ังโดยให้เลือกคร้ังท่ีเลือกตั้งแลว้บนัทึกขอ้มูลอีกคร้ังระบบก็จะบนัทึก
ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลประวติัผูส้มคัรรับเลือกตั้งจึงจะส้ินสุดกระบวนการเพิ่มขอ้มูล 
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บทที ่3 ระบบข้อมูลผลการเลือกตั้ง 

 
ระบบข้อมูลผลการเลือกตั้ง  การเขา้ใชง้านระบบขอ้มูลผลการเลือกตั้ง ให้คลิกท่ี  แถบเมนู

หลกัใหเ้ลือกท่ีระบบขอ้มูลผลการเลือกตั้งดงัรูปท่ี 3-1 
 

 
รูปท่ี 3-1 รูปแสดงการเขา้เมนูระบบขอ้มูลผลการเลือกตั้ง 

 
หลงัจากท่ีคลิกเลือกเมนู “ระบบขอ้มูลผลการเลือกตั้ง” ก็จะปรากฏผลการเลือกตั้งหัวขอ้

ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลผลการเลือกตั้งนายกผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2. ขอ้มูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
3. แต่งตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและตาํแหน่งในสภาของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
4. ลาออกหรือปลดจากการดาํรงตาํแหน่ง 
5. แกไ้ขตาํแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและตาํแหน่งในสภาของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

 

 
รูปท่ี 3-2 รูปแสดงเมนูยอ่ยของระบบขอ้มูลผลการเลือกตั้ง 

 

3.1 ข้อมูลผลการเลือกตั้งนายกผู้บริหารท้องถ่ินฯ เป็นหน้าสําหรับกรอกขอ้มูลผลการ
เลือกตั้งนายกฯ ให้บนัทึกทุกคร้ังเป็นการบนัทึกขอ้มูลผลการเลือกตั้งทั้งหมดว่ามีผล
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คะแนนการเลือกตั้งของใครเป็นเท่าไหร่ ใครได้ตาํแหน่ง หรือได้ใบเหลืองใบแดง
เม่ือไหร่ เม่ือคลิกท่ี จะเจอหน้าจอดังรูปท่ี 3-6 
จะตอ้งเขา้มาบนัทึกขอ้มูล วนัท่ี กกต.รับรองผล  บนัทึกผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง หากมี
ใบแดง หรือใบเหลืองกใ็หบ้นัทึกขอ้มูลวนัท่ีไว ้ดว้ย  

 

 
รูปท่ี 3-6 รูปแสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลคร้ังท่ีเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกรายละเอียดหรือคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิกรายละเอียด 
 

3.2 ข้อมูลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็นหนา้สาํหรับกรอกขอ้มูลผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินให้บนัทึกทุกคร้ังเป็นการบนัทึกขอ้มูลผลการเลือกตั้งทั้งหมดว่ามี
ผลคะแนนการเลือกตั้งของใครเป็นเท่าไหร่ ใครไดต้าํแหน่ง หรือไดใ้บเหลืองใบแดง
เม่ือไหร่ เม่ือคลิกท่ี  จะเจอหน้าจอดังรูปท่ี  3-7
จะตอ้งเขา้มาบนัทึกขอ้มูล วนัท่ี กกต.รับรองผล  บนัทึกผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง หากมี
ใบแดง หรือใบเหลืองกใ็หบ้นัทึกขอ้มูลวนัท่ีไว ้ดว้ย 
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รูปท่ี 3-7 รูปแสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลคร้ังท่ีเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง 
 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกรายละเอียดหรือคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิกรายละเอียด 
 

3.3 แต่งตั้งผู้บริหารท้องถ่ินและตําแหน่งในสภาของสมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็นหนา้สาํหรับ
แต่งตั้ งผูบ้ริหารท้องถ่ินและตาํแหน่งในสภาของสมาชิกสภาท้องถ่ิน เม่ือคลิกท่ี 

