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คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สําหรับ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส กรมสง เสริมการปกครองทอ งถิ่น
ไดรวมกับ ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะไดศึก ษา ทํา ความเขา ใจ และนํา มาตรฐาน รวมทั้ง แนวทางขั้น ตอนการปฏิบัติต ามที่กํา หนดไว
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการสาธารณะ
ใหดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากการประมาณการจํา นวนผูปว ยเอดสแ ละผูติด เชื้อ เอชไอวีใ นประเทศไทยในป
พ.ศ. 2549 คาดวามีผูปวยเอดสและผูติดเชื้อเอชไอวี ประมาณ 1,109,000 ราย และเนื่องจากโรคเอดส
เปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได จึงจําเปนตองใหความสําคัญตอการปองกันและควบคุม
เพื่อไมใหมีการแพรระบาด ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญในการเยียวยารักษาผูปวยเอดส
และผูติดเชื้อเอชไอวี โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพที่บุคคลยอมตองไดรับ
ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปญหาของโรคเอดสจะลดลงได
จําตองมีการพัฒนาดานสังคมของชุมชนใหดีขึ้น ทั้งในเรื่องความรู ทัศนคติ วัฒนธรรม และการ
พัฒนาทางจิตใจและวัตถุของชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะที่มีหนาที่ในการปองกันโรค และระงับโรคติดตอ
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น จึงเปนองคกรสําคัญที่จะชวยในการดูแล
ปองกัน และแกไขปญหาเอดสในทองถิ่น โดยกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ ไวดังนี้
● พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
“มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(3) ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ”
● พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
“มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ”
“มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้
บทที่ 1 บทนํา
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(6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ และรักษาคนเจ็บไข”
“มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ และรักษาคนเจ็บไข”
“มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้
(5) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
(7) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข”
“มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53
(3) กิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข”
● พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่น
รวมกันดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะห และการสาธารณูปการ
(14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค”
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● พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
“มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ และ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส”
“มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ และ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ”
ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ จะตองตระหนักถึง
บทบาท อํานาจหนาที่ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เนื่องจากโรคเอดสเปนโรคที่สามารถติดตอไปสู
คนอื่นได ซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการปองกัน และ
ระงั บ โรคติ ด ต อ โดยอาจจั ด ให มี ก ารเผยแพร ข า วสารความรู เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น เอดส หรื อ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การรณรงคใหทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถดําเนินการปองกันการ
ติดเชื้อในชุมชน และแกไขปญหาดังกลาวรวมกันตลอดจนจัดสวัสดิการทั้งในดานการสงเสริม
อาชีพ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส การรักษาพยาบาล เปนตน ซึ่งการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส เปนภารกิจที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดถายโอนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.2.1 เป น การจั ด ทํ า มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส สํ า หรั บ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น อันประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหาร
สวนจังหวัด เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานเอดส
1.2.2 เปนการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภายใตกรอบตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานตามความจําเปนสําหรับผูติดเชื้อ/ผูปวย ที่พึงจะไดรับ
แตทั้งนี้ไมไดจํากัด หรือหามมิใหจัดบริการใหสูงกวามาตรฐาน หรือสูงกวาตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
บทที่ 1 บทนํา
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1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกรอบมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และ
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาในการจัดบริการงานดานเอดส ตามหลักวิชาการอยางเหมาะสมและถูกตองที่สุด
1.3.2 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ หรือเปนคูมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนงาน/กิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงานดานเอดส ใหไดมาตรฐานตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว

