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บทนา
จากการปฏิรูประบบราชการให้ ภาคราชการมีขนาดเล็กลง ปรั บบทบาทจากผู้ให้ บริ การมาเป็ นผู้กระตุ้น และส่ งเสริ มให้ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่นเข้ ามาบริ หารจัดสวัสดิการให้ แก่ ชุมชน ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ อระบบสวัสดิการสั งคม เนื่องจากปัญหาสั งคมมีความ
สลับซั บซ้ อนมาก การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า หรื อการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปั ญหาในรู ปแบบการปฏิบัติที่ผ่านมา เช่ น การ
สงเคราะห์ ในรู ปแบบของเงิน (In Cash Support) หรือสิ่ งของ (In Kind Support) หรือ บริการ (Service) ไม่ สามารถส่ งผลให้ บุคคล
ผู้ด้อยโอกาสได้ รับการแก้ ไขปัญหาอย่ างลุล่วงยังวนเวียนอยู่กับวัฏจักรแห่ งปัญหาและความยากจน ไม่ ทาให้ เกิดการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
หรือช่ วยให้ เขานั้นสามารถช่ วยเหลือตนเองได้ และหากท้ องถิ่นมีความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ เข้ าถึงปัญหาของกลุ่มเป้ าหมาย และ
มีความรู้ ความเข้ าใจต่ องานสวัสดิการสั งคม และสั งคมสงเคราะห์ ตลอดจนมีแผนงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยจัดบริการด้ านสวัสดิการ
สั งคม ปัญหาความยากจน ปัญหาการไม่ เข้ าถึงบริการทางสั งคมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ก็จะได้ รับการช่ วยเหลือและแก้ ไขได้ ถูกต้ อง รวดเร็ว
เข้ าถึงปัญหาได้ ทันเหตุการณ์ ผู้ศึกษา ทางานในด้ านงานพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการสั งคมในสั งกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ซึ่ ง
รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการให้ แก่ ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ จากการปฏิบัติงาน
พบว่ า ผู้ที่สมควรได้ รับการช่ วยเหลือมีจานวนมาก งบประมาณมีน้อยไม่ สามารถช่ วยเหลือได้ อย่ างทั่วถึง และยังพบอีกว่ าข้ อมูลของ
กลุ่มเป้ าหมายที่ต้องการขอความช่ วยเหลือไม่ เป็ นปัจจุบัน และอยู่ในรู ปแบบของเอกสารซึ่งอยู่อย่ างกระจัดกระจาย ไม่ เป็ นระบบระเบียบ
ทาให้ ข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างเต็มที่ ดังนั้นการจัดทาระบบทะเบียนเก็บข้ อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสั งคม โดยการนา
เทคโนโลยีเข้ ามาช่ วยจัดรู ปแบบให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย ในพืน้ ที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรและ
ประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ ทราบปัญหาและเข้ าถึงความต้ องการทีแ่ ท้ จริง จึงเป็ นมูลเหตุจูงใจให้ ผ้ ศู ึกษาสนใจศึกษาในเรื่องดังกล่ าว

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาระบบงานเดิมของงานสวัสดิการสั งคม
2. เพือ่ ออกแบบระบบงานฐานข้ อมูลและพัฒนาการจัดเก็บข้ อมูล
งานสวัสดิการสั งคมให้ สามารถบันทึกจัดเก็บ ข้ อมูล สื บค้ นข้ อมูล
และรายงานผลได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ

กระบวนการทางาน
จากการศึ กษาระบบงานปั จจุ บัน ของระบบสารสนเทศงาน
สวัส ดิการสั งคมในองค์ กรปกครองท้ องถิ่น ขององค์ การบริ ห าร
ส่ วนต าบลเมื อ งไพร อ าเภอเสลภู มิ จั ง หวั ด ร้ อยเอ็ ด พบว่ า ยั ง
ไม่ มีการจัดเก็บข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบันและเกิดการสู ญหายของข้ อมูลที่
เก็บไว้ การนาคอมพิวเตอร์ มาช่ วยในการจัดเก็บข้ อมูลและทาการ
ประมวลผลข้ อมูล จะสามารถลดปัญหาในการจัดเก็บข้ อมูล และเมื่อ
ต้ องการสรุ ปผลก็สามารถสรุ ปผลได้ อย่ างรวดเร็ ว การค้ นหาข้ อมูล
ต่ างๆ ก็สามารถทาได้ อย่ างรวดเร็ วทันต่ อเหตุการณ์ และลดปั ญหา
การสู ญหายของข้ อมูล โดยข้ อมูลเป็ นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
จากการศึ ก ษาถึ ง สภาพของปั ญ หาของระบบงานในปั จ จุ บั น
สามารถนามาสร้ างระบบ งานใหม่ ตามที่ต้องการได้ โดยนาเอา
ระบบงานใหม่ ดงั แสดงใน Context Diagram, ดังนี้

ภาพที่ 1. เมนูหลักของระบบ

ภาพที่ 2. ฟอร์ มการบันทึกข้ อมูลพืน้ ฐาน

Context Diagram ระบบงานใหม่
Context Diagram ของระบบสารสนเทศงานสวัสดิการสั งคมใน
องค์ กรปกครองท้ องถิ่น : กรณีศึกษา องค์ การบริหารส่ วนตาบล
เมืองไพร อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด

ภาพที่ 3.1 Context Diagram ของระบบสารสนเทศงานสวัสดิการสั งคม

ภาพที่ 3. ฟอร์ มการบันทึกข้ อมูลทีอ่ ยู่

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมีระบบงานฐานข้ อมูลงานสวัสดิการ
สั งคม ที่ ส ามารถบั น ทึ ก ข้ อมู ล และรายงานผลข้ อมู ล อย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
2. ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสามารถตรวจสอบ ติดตาม
และให้ ความช่ วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตรงตามความต้ องการ

สรุปผลการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสวัสดิการสั งคมในองค์ กร
ปกครองท้ องถิ่น : กรณีศึกษา องค์ การบริหารส่ วนตาบลเมืองไพร
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด เป็ นความพยายามที่จะนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้ านคอมพิวเตอร์ เข้ ามาประยุกต์ ใช้ กบั ระบบงานเดิม
เพื่ อ ท าให้ ส ามารถของการท างานได้ ร วดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้น โดย
ระบบงานสวัสดิการสั งคมในองค์ กรปกครองท้ องถิ่น ที่พัฒนาโดย
ใช้ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถดังนี้
(1) สามารถจัดการข้ อมูลผู้ด้อยโอกาสได้ อย่ างเป็ นระบบ
(2) สามารถค้ นหาข้ อมูลได้ อย่ างรวดเร็วและเป็ นปัจจุบัน
(3) สามารถนาไปบริ หารจัดการฐานข้ อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสั งคม
ภายในองค์ กร
(4) สามารถแสดงรายงานเกี่ยวกับ ผู้ ด้ อ ยโอกาสทาสั ง คมในการ
ช่ วยเหลือด้ านต่ างๆได้

ภาพที่ 4. ฟอร์ มบันทึกข้ อมูลประเภทปัญหา

ภาพที่ 5. ฟอร์ มบันทึกข้ อมูลความช่ วยเหลือทีต่ ้ องการ