 จะเจอหนา้จอดงัรูปท่ี 3-8 
  

 
รูปท่ี 3-8 รูปแสดงหนา้จอแต่งตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและตาํแหน่งในสภาของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
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การแต่งตั้งจะแยกตามเมนูของแต่ละตาํแหน่งสามารถแต่งตั้งโดยคลิกท่ี Link ใหต้รงกบัตาํแหน่งท่ี
ตอ้งการแต่งตั้งดงัรูป 
 

 
 
หมายเหตุ ตาํแหน่งนายกฯ ไม่สามารถแต่งตั้งข้ึนมาโดยใชเ้มนูน้ีได ้
 
3.3.1 การแต่งตั้งรองนายกฯ เม่ือเลือกเมนูจะปรากฏหนา้จอดงัรูป 3-8 เม่ือจะแต่งตั้งให้คลิกท่ีคาํ

วา่  ท่ีตาํแหน่งดงัรูปท่ี 3-9  

 
รูปท่ี 3-9 ตาํแหน่งการเพิ่มขอ้มูลแต่งตั้งรองนายกฯ 

 

จะปรากฏหน้าจอให้ทําการค้นหาประวติั ดังรูปท่ี 3-10 สามารถใส่แค่บางส่วนของช่ือ หรือ 
นามสกุลก็ไดร้ะบบจะทาํการประมวลผล ดงัรูปท่ี 3-11 หากทาํการคน้หาประวติัแลว้ไม่พบก็ให้
กรอกรายละเอียดประวติัส่วนบุคคลดงัหนา้จอท่ี 3-12 
 

 
รูปท่ี 3-10 รูปแสดงการคน้หาประวติัการเพ่ิมขอ้มูลแต่งตั้งรองนายกฯ 
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รูปท่ี 3-11 รูปแสดงผลการคน้หาประวติัการเพ่ิมขอ้มูลแต่งตั้งรองนายกฯ 

หลงัจากท่ีคน้หารายช่ือบุคคลท่ีตอ้งการแต่งตั้งขอ้มูลกจ็ะแสดงรายละเอียดประวติัส่วนตวัและมีช่อง
สาํหรับใหร้ะบุตาํแหน่งและวาระอยูล่่างสุดของขอ้มูลเพื่อทาํการยนืยนัการแต่งตั้งดงัรูป 

 
รูปท่ี 3-12 รูปแสดงการกรอกรายละเอียดประวติัของรองนายกฯ 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม “ยนืยนัการติดตั้ง” เพื่อบนัทึกรายละเอียด  
 
3.3.2 การแต่งตั้งเลขานายกฯ เม่ือเลือกเมนูจะปรากฏหนา้จอดงัรูป 3-8 เม่ือจะแต่งตั้งให้คลิกท่ีคาํ

วา่  ท่ีตาํแหน่งดงัรูป 

 
รูปท่ี 3-13 รูปแสดงการเพ่ิมขอ้มูลตาํแหน่งเลขานายก 

ขั้นตอนการเพิม่ขอ้มูลตาํแหน่งเลขานายก 

1. คลิกท่ีปุ่ม “ เพิม่ขอ้มูล ” 

2. คน้หาขอ้มูลสมาชิกสภา ฯ หรือคลิกท่ีปุ่ม “คน้หา” เพื่อทาํการคน้หาสมาชิก ฯ เพื่อทาํการ
แต่งตั้ง 
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รูปท่ี 3-14 รูปแสดงการคน้หารายช่ือเลขานายกฯ 

 

3. เลือกรายช่ือสมาชิกสภา ฯ โดยใหค้ลิกท่ี radio button ดา้นหนา้รายช่ือ 

 
รูปท่ี 3-15 รูปแสดงรายช่ือผูส้มคัร 

 

4. ใส่วนัท่ีของวาระการดาํรงตาํแหน่งแลว้คลิกท่ีปุ่ม “ยนืยนัการแต่งตั้ง” 

5. คลิกท่ีปุ่ม ok เพื่อตกลงหรือยนืยนัการแต่งตั้งหลงัจากนั้นระบบกจ็ะแสดงขอ้ความข้ึนมาวา่
ดาํเนินการแต่งตั้งเรียบร้อยแลว้กแ็สดงวา่การแต่งตั้งเสร็จส้ิน 
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รูปท่ี 3-16รูปแสดงการยนืยนัการแต่งตั้ง 
 