1.4 คํานิยาม
1.4.1 โรคเอดส หมายถึง อาการของผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากเชื้อไวรัส
เอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเขาไปโจมตีเม็ดเลือดขาวของรางกายทําใหเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี4 (CD4)
ลดนอยลง ซึ่งเปนเหตุใหติดเชื้อโรคชนิดฉวยโอกาสไดงายเนื่องจากภูมิตานทานลดนอยลง โดย
แสดงออกทางระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทสวนกลาง ระบบทางเดินอาหาร มีอาการเปนไข
โดยไมทราบสาเหตุ รวมกับน้ําหนักตัวลด ครั่นเนื้อครั่นตัว ออนเพลียมาก อาการจะคอยเปนคอยไป
แลวกระจายลุกลามอยางกวางขวาง และเปนซ้ําบอยๆ อาจเปนมะเร็งบางชนิดดวย
1.4.2 โรคติดตอ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่สามารถถายทอด
จากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งได เชน โรคเอดส ไขหวัดใหญ วัณโรค ฯลฯ
1.4.3 ผูปวยเอดส คือ ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
ตางๆ เชน ปอดบวม โรคติดเชื้อตางๆ หรือมะเร็งบางชนิด หรือระดับภูมิคุมกันมีจํานวนซีดี 4
นอยกวา 200
1.4.4 ผูติดเชื้อ หรือผูติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผูที่ไดรับเชื้อเอชไอวีเขาไปในรางกาย
แตยังไมมีอาการใดๆ แสดงออกภายนอก แตสามารถสงตอเชื้อไปใหผูอื่นได
1.4.5 สถานพยาบาล 1 หมายถึ ง สถานที่ ร วมตลอดถึ ง ยานพาหนะซึ่ ง จั ด ไว เ พื่ อ การ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมาย

1

ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๔๗
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วาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด
หรือการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย ทั้งนี้ โดย
กระทําเปนปกติธุระไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม แตไมรวมถึงสถานที่ขายยา
ตามกฎหมายวาดวยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ
1.4.6 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Primary Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญ และเปน
ภารกิจที่ตอบสนองความจําเปนพื้นฐานในการไดรับบริการของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และผูไดรับ
ผลกระทบจากเอดส เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดบริการและสวัสดิการแก
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบจากเอดส
1.4.7 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญ และ
เปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับการใหบริการหรือสวัสดิการที่สูงขึ้น หรือกาวหนามากกวา
มาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจะกระทํา หรือเลือก
ทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ

บทที่ 1 บทนํา
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บทที่ 2
ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมาย นโยบาย สถานการณเอดส
และสิทธิของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน
จะตองดําเนินการภายใตสถานการณ และแนวโนมตางๆ ที่สอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ
กฎหมาย และนโยบาย ที่เปนมาตรฐานสากล รวมถึง รัฐธรรมนูญ ปฏิญญาเอดส แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 และแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ ซึ่งมาตรฐานการพัฒนา
ดําเนินงานดานเอดสจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเพื่อพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานดาน
เอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปสูเปาหมายตรงกับแนวนโยบายตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เปนที่ยอมรับในระดับสากล

2.1 ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมาย นโยบาย และการดําเนินงานดานเอดส
2.1.1 มาตรฐานสากลงานดานเอดส1
การปองกัน
1) ความชุกของเอดสและซิฟลิสในผูหญิง ในชวงอายุ 15-24 ป
2) รอยละของประชากรในวัยเจริญพันธุที่สามารถบอกไดถึงการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกตองและการปองกันการตั้งครรภที่ไมสามารถปองกันเอชไอวีได
3) การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยในเยาวชน (15 - 19 ป) และลดการติดเชื้อจาก
การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน
4) การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยในวัยทํางาน (20 - 49 ป) ลดการติดเชื้อจากการ
มีเพศสัมพันธกับคนที่ไมใชคูสมรสโดยไมปองกัน

