
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
ที่  246/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อ านวยการ เจ้าหน้าที่รับค าร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ป่วยเอดส์ 
      ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

*************** 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ มาลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด จะได้รับเงิน ๕๐๐ บาท นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการรับค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ  ดังนี้ 

   ๑. ศูนย์อ านวยการรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ประกอบด้วย 
๑.  นายทรงศักดิ์ คเชนทร์  นายก อบต.พิปูน   ประธานศูนย์อ านวยการ 
๒.  นายบรรจุ ฤทธิชัย  รองนายก อบต.พิปูน  รองประธานศูนย์อ านวยการ 
๓.  นายภูวดล พรัดเมือง  รองนายก อบต.พิปูน  รองประธานศูนย์อ านวยการ 
๔.  นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
5.  นางยุพาภรณ์ โกมัย            ผช.นักวิเคราะห์ฯ      กรรมการ 
6. นางสาวชุติมา เดโช  ผช.นักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
7.  นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์      นักวิเคราะห์นโยบายฯ รก.หน.สป. กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวณัฐชยา เทวฤทธิ ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
(๑) อ านวยการรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ 
(๓) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย แก้ปัญหา และประสานงานในการด าเนินงานให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 
(๔) ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
 
 
 
 
 
 

/2. เจ้าหน้าที่..... 



๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับค าขอลงทะเบียน ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวณัฐชยา เทวฤทธิ ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
๒.  นางสาวชุติมา เดโช              ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน    

มีหน้าที่ 
(๑) ประชาสัมพันธ์  ให้ค าแนะน า และรับค าขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพ 
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และหลักฐานการขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ผู้มีสิทธิรับเงิน

เบี้ยยังชีพ 
(๓) เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

๓. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบด้วย 

ชุดที่ ๑ รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาขอลงทะเบียนหมู่ที่ ๒ 
๑. นางสาววัชรี รักษาพราหมณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ กรรมการ  
๒. นางประนอม ศรีสว่าง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒ กรรมการ  
๓. นายเอกพล บ าเพ็ญ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒ กรรมการ 

ชุดที่ ๒ รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาขอลงทะเบียนหมู่ที่ ๓ 
๑. นายอุทัย นนทผล  ก านันต าบลพิปูน  กรรมการ  
๒. นายวิชาญ แก้วนุกูล  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ กรรมการ  
๓. นายพรวิวัฒน์ ศรีสว่าง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ กรรมการ 

ชุดที่ ๓ รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาขอลงทะเบียนหมู่ที่ ๔ 
๑. นายพงษ์ศักดิ์ จงจิตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ กรรมการ  
๒. นายสมชาย เพชรชนะ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔ กรรมการ 
๓. นายจตุพร ด้วงทองกูล สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔ กรรมการ 

ชุดที่ ๔ รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาขอลงทะเบียนหมู่ที่ ๕ 
๑. นายนพดล บุกพล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ กรรมการ  
๒. นางวรรณา วงศ์สวัสดิ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ กรรมการ  
๓. นายบุญน า ฤทธิชัย  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕ กรรมการ 
ชุดที่ ๕ รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาขอลงทะเบียนหมู่ที่ ๖ 
๑. นางสาววรารัตน์ พรหมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ กรรมการ  
๒. นายยุทธชัย ราชมณี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ กรรมการ 
๓. นางวราภรณ์ พรหมฤทธิ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ กรรมการ  

ชุดที่ ๖ รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาขอลงทะเบียนหมู่ที่ ๗ 
๑. นายอิศเรศ ทองบัว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ กรรมการ 
๒. นายศักดิ์ชาย อินทรฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ กรรมการ  
๓. นายสราวุธ ประสงค์  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ กรรมการ 

- ๒ - 

/มีหน้าที่..... 



มีหน้าที่ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ป่วยเอดส์ที่มาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 
(๒) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

      
(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 


