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คูมือ 

การนําใชชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภาคประชาชน 

 

คํานยิาม 

องคกรภาคประชาชน หมายถึง องคกรทุกประเภท ที่จัดตั้งขึ้นโดยภาคประชาชน ทัง้ที่ผานหรอืไม

ผานการรับรอง จากหนวยงานภาครัฐ เชน กลุมกจิกรรม องคกรชุมชน สภาองคกรชุมชน เครอืขายชุมชน 

เครอืขายทางสังคม เปนตน 

องคกรไมแสวงหาผลกําไร หมายถึง  องคกรที่มีจุดมุงหมาย ในการสนับสนุนกลุมที่มคีวามคดิเห็นพอง

กัน โดยเนื้อหาจะแตกตางตั้งแต ศลิปะ การกุศล การศึกษา การเมอืง ศาสนา งานวจัิย และจุดมุงหมายใน

ดานอื่นๆ โดยการทํางานทัง้หมดจะไมมจุีดประสงคในเชิงพาณิชยทัง้สิ้น โดยจะไมหาผลประโยชนเขาสู

องคกร  

หนวยงานของรัฐ หมายถึง  หนวยงานหรอืองคกรที่จัดตัง้ขึ้นโดยรัฐบาลหรอืภายใตการควบคุมกํากับ

ดูแลของรัฐบาล 

องคกรพัฒนาเอกชน (อพช.) หรอืเรยีกทับศัพทวา เอ็นจีโอ (ยอมาจาก non-governmental 

organization แปลตามตัวไดวา "องคกรท่ีไมใชของรัฐ") บางเรยีกวา องคการสาธารณประโยชน 

หมายถึง  กลุมหรอืสมาคมที่ไมแสวงผลกําไร ที่ดําเนนิงานอยูภายนอกโครงสรางการเมอืงแบบสถาบัน คํา

นี้โดยทั่วไปจะจํากัดใชกับกลุมรณรงคดานสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดลอม ที่ มเีปาหมายโดย

สวนใหญที่ไมใชในทางการคาแตทําเพื่ออุดมการณในการปกปอง ประชาชนไมใหไดรับผลกระทบจากการ

พัฒนาที่ไมมกีารจัดการทดีี 

ชุดโปรแกรม หมายถึง  ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภาคประชาชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ผูใช หมายถึง  ผูที่ไดรับสทิธิ์ใหเขาใชงานระบบอยางถูกตองและไดเขาใชงานระบบแลวอยางนอย 1 ครัง้ 

 

ความสามารถของชดุโปรแกรมระบบสารสนเทศภาคประชาชน 

สามารถนํามาใชเปนเครื่องมอืสําหรับการปฏบิัตงิานและบรหิารจัดการตนเองของชุมชน ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. การจัดการขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย 

- คน 

- ครอบครัว 

- ครัวเรอืนและที่อยูอาศัย 

- นติบิุคคล 

- กลุมกจิกรรม 

- องคกรชุมชน 

- เครอืขายทางสังคม 

- ชุมชนกายภาพ (ตัง้แตระดับ หมูบานขึ้นไป) 

2. การปฏบิัตกิาร ดานตางๆ ประกอบดวย 

- งานบรหิารกองทุน (กองทุนเพื่อสวัสดกิาร,กองทุนออมทรัพย,สถาบันการเงินชุมชน) 

- งานสวัสดกิารชุมชน 

- งานบัญชี-การเงิน (บัญชีทั่วไป, บัญชีครัวเรอืน) 

- งานบรหิารโครงการ 

- งานวสิาหกจิชุมชน 

- งานทรัพยากรชุมชน (ที่ดนิ, แหลงน้ํา, ทรัพยากรธรรมชาต)ิ 

3. การรายงานสถานการณชุมชน (สารสนเทศชุมชน) ประกอบดวย 
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- รายงานเพื่อจัดทําแผนชุมชน ประกอบดวย ประชากร, การศึกษา, สุขภาพ, เศรษฐกจิ, 

สังคมและวัฒนธรรม, ปญหาในชุมชน, ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ, โอกาส

และศักยภาพชุมชน 

- รายงานเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานกองทุน 

- รายงานเกี่ยวกับการสวัสดิการชุมชน 

- รายงานเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานในประเด็นตางๆ ของชุมชน  

- รายงานอื่นใดที่เปนองคความรูเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน 

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงสวนประกอบของชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภาคประชาชน 
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การใหบรกิารชุดโปรแกรม 

ใหบรกิารผานระบบออนไลนในรูปแบบ Application Service Provider โดยผูใชสามารถเขาใชงานระบบผาน