1

UNAIDS. NATIONAL AIDS COUNCILS: MONITORING AND EVALUATION OPERATIONS MANUAL; 2002.
http:/www.unaids.org
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การบรรเทา
5) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เด็กกําพราจากบิดา/มารดา
เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส และเด็กผูดอยโอกาส
6) ยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และเด็กผูดอยโอกาส
คณะกรรมการเอดสชาติ
7) ตั้งคณะกรรมการเอดสชาติที่จะดําเนินงานดานนี้
8) แผนงานและงบประมาณคณะกรรมการเอดสชาติ
9) การเงิน การจัดซื้อ เครื่องมือ การสนับสนุนทางเทคนิคและระบบการติดตาม
และประเมินผลระบบของคณะกรรมการเอดสชาติ
10) สัดสวนการสนับสนุนกองทุนจากคณะกรรมการเอดสชาติ
11) จํานวนและรอยละของแผนงานดานเอชไอวี/เอดส ที่ไดรับการพิจารณาและ
สนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มการบริการสาธารณะ
12) จํานวนรอยละของแผนงานดานเอชไอวี /เอดส ที่ให งบประมาณสนับสนุ น
สําหรับลูกจาง
13) จํานวนรอยละของการสนับสนุนเตรียมการทางดานดูแลสุขภาพของผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส
14) จํานวนรอยละของการจัดหลักสูตรความรูเรื่องเอชไอวี/เอดส ที่เหมาะสม
สําหรับนักเรียนในระดับตางๆ
15) จํานวนรอยละของตําบลที่มีสวัสดิการที่จะสนับสนุนงบประมาณใหเด็กดอย
โอกาส
16) จํานวนสถานบริการสาธารณะดานเอดส
เพิ่มสถานบริการสาธารณะดานเอดสสําหรับประชาชน
17) จํานวนของสถานบริการสาธารณะดานเอดสที่ไดงบประมาณจากคณะกรรมการ
เอดสชาติ
18) รอยละของทุนทั้งหมดที่ไดรับการสนับสนุนจากสังคม
8
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19) จํานวนของชุมชนใหม2ที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการเอดสชาติ
20) จํานวนสถานบริการเอชไอวี/เอดส ทั้งหมดที่มีในชุมชน
21) จํานวนชั่วโมงหรือสัดสวนที่มีการออกอากาศเรื่องเอชไอวี/เอดส ทางสถานี
โทรทัศนหรือวิทยุ
22) จํานวนแผนพับเรื่องการปองกันเอชไอวี/เอดส ที่นําออกเผยแพร
23) จํานวนอาสาสมัครหรือเจาหนาที่ที่ลงทํางานเรื่องการปองกัน
24) จํานวนการประชุมเรื่องการปองกัน
25) จํานวนถุงยางอนามัยที่แจกจายสูชุมชน
26) จํานวนชาย/หญิงที่ไดรับการดูแลในเรื่องโรคติ ดตอทางเพศสัมพันธจาก
สถานบริการสาธารณสุขที่เจาหนาที่ไดรับการฝกอบรม และไดรับยาอยางตอเนื่อง
27) จํานวนรอยละของชาย/หญิงที่มารับคําปรึกษาและตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
28) จํานวนรอยละของผูติดเชื้อหญิงที่ไดรับยาปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูกเมื่อ
ขณะตั้งครรภ
สถานบริการที่รักษาเอชไอวี/เอดส
29) จํานวนของบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครที่ผานการอบรม
30) จํานวนกลุมผูติดเชื้อที่ไดรับการสนับสนุน จํานวนชาย/หญิงที่เปนสมาชิก
31) จํานวนโครงการของเอชไอวี/เอดส
32) จํานวนโครงการที่สนับสนุนเด็กกําพราจากบิดา/มารดาเสียชีวิตจากเอชไอวี/
เอดสและจํานวนเด็กที่อยูในโครงการ
33) จํานวนและคาคาดประมาณรอยละของเด็กที่ไดรับทุนการศึกษา
34) คาใชจายของเจาหนาที่โครงการ อาสาสมัครใหม จํานวนการจัดอบรม
2.1.2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความ
คุมครอง
2

ชุมชนใหม หมายถึง กลุมผูติดเชื้อที่มีการรวมกลุมกันในพื้นที่ เพื่อทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูติดเชื้อเองอยางตอเนื่อง เชน
มีการฝกอาชีพในกลุมทุกวันอังคาร เปนตน
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มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาแหลงกําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูใน
ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา 52 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน
และผู ย ากไร มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การรั ก ษาพยาบาล จากสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ โดยไม เ สี ย
คาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย
จะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะกระทําได
การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหประชาชน โดยไมคิดมูลคา
และทันตอเหตุการณ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 84 รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ได
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง
จากบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งถือเปนกฎหมาย
สูงสุดและกฎหมายแมบทที่สําคัญ ที่กําหนดแนวทางรวมถึงบทบาทหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการสาธารณสุขและขจัดโรคติดตออันตรายตางๆ โดยวิธีใหความรู
ความเขาใจ และกําหนดแนวทางปองกันโรคติดตอ (โรคเอดส) ใหแกประชาชนในทองถิ่นอยางทั่วถึง
อีกทั้งตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม รณรงคสงเสริมในรูปแบบตางๆ เกี่ยวกับงาน
ดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนในดานงานบริการ ไมวาจะเปนดานคําปรึกษา ดาน
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดตออันตราย (โรคเอดส) อยางมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพทั่วถึง
2.1.3 ปฏิญญาเอดส
ในป พ.ศ. 2544 ผูนําจาก 189 ประเทศ รวมลงนามในระหวางการจัดประชุมของ
องคการสหประชาชาติวาดวยเรื่องของเอชไอวี/เอดส ซึ่งไดรับการรับรองอยางเปนเอกฉันทที่จะ
ประกาศถึงเจตนารมณในเรื่องของเอชไอวี/เอดส ความรูเรื่องการแพรระบาดของเอดส “เปนความ
ฉุกเฉินของทั่วโลกและเปนหนึ่งในความทาทายที่ยิ่งใหญที่จะทําเพื่อมนุษยชาติ” การรับรองถึงการ
ประกาศเจตนารมณนี้ครอบคลุมถึง 10 หัวขอหลักๆ จากกองทุนเพื่อการปองกันและรักษา ความมุง
หมายในการประชุมเพื่อที่จะกําหนดใหลดเอชไอวี/เอดสใหสําเร็จในปพ.ศ. 25583
3