 
 

3.3.3 การแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกฯ เม่ือเลือกเมนูจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 3-14 เม่ือจะแต่งตั้งให้
คลิกท่ีคาํวา่  ท่ีตาํแหน่งดงัรูปท่ี 3-17 

 

 
รูปท่ี 3-17 ตาํแหน่งการเพิ่มขอ้มูลแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกฯ 

 

จะปรากฏหน้าจอให้ทําการค้นหาประวติั ดังรูปท่ี 3-18 สามารถใส่แค่บางส่วนของช่ือ หรือ 
นามสกลุกไ็ด ้

 
รูปท่ี 3-18 รูปแสดงการคน้หาประวติัการเพ่ิมขอ้มูลแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกฯ 
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รูปท่ี 3-19 รูปแสดงผลการคน้หาประวติัการเพิ่มขอ้มูลแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกฯ  

 
หลงัจากท่ีคน้หารายช่ือบุคคลท่ีตอ้งการแต่งตั้งขอ้มูลกจ็ะแสดงรายละเอียดประวติัส่วนตวัและมีช่อง
สาํหรับใหร้ะบุตาํแหน่งและวาระอยูล่่างสุดของขอ้มูลเพื่อทาํการยนืยนัการแต่งตั้งดงัรูป 

 
รูปท่ี 3-20 รูปแสดงการกรอกวนัท่ีในการดาํรงตาํแหน่งของท่ีปรึกษานายกฯ 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม “ยนืยนัการติดตั้ง” เพื่อบนัทึกรายละเอียด  
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3.3.4 การแต่งตั้งประธาน,รองประธานและสมาชิกสภา เม่ือเลือกเมนูจะปรากฏหนา้จอดงัรูป 3-8  
 

 
รูปท่ี 3-21 ตาํแหน่งการเพิ่มขอ้มูลแต่งตั้งประธาน,รองประธานและสมาชิกสภา 

 
จะปรากฏหน้าจอให้ทําการค้นหาประวติั ดังรูปท่ี 3-18 สามารถใส่แค่บางส่วนของช่ือ หรือ 
นามสกุลก็ไดร้ะบบจะทาํการประมวลผล ดงัรูปท่ี 3-19 หากทาํการคน้หาประวติัแลว้ไม่พบก็ให้
กรอกรายละเอียดประวติัส่วนบุคคลดงัหนา้จอท่ี 3-20 
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รูปท่ี 3-22 รูปแสดงการคน้หาประวติัการเพ่ิมขอ้มูลแต่งตั้งประธานรองประธาน 

 
3.3.5 การแต่งตั้งเลขาสภา เม่ือเลือกเมนูจะปรากฏหนา้จอดงัรูป 3-8  เม่ือจะแต่งตั้งใหค้ลิกท่ีคาํว่า 

 ท่ีตาํแหน่งดงัรูปท่ี 3-21 
 

 
รูปท่ี 3-23 ตาํแหน่งการเพิ่มขอ้มูลแต่งตั้งเลขาสภา 

จะปรากฏหน้าจอให้ทําการค้นหาประวติั ดังรูปท่ี 3-24 สามารถใส่แค่บางส่วนของช่ือ หรือ 
นามสกลุกไ็ด ้ 

 
รูปท่ี 3-24 รูปแสดงการคน้หาประวติัการเพ่ิมขอ้มูลแต่งตั้งเลขาสภาฯ 

 

 
รูปท่ี 3-25 รูปแสดงผลการคน้หาประวติัการเพิ่มขอ้มูลแต่งตั้งเลขาสภาฯ 
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รูปท่ี 3-26 รูปแสดงการกรอกวาระการดาํรงตาํแหน่งของเลขาสภาและยนืยนัการแต่งตั้ง 