เครอืขายอนิเตอรเน็ตไดจากทั่วโลก ไมจํากัด ปรมิาณขอมูล และชวงเวลา  

 ***เงื่อนไขสําคัญ 

1. ผูใชตองมตัีวตนจรงิๆ มหีลักฐานสามารถยนืยันตัวตนได 

2. ผูใชตองไดรับการรับรองจากองคกรที่ตนเองทํางานอยูใหเปนตัวแทนขององคกรในการ

ใชชุดโปรแกรมในนามองคกรนัน้ๆ 

3. มูลนธิไิอทเีพื่อสังคมเปนผูใหบรกิารชุดโปรแกรม มใิชเจาของขอมูล สทิธิ์ในการเปน

เจาของขอมูล การเขาถึงหรือใชประโยชนขอมูล เปนสทิธิ์โดยชอบธรรมของผูใช 

***ศูนยรับเรื่องและรับแจงปญหา 

เมื่อมปีญหาในการใชงานชุดโปรแกรม หรอืตองการแจงเรื่อง ใหติดตอเจาหนาที่ของมูลนธิ ิ 

- โทรศัพท/โทรสาร 02-7354250,94  

- โทรศัพทเคลื่อนที่ 089-1344468 

- อเีมล info@it4social.org 

- เว็บไซต www.it4social.org 

 

การขอใชบรกิารชุดโปรแกรม 

เมื่อองคกรทานตองการใชงานชุดโปรแกรมใหแจงความจํานง มายังมูลนธิไิอทเีพื่อสังคม ตามที่อยู ดังนี้ 

มูลนธิไิอทเีพื่อสังคม 301/282 ซอยรามคําแหง 68 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท/โทรสาร 02-7354250,94 089-1344468 

mailto:info@it4social.org
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 ***คาใชจายในการใชบรกิาร 

1. สําหรับองคกรภาคประชาชนและองคกรไมแสวงหาผลกําไร ไมมี

คาใชจายในการใชงาน 

2. มูลนธิขิองสงวนสทิธิ์ที่จะคดิคาใชจายกับองคกรประเภทอื่นๆ ตามเงื่อนไขการตกลงกัน

เปนรายๆไป 

การฝกอบรม 

เพื่อใหการใชงานชุดโปรแกรมเปนไปอยางถูกตองและเกดิประโยชนสูงสุดตอผูใช มูลนธิไิดกําหนดหลักสูตร

เบื้องตน สําหรับการฝกอบรมที่จําเปน ไว ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา 

1 ความรูเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศชุมชน เพื่อชุมชนพึ่งตนเอง 3 ชม 

2 การใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภาคประชาชน เพื่อการจัดการ

ขอมูลชุมชน ประกอบดวย ขอมูลบุคคล ขอมูลครอบครัว ขอมูล

ครัวเรอืนและที่อยูอาศัย 

8 ชม 

3 การใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภาคประชาชน เพื่อการจัดการ

ขอมูลชุมชน ประกอบดวย ขอมูลกลุมกจิกรรม ขอมูลองคกรชุมชน 

ขอมูลเครอืขายทางสังคม ขอมูลนติบิุคคล 

8 ชม 

4 การใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภาคประชาชน เพื่อการจัดการ

ขอมูลชุมชน ประกอบดวย ขอมูลชุมชนกายภาพ 

8 ชม 

5 การใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภาคประชาชน เพื่อการปฏบิัตกิาร

ดาน** 

หมายเหตุ  

1. ** ระบบปฏบิัตกิารแตละดาน 

2. จะตองจะผานการอบรมในหลักสูตรในลําดับที่ 1 และ 2 มา

เปนอยางนอย 

8 ชม 



 

หนา 6 

 

***คาใชจายในการฝกอบรม 

- คาวทิยากรและผูชวย 

- คาที่พัก 

- คาเดนิทาง 

ทัง้หมดใหใชตามอัตราที่ปฏิบัตกิันอยูในปจจุบัน ตามความเหมาะสมและงบประมาณที่ม ี 

***อุปกรณที่จําเปนที่ผูเขารับการฝกอบรมจะตองจัดเตรยีมมาใชประกอบการฝกอบรม มดีังนี้ 

- เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุค ที่สามารถตอ Wireless LAN ได 

- กลองถายรูปดจิิตอล (ถาม)ี 

- แฟลซไดรฟ 

 

ขอมูล ขาวสาร จากมลูนธิิ 

กรุณาเขาเยี่ยมชมเว็บไซต www.it4social.org เพื่อตดิตามขอมูลขาวสารตางๆ จากมูลนธิแิละจากเพื่อน

สมาชิก 