http://www.unaids.org/en/Goals/default.asp
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2.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได ใ ห
ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองครวม ที่ยึด “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา และการพัฒนาอยางมี
“ดุลยภาพ” ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เพื่อใหคนในสังคมมีความสุข
ถวนหนา สามารถพึ่งตนเองและกาวทันโลก โดยยังคงรักษาเอกลักษณของความเปนไทย และ
มุงเนนการปรับระบบบริหารจัดการประเทศใหม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากระบบการ
บริหารงานภาครัฐเปนแบบรวมศูนยอํานาจทําใหขาดความยืดหยุน และขาดประสิทธิภาพ ระบบ
กฎหมายที่ลาสมัย และปรับไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไมสามารถปรับกระบวนการได
ทันตอการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหการแปลงแผนสูภาคปฏิบัติในชวง พ.ศ.2540-2544 เปนไปไดชา
ภายใตสถานการณ และแนวโนมในอนาคตที่มีผลตอการพัฒนาประเทศดังกลาว
จึง ได กํา หนดแนวทางพั ฒนาประเทศแบบองครวมที่เ นน คนเป น ศู น ย กลาง ซึ่ ง เปน แนวทางที่
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของโลกในยุคปจจุบัน ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ที่มุงเนนหลักทางสายกลาง ความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณอยางมีเหตุผล เปนพื้นฐาน
การพัฒนาและเปนหลักสรางภูมิคุมกันใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตามแนวเศรษฐกิจ
ยุ ค ใหม อั น จะนํ า การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อย า งสมดุ ล ด ว ยคุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงไดกําหนดที่จะมุงการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคม ใหเกิดสัมฤทธิ์ผล
ในทางปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญลําดับสูงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสรางสภาวะผูนํารวมกันในทุกระดับในอันที่จะสรางพลังรวมกันใหเกิดคานิยมใหมในสังคม
ที่จะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการประเทศใหมที่มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพ
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญตอการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ โดยเฉพาะคนยากจนและ
ผูดอยโอกาส ทั้งนี้เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีคุณภาพ ควบคูไปกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่มี “คน” เปนศูนยกลางอยางแทจริง
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นอกไปจากนั้นปญหาชนกลุมนอย และแรงงานอพยพผิดกฎหมายเขามาในประเทศ
จะยังมีปริมาณมากขึ้นในอนาคต ซึ่งคนเหลานี้ขาดโอกาสที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปองกันตัวเองจากโรคเอดส อันจะทําใหความซับซอนของการแกปญหาในดานนี้เพิ่มมากขึ้น4
2.1.5 แผนปองกัน และแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ
(พ.ศ.2545-2549) กลาววา “แผนปองกัน และแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549 ไดมีการ
ปรับปรุงแนวคิด และทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลอง และตอเนื่องจากแผนปองกัน และแกไข
ปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2540-2544 และสอดคลองกับสถานการณเอดสที่แปรเปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็ว ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายในประเทศไดปรับเปลี่ยนไป
ตามกระแสโลกาภิวัฒน”
คนในสังคมมีความสามารถปองกันตัวเองจากการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งพัฒนากลุม
ผูดอยโอกาสในสังคมและผูที่ไดรับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีใหมีศักยภาพในการปองกัน
และแกไขปญหาเอดส โดยอาศัยความรวมมือ และการชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
ผูติดเชื้อ และผูปวยเอดสมีความสามารถในการสรางเสริมสุขภาพดวยตนเอง และ
ไดรับการดูแลรักษาโดยไมเลือกปฏิบัติภายใตระบบประกันสุขภาพแหงชาติ
ความสั มพั นธ ระหว างองค กรจั ดการป ญหาเอดส ระดั บชาติ กั บองค กรปกครอง
สวนทองถิ่น และองคกรชุมชน จะตองมีการผสมผสานองคความรูรวบยอดเรื่องโรคเอดสเขากับ
งานวิจัยเฉพาะพื้นที่ แลวบูรณาการดําเนินงานเขาสูแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหเกิดการปองกัน และแกไขปญหาเอดสจากการมีสวนรวมของทุกสวนในชุมชนระดับทองถิ่น
ทิศทาง
1. เนนพัฒนาศักยภาพ และการมีสวนรวมของคน ครอบครัว และชุมชน ในการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส

4

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.2545-2549 ,2544.แผน
ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ 2545-2549 หนา 1
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2. เน น การปอ งกัน และแก ไขป ญ หาเอดส ใ นลั ก ษณะองค รวมในทุ ก ระดั บ
ชุ มชน ให สอดคล อ งกั บ สภาพปญ หาเอดส ข องแตละพื้น ที่ และกลุ มเป า หมาย และได รั บ การ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน
3. เนนพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานปองกัน และแกไข
ปญหาเอดส ใหเปนภารกิจของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

2.2 สถานการณเอดสในปจจุบัน
จากรายงานสถานการณเรื่องเอดส ณ ธันวาคม 2546 องคการสหประชาชาติ/องคการ
อนามัยโลก พบว า มี จํ า นวนผูติด เชื้อเอชไอวี และผูปว ยเอดส ทั่วโลกประมาณ 34-46 ลานคน
จําแนกเปนผูใหญประมาณ 31-43 ลานคน เปนเด็กที่อายุต่ํากวา 15 ป ประมาณ 2.1-2.9 ลานคน และ
เปนหญิงวัยรุนที่ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกประมาณเกือบรอยละ 50 ของผูติดเชื้อรายใหมที่อยูในกลุม
อายุ 15-24 ป มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีเฉลี่ยทั่วโลกวันละ 6,000 กวาคน และในแอฟริกาพบอัตราการ
ติดเชื้อเอชไอวีในกลุมหญิงถึงรอยละ 75 จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา (สิงหาคม 2548) พบวา
มีจํานวนผูติดเชื้อและผูปวยเอดส ที่มีอาการ จํานวน 366,888 ราย เสียชีวิตแลว จํานวน 90,059 ราย
แนวโนมของการเจ็บปวย และตายดวยเอดสลดลงกวาอดีตที่ผานมา (พ.ศ.2538-2548) ผูปวยเอดส
สวนใหญพบมากในกลุมอายุ 30-34 ป รอยละ 26.03 รองลงมาอายุ 25-29 ป รอยละ 25.62 อายุ 3539 ป รอยละ 16.70 และเด็กที่อายุ 0-4 ป รอยละ 3.05 ตามลําดับ
2.2.1 แนวโนมสถานการณของปญหาเอดสในประเทศไทย
การคาดประมาณผูติดเชื้อ และผูปวยเอดสในประเทศไทย โดยคณะผูเชี่ยวชาญใน
ประเทศไทย (The Thai Working Group) ไดคาดประมาณตัวเลขผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
ในป พ.ศ.2548 วานาจะมี ผูติดเชื้อสะสมประมาณ 1,092,327 ราย ในจํานวนนี้ เปนเด็กที่ติดเชื้อ
ประมาณ 50,620 ราย มีผูเสียชีวิตสะสมประมาณ 551,505 ราย เหลือผูติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู และ
ตองการดูแลรักษา จํานวน 540,822 ราย ในจํานวนนี้ เปนผูติดเชื้อรายใหมประมาณ 18,172 ราย
และคาดวาในป พ.ศ.2549 จะมีจํานวนผูติดเชื้อสะสมประมาณ 1,109,000 ราย ในจํานวนนี้ เปนเด็ก
ที่ติดเชื้อประมาณ 53,400 ราย คาดวาจะมีผูเสียชีวิตประมาณ 600,600 ราย เปนผูติดเชื้อและผูปวย
เอดสที่ตองการรักษาพยาบาลประมาณ 508,300 ราย และเปนผูติดเชื้อรายใหม จํานวน 17,000 ราย
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ในชวง 3 ปที่ผานมา พบวาอัตราการปวยในกลุมหญิงวัยรุนสูงกวาชายวัยรุน หรือ
เทากับเพศชาย ซึ่งทําใหตองพิจารณาหรือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคานิยมในเรื่องเพศของเด็กวัยรุน
ในยุคใหมที่เปลี่ยนไปจากในอดีต กลุมวัยรุนที่มีอายุ 15-19 ป และอายุ 20-24 ป มีแนวโนมของ
ปจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธสูง ในป พ.ศ. 2539-2540 อัตราการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ
สูงสุด และมีแนวโนมที่ลดลงในปตอๆ มาจนถึงปจจุบันในทั้งสองกลุมอายุ
2.2.2 อัตราปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (Opportunistic Infection)
อัตราปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ในผูปวยเอดสที่ไดรับรายงาน 5 อันดับแรก
พบวัณโรคปอดและนอกปอด 81,955 ราย (รอยละ 29.74) รองลงมาโรคปอดบวม 58,433 ราย
(รอยละ 21.21) เชื้อราขึ้นสมอง 44,061 ราย (รอยละ 15.99) เชื้อราในหลอดอาหาร หลอดลม หรือ
ปอด 14,568 ราย (รอยละ 5.29) และ ปอดอักเสบ มากกวา 1 ครั้งใน 1 ป จํานวน 10,251 ราย
(รอยละ 3.72) ตามลําดับ5