 
3.4 ลาออกหรือปลดออกจากการดํารงตําแหน่ง เป็นหนา้สําหรับกรอกขอ้มูลการลากออก 

การปลดออกจากการดาํรงตาํแหน่งหรือเม่ือครบวาระของการดาํรงตาํแหน่ง เม่ือคลิกท่ี 
 จะเจอหน้าจอดงัรูปท่ี 3-27จะตอ้งเขา้มาบนัทึก

ขอ้มูล การลาออกหรือปลดออกจากการดาํรงตาํแหน่งแยกตามเมนู การลาออกดงัน้ี  

 
รูปท่ี 3-27 รูปแสดงการลาออกหรือปลดออกจากตาํแหน่ง 

 

3.4.1 การลาออกหรือปลดออกจากการดาํรงตาํแหน่งของนายกฯ เม่ือเลือกเมนูจะปรากฏหนา้จอ
ให ้กรอกรายละเอียดหรือสาเหตุท่ีลาออกดงัรูป 3-28 

 

 
รูปท่ี 3-28 รูปแสดงการบนัทึกการลาออกหรือปลดออกจากตาํแหน่งนายกฯ 

 



  
 
 

 26

สถาบนัวิจยัและให้คําปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกรายละเอียดคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิก 
 
3.4.2 การลาออกหรือปลดออกจากการดาํรงตาํแหน่งของรองนายกฯ มีขั้นตอนดงัน้ี 

- ใหเ้ลือก checkbox ดา้นหนา้รายช่ือ 
- ระบุหมายเหตุหรือสาเหตุของการลาออกหรือหมดวาระ 
- ใส่ขอ้มูลวนัท่ีลาออกหรือวนัท่ีหมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

 
รูปท่ี 3-29 รูปแสดงการบนัทึกการลาออกหรือปลดออกจากตาํแหน่งรองนายกฯ 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกรายละเอียดหรือคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิกการบนัทึกขอ้มูล 
 
3.4.3 การลาออกหรือปลดออกจากการดาํรงตาํแหน่งของเลขานายกฯ มีขั้นตอนดงัน้ี 

- ใหเ้ลือก checkbox ดา้นหนา้รายช่ือ 
- ระบุหมายเหตุหรือสาเหตุของการลาออกหรือหมดวาระ 
- ใส่ขอ้มูลวนัท่ีลาออกหรือวนัท่ีหมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
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รูปท่ี 3-30 รูปแสดงการบนัทึกการลาออก, ปลดออกจากตาํแหน่งหรือหมดวาระของเลขานายกฯ 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกรายละเอียดหรือคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิก 
3.4.4 การลาออกหรือปลดออกจากการดาํรงตาํแหน่งของท่ีปรึกษานายกฯ มีขั้นตอนดงัน้ี 

- ใหเ้ลือก checkbox ดา้นหนา้รายช่ือ 
- ระบุหมายเหตุหรือสาเหตุของการลาออกหรือหมดวาระ 
- ใส่ขอ้มูลวนัท่ีลาออกหรือวนัท่ีหมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 

 
รูปท่ี 3-31 รูปแสดงการบนัทึกการลาออก, ปลดออกจากตาํแหน่งหรือหมดวาระของท่ีปรึกษานายกฯ 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกรายละเอียดหรือคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิก 
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3.4.5 การลาออกหรือปลดออกจากการดาํรงตาํแหน่ง ประธาน,รองประธานและสมาชิกสภามี
ขั้นตอนดงัน้ี 
- ใหเ้ลือก checkbox ดา้นหนา้รายช่ือ 
- ระบุหมายเหตุหรือสาเหตุของการลาออกหรือหมดวาระ 
- ใส่ขอ้มูลวนัท่ีลาออกหรือวนัท่ีหมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 

 
รูปท่ี 3-32 รูปแสดงการบนัทึกการลาออกหรือปลดออกจากตาํแหน่งประธาน, รองประธานและสมาชิกสภาฯ 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกรายละเอียดหรือคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิก 
3.4.6 การลาออกหรือปลดออกจากการดาํรงตาํแหน่งเลขาสภามีขั้นตอนดงัน้ี 