2.3 สิทธิของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ในการคุมครองพิทักษสิทธิของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เปนการชวยใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
สามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพ และสวัสดิการตางๆ ไดอยางเหมาะสม อันจะสงผลใหผูติดเชื้อ
และผูปวยเอดสสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สามารถทําประโยชน
ใหกับสังคมไดตอไป ซึ่งสิทธิของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได
บัญญัติใหประชาชนทุกคน ไมวาเปนผูปวยเอดส, ผูติดเชื้อ หรือไมติดเชื้อก็ตาม ประชาชนคนไทย
ทุกคนยอมมีสิทธิเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการดานตางๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน6 คือ
2.3.1 สิทธิดานการเขาถึงบริการดานสุขภาพ
2.3.2 สิทธิดานสวัสดิการสังคม
2.3.3 สิทธิดานการศึกษา
5

The Thai Working Group. แนวโนมสถานการณของปญหาเอดสในประเทศไทย , โหลด
http://www.aidsthai.org/sathana_050131.htm
วันที่ 11 มกราคม 2548 , ซึ่งถูกอางใน กลุมโรคเอดส สํานักงานโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
6
กองพัฒนาระบบสาธารณาสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , 2545. รูไวไมเสียสิทธิ ,
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2.3.4 สิทธิดานการทํางาน
2.3.5 สิทธิดานกฎหมาย
2.3.1 สิทธิดา นการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ไดแก
1) ไดรับทราบขอมูลความรู
2) เขาถึงเครื่องมือ หรืออุปกรณปองกันเอดส เชน ถุงยางอนามัย
3) ไดรับบริการในดานคําปรึกษาทั้งกอน และหลังการตรวจเอดสทุกครั้ง และ
ไดรับการฟนฟูดานจิตใจ
4) การตัดสินใจดวยตนเองวาจะตรวจหรือไมตรวจเอดส
5) ไดรับการรักษาความลับในเรื่องของการตรวจเอชไอวี/เอดส
6) ไดรับการดูแลรักษาชวยเหลือเมื่อติดเชื้อ หรือเปนผูที่ไดรับผลกระทบจาก
เอดส โดยการใชสิทธิประกันสังคม และบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
7) ไดรับเลือด หรือผลิตภัณฑจากเลือดหรือเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะบริจาคทีป่ ลอดภัย
จากเอชไอวี/ เอดส
8) ไดรับรักษาโรคฉวยโอกาส โดยไดรับยาปองกัน และไดรับยาตานไวรัสเอดส
เมื่อภูมิคุมกันมีจํานวนซีดี 4 นอยกวา 200 หรือตามแนวทางการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข
2.3.2 สิทธิดานสวัสดิการสังคม
1) ผู ติ ด เชื้ อ และผู ป ว ยเอดส มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมต า งๆ ได แ ก
ทุนประกอบอาชีพ ทุนสงเคราะหครอบครัว และเครื่องอุปโภคบริโภค บริการบานพักชั่วคราว
2) ผูปวยเอดสมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพ รายละ 500 บาท/เดือน (ดูภาคผนวก ก)
3) คารักษาพยาบาลไมเกินครั้งละ 1,000 บาท และจะชวยติดตอกันไดไมเกิน 3
ครั้ง/ครอบครัว
2.3.3 สิทธิดานการศึกษา
1) ผูติดเชื้อ และผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด
2) สิทธิที่จะเขาเรียนในชั้นเรียน และรวมกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา
3) สิทธิที่จะไดรับทุนการศึกษาตามเงื่อนไข ของทุนนั้นๆ
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2.3.4 สิทธิดานการทํางาน
1) ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ทํางาน มีสิทธิ์ที่จะไดทํางานตอไปจนกวาจะทํางาน
ไมได และมีสิทธิไดรับสวัสดิการสังคมตางๆ เชน การฝกอบรมวิชาชีพ และทุนฝกอาชีพ
2) การติดเชื้อเอชไอวี ไมถือเปนความผิดที่ทําใหนายจางเลิกจางได
3) พระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 ประกอบพระราชบัญญัติ
จัดตั้ งศาลแรงงาน และวิธีพิ จารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ในกรณี ที่ลูกจ างถูกเลิ กจ าง
เพราะวาติดเชื้อเอชไอวี นายจางตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง ซึ่งทั้งนี้ลูกจางสามารถฟองรองตอ
ศาลแรงงานเรียกคาเสียหายจากนายจางไดอีก เนื่องจากถือวาการเลิกจางไมเปนธรรม
2.3.5 สิทธิดานกฎหมาย
1) ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ไดรับการคุมครองทางกฎหมาย หากมีการละเมิดสิทธิ
ของผูติดเชื้อ/ ผูปวยเอดสในการเปดเผยผลการตรวจเอดส เชน
1.1) ในหมวด 2 เรื่อง ความผิดฐานเปดเผยความลับ หากผูใดแจงผลการ
ตรวจเอดสใหผูอื่นรูโดยพลการ ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสก็ดี จะมีความผิด
ฐานเปดผนึกเอกสารผูอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 322 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
1.2) ผูใดลวงรูความลับ เพราะเหตุที่เปนเจาพนักงาน โดยเหตุที่ประกอบอาชีพ
ไดแก แพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช ทนายความ ฯลฯ และเปนผู
เปดเผยผลการตรวจเอดสใหผูอื่นรู และทําใหเกิดความเสียหายใหผูหนึ่งผูใด จะมีความผิดฐาน
เปดเผยความลับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 323 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
1.3) ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ซึ่งถูกละเมิดสิทธิดังกลาว สามารถฟองรองเรียก
คาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420
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บทที่ 3
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส
งานทางดานเอดส เปนงานสําคัญที่ไมมีใครสามารถมองขามไปได ซึ่งทั้งภาครัฐ และ
องคกรภาคเอกชน ตางก็มารวมกันทํางานทางดานนี้มากมาย ไมเวนแมแตองคการสหประชาชาติ
ซึ่งไดกอตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบงานทางดานเอดสโดยเฉพาะขึ้นมาเปนที่รูจักกันคือองคการ
สหประชาชาติวาดวยเรื่องของเอชไอวี/เอดส (UNAIDS) ดวยเหตุผลเดียวกันคือ เอดสสามารถ
สั่นคลอนความมั่นคงไดในทุกภาคสวนของสังคมนั้นเอง และผลสรุปจากการแสดงนโยบายและ
การดําเนินงานเอดสระดับนานาชาติ ในการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดสครั้งที่ 15 ระหวางวันที่
11-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ณ ศูน ยการประชุมอิ มแพค เมื องทองธานี จั ง หวัด นนทบุรี โดยมี
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาเอดส ที่จําเปนจะตองดําเนินการทั้งการแกปญหาเรงดวน
เฉพาะหนา ระยะปานกลาง และระยะยาว ดังนี้
1. การใหความสําคัญในการใหความรู ความเขาใจแกประชาชนเรื่องโรคเอดส โดยเฉพาะ
วิธีการปองกัน และการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตางๆ ซึ่งจะตองดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง เพื่อปลุกจิตสํานึกใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
และความรุนแรงของปญหา ตลอดจนผลกระทบ เพื่อทุกฝายจะไดรวมมือปองกันและแกไขปญหา
เมื่อประสบผลกระทบจากโรคเอดส
2. การบริหารจัดการทางการแพทย การสาธารณสุข และสังคมจิตวิทยา รวมไปถึง
มาตรการทางสังคมโดยชุมชน ซึ่งเปนการดําเนินงานในขั้นตอนที่ไดเกิดปญหาขึ้นแลว ที่จําเปน
จะตองพัฒนาระบบดูแลผูติดเชื้อและผูปวยเอดส หาทางยืดอายุของผูติดเชื้อใหดํารงชีวิตตอไปได
อยางยาวนานที่สุดและอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมได รวมทั้งการใหบริการปรึกษาและการดูแล
ทางดานจิตใจแกผูปวยเอดสและกลุมเสี่ยงซึ่งในสวนนี้สมาชิกในครอบครัวก็จะตองเปนกําลังใจให
กันและกันดวย
3. การเรงพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพทางการแพทย การสงเสริมการพัฒนาภูมิปญญา
การแพทยพื้นบาน และการวิจัยและพัฒนา การปองกันและรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการ
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คนควา วิจัยวัคซีนเอดสที่หลายคนรอคอย การสนุบสนุนสงเสริมใหคนไทยไดคิดคนในเรื่องวัคซีน
เอดส ไดรับการสนับสนุนทุกรูปแบบที่มีหลักวิชาการที่ถูกตอง มีความปลอดภัย ที่เปนของคนไทย
4. การใชยุทธศาสตรพลังแผนดินในการปองกันและแกไขปญหาเอดส โดยจะตอง
รวมพลังทุกฝาย ทั้งจากสวนราชการ องคกรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพราะทุก
สวนตางไดรับผลกระทบรวมกันโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับกลุมเสี่ยงตางๆ การคนหาวิธีการ
ใหมๆ ในการแกปญหาเอดส และรัฐบาลเองจะพยายามสงเสริมใหใชศักยภาพของแตละสวน
รวมเปนพลังไปสูการแกปญหาเอดสอยางจริงจังตอไป
จากนโยบายการดําเนินงานดานเอดสระดับชาติขางตน ประกอบกับกฎหมายกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท อํานาจหนาที่งานดานเอดส สามารถสรุปกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานทางดานเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได 4 ดานดวยกัน คือ
1) ดานการปองกันการติดเชื้อรายใหม
2) ดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
3) ดานความมั่นคงทางสังคม
4) ดานรายไดและสวัสดิการ