- ใหเ้ลือก checkbox ดา้นหนา้รายช่ือ 
- ระบุหมายเหตุหรือสาเหตุของการลาออกหรือหมดวาระ 
- ใส่ขอ้มูลวนัท่ีลาออกหรือวนัท่ีหมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 
รูปท่ี 3-33 รูปแสดงการบนัทึกการลาออกหรือปลดออกจากตาํแหน่งเลขาสภา 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกรายละเอียดหรือคลิกปุ่ม  เพื่อ
ยกเลิก 
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บทที ่4 การเปลีย่นรหัสผ่าน (change password) 

 
การเปล่ียนรหสัผา่นมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เลือกเมนูเปล่ียนรหสัผา่น 

2. ป้อนรหสัผา่นเดิม 

3. ป้อนรหสัผา่นใหม่ 

4. ยนืยนัรหสัผา่นใหม่อีกคร้ัง 
5. หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลกดปุ่ม “บนัทึก” และหากตอ้งการเคลียหรือ reset ขอ้มูลใหก้ด

ปุ่มยกเลิก 

 

 
 

รูปท่ี 4-1 รูปแสดงขั้นตอนการเปล่ียนรหสัผา่น (change password) 
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บทที ่5 ระบบรายงาน 

 
ระบบรายงาน เป็นระบบท่ีรายงานขอ้มูลการเลือกตั้ง ซ่ึง ผูใ้ชง้านหรือ User ท่ีเขา้มาใชง้าน

ระบบจะเห็นรายงานน้ีมีเฉพาะผูใ้ชง้านท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีของกรม ฯ และสํานักงานทอ้งถ่ินจงัหวดั
ของแต่ละจงัหวดัเท่านั้น การเขา้ใช้งานระบบรายงาน ให้คลิกท่ี แถบเมนูหลกัแลว้เลือกท่ีระบบ
รายงานดงัรูปท่ี 5-1 

 
รูปท่ี 5-1 รูปแสดงการเขา้เมนูระบบรายงาน 

 
เม่ือคลิกเขา้มาท่ีเมนูการอบรมของกรมแลว้จะเจอหนา้จอดงัรูป 5-2  เม่ือเขา้มาจะเจอเมนูยอ่ยดงัน้ี 
 

5.1 จาํนวน อปท. 
5.2 ประวติัผูบ้ริหาร อปท. 
5.3 จาํนวนหน่วยเลือกตั้ง 
5.4 ผูรั้บสมคัรรับเลือกตั้ง 
5.5 ผูม้าใชสิ้ทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้ง 
5.6 ประวติัผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง 
5.7 ขอ้มูลตาํแหน่งประเภท ช/ญ แต่ละจงัหวดั 
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รูปท่ี 5-2 รูปแสดงเมนูยอ่ยระบบรายงาน 

 

5.1 รายงานจํานวน อปท.  เป็นเมนูเม่ือตอ้งการดูจาํนวน อปท. ของจงัหวดันั้นๆท่ีไดเ้ขา้ระบบมาใช้
งาน โดยขอ้มูลจะระบุจาํนวนของ อบจ. ,เทศบาลนคร,เทศบาลเมือง,เทศบาลตาํบล ,อบต.,

ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษและมีปุ่ม  ซ่ึงสามารถแปลงขอ้มูลท่ีแสดงอยูไ่ปเป็นไฟล ์excel ได้
ดงัรูปท่ี 5-3 

 

 
รูปท่ี 5-3 รูปแสดงผลการคน้หาจาํนวนอปท. 
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5.2 รายงานประวตัิผู้บริหาร อปท.  เป็นเมนูเม่ือตอ้งการดูประวติัผูบ้ริหาร อปท. ของจงัหวดันั้นๆ
โดยหากตอ้งการท่ีจะดูขอ้มูล ใหค้ลิกเลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการคน้หา 

 
รูปท่ี 5-4 รูปแสดงหน่วยงานท่ีตอ้งการหาขอ้มูลประวติั 

หลงัจากท่ีเลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการดูขอ้มูลกจ็ะปรากฏรายช่ือของสมาชิกของหน่วยงานนั้นซ่ึงใน
รายงานจะระบุตาํแหน่งและในตาํแหน่งนั้นมีใครอยูบ่า้งดงัรูปท่ี 5-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5-5 รูปแสดงผลการคลิกเลือกหน่วยงาน 
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หากตอ้งการดูประวติัของบุคคลใหไ้ปคลิกท่ีรายช่ือของสมาชิกซ่ึงเม่ือคลิกเขา้ไปแลว้กจ็ะเจอกบั
หนา้ประวติัของสมาชิกท่ีตอ้งการดูขอ้มูลดงัรูปท่ี 5-6 

 
รูปท่ี 5-6 รูปแสดงประวติัของสมาชิก อปท. 

5.3 รายงานจํานวนหน่วยเลือกตั้ง เป็นเมนูเม่ือตอ้งการดูจาํนวน หน่วยเลือกตั้งของจงัหวดันั้นๆท่ี
เขา้มาใชง้านระบบวา่ในจงัหวดัน้ีมี เขตการเลือกตั้งอะไรบา้ง มีผูมี้สิทธ์เลือกตั้งก่ีคน ไปใชสิ้ทธ์ิ
ก่ีคน เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 5-7  

 

 
รูปท่ี 5-6 รูปแสดงหน่วยงานท่ีตอ้งการหาจาํนวนหน่วยเลือกตั้ง 
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หลงัจากท่ีเลือกหน่วยงานเขา้มากจ็ะมีหวัขอ้ใหเ้ลือกดูจาํนวนหน่วยเลือกตั้งของนายกฯ และจาํนวน
หน่วยเลือกตั้งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

 
รูปท่ี 5-7 รูปแสดงเมนูขอ้มูลหน่วยเลือกตั้ง 

 

หลงัจากท่ีคลิกเลือกเมนูขอ้มูลหน่วยเลือกตั้งกจ็ะปรากฏหนา้จอรายงานจาํนวนหน่วยเลือกตั้งของ
ตาํแหน่งท่ีเลือกโดยเลือกคร้ังท่ีเลือกตั้งแลว้กดปุ่ม “คน้หา”ดงัรูปท่ี 5-8 

 
รูปท่ี 5-8 รูปแสดงผลการคน้หาจาํนวนหน่วยเลือกตั้ง 

 
 
5.4 รายงานผู้สมัครรับเลือกตั้ง  เป็นเมนูเม่ือตอ้งการดูรายงานผูส้มคัรเลือกตั้งของจงัหวดันั้นๆท่ีเขา้

มาสู่ระบบโดยใหเ้ลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการดูขอ้มูล ดงัรูปท่ี   

 
รูปท่ี 5-9 รูปแสดงรายช่ือหน่วยงานท่ีตอ้งการคน้หาผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
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หลกัจากท่ีคลิกเลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการดูขอ้มูลแลว้กจ็ะปรากฏหนา้จอสาํหรับใหเ้ลือกดูขอ้มูล
ระหวา่งนายก ฯ และสมาชิกสภา ดงัรูปท่ี 5-10 

 
รูปท่ี 5-10 รูปแสดงเมนูรายงานผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

หลงัจากท่ีเลือกเมนูจะปรากฏขอ้มูลรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งโดยใหร้ะบุคร้ังท่ีเลือกตั้งดงั
รูปท่ี 5-11 

 
รูปท่ี 5-11 รูปแสดงเมนูรายงานผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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5.5 ผู้มาใช้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นเมนูเม่ือตอ้งการดูรายงานผูม้าใชสิ้ทธ์ลงคะแนนเลือกตั้งของ
จงัหวดัท่ีไดเ้ขา้สู่ระบบโดยการเลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการดูขอ้มูลดงัรูปท่ี 5-12 

 
รูปท่ี 5-12 รูปแสดงรายช่ือหน่วยงานของเมนูผูม้าใชสิ้ทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้ง 

หลงัจากท่ีเลือกรายช่ือหน่วยงานท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลกจ็ะปรากฏหนา้จอใหเ้ลือกระหวา่งเมนู
ขอ้มูลการใชสิ้ทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งนายกผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและขอ้มูลการใชสิ้ทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ดงัรูปท่ี 5-13 

 
รูปท่ี 5-13 รูปแสดงเมนูผูม้าใชสิ้ทธ์ิระหวา่งตาํแหน่งนายกและสมาชิก 

 

หลงัจากท่ีเลือกเมนูจะปรากฏขอ้มูลผลการคน้หาผูม้าใชสิ้ทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้ง ดงัรูปท่ี 5-14 

 
รูปท่ี 5-14 รูปแสดงผลการเลือกเมนูขอ้มูลการใชสิ้ทธ์ิลงคะแนน 
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5.6 ประวัติผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง  เป็นเมนูเม่ือตอ้งการดูรายงานประวติัผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งของ
จงัหวดัท่ีได ้Login เขา้มาสู่ระบบ โดยเลือกหน่วยงานท่ีท่ีตอ้งการดูขอ้มูล ดงัรูปท่ี 5-15 

 
รูปท่ี 5-15 รูปแสดงรายช่ือหน่วยงานท่ีตอ้งการดูขอ้มูลของประวติัผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง 

หลงัจากท่ีเลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการดูขอ้มูลแลว้กจ็ะปรากฏหนา้สาํหรับใหค้น้หารายช่ือผูส้มคัรโดย
ใหร้ะบุหมายเลขบตัรประจาํตวัประชนหรือช่ือ-นามสกลุ และหากไม่ทราบรายละเอียดใหก้ดปุ่ม
คน้หาเลยกไ็ดข้อ้มูลจะแสดงราช่ือทั้งหมด ดงัรูปท่ี 5-16 และ รูปท่ี 5-17 

 
รูปท่ี 5-16 รูปแสดงการคน้หาผูส้มคัร 
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รูปท่ี 5-17 รูปแสดงรายช่ือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยงานท่ีตอ้งการคน้หา 

หลงัจากท่ีเลือกรายช่ือผูส้มคัรโดยคลิกเลือก Radio button ดา้นหนา้รายช่ือกจ็ะปรากฏหนา้แสดง
ประวตัรของผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง ดงัรูปท่ี 5-18 

 

 
รูปท่ี 5-18 รูปแสดงรายงานประวติัผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง 
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5.7 ข้อมูลตําแหน่งประเภท ช/ญ แต่ละจังหวัด เป็นเมนูสาํหรับการดูขอ้มูลหรือการคน้หาตาํแหน่ง
การบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงแบ่งออกเป็นประเภทผูบ้ริหารประเภทชายและ
ผูบ้ริหารประเภทหญิง และแบ่งรายงานออกเป็นการคน้หาออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคือ  

5.7.1 รายงานแยกตามประเภทตาํแหน่งรายจงัหวดัแบ่งตาม ชาย/หญิง 
5.7.2 รายงานแยกประเภทตาํแหน่งราย อปท. แบ่งตาม ชาย/หญิง 
5.7.3 รายงานแยกประเภทตาํแหน่งรายจงัหวดัแบ่งตาม ชาย/หญิง ของแต่ละ ประเภท

อปท. 

 
รูปท่ี 5-19 รูปแสดงเมนูการคน้กาตาํแหน่งซ่ึงแบ่งตามประเภทชาย/หญิง 

 
 

รูปท่ี 5-20 รูปแสดงผลการคน้หารายงานแยกประเภทตาํแหน่งรวมทุกหน่วยงานของจงัหวดั  

 
รูปท่ี 5-21 รูปเพ่ือใหเ้ลือกเง่ือนไขเพื่อใชใ้นการคน้หาซ่ึงแยกประเภทตาํแหน่งชาย/หญิงของแต่ละหน่วยงาน 
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รูปท่ี 5-22 รูปแสดงผลการคน้หารายงานแยกประเภทตาํแหน่งชาย/หญิงโดยคน้หาจากเง่ือนไข 

 