3.1 ดานการปองกันการติดเชื้อรายใหม
ที่ผานมางานทางดานการปองกันเอชไอวี/เอดส เปนประเด็นที่ทุกภาคสวน ตางก็ให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการปองกันเปนแนวทางแกไขที่ตนเหตุของปญหาตางๆ ที่จะตามมา
อีกมากมาย แตจะเห็นไดวา ถึงแมจะมีการทํางานทางดานนี้มานานมากแลวก็ตาม แตจํานวนการติด
เชื้อใหมในชวง 2 -3 ปที่ผานมาก็ยังอยูในหลักหมื่นอยูนั่นเอง โดยเฉพาะสัดสวนของผูหญิงที่เปน
แมบานกับวัยรุนในวัยเรียนหรือเยาวชนกลับเพิ่มสูงขึ้นในชวง 2 -3 ปนี้อยางนาตกใจเชนกัน ใน
จํานวนนี้ยังไมรวมคนอีกจํานวนมากที่ยังไมเคยผานการตรวจหาการติดเชื้อมากอน เพราะไมเคย
ตระหนักมากอนเลยวาตัวเองนั้นไดรับเชื้อเอชไอวีเขาไปในรางกายแลว และไดแพรเชื้อไปยังคน
รอบขางทางเพศสัมพันธอยางไมรูตัว ดังนั้นทุกภาคสวนไมเวนแมแตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งอยูใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด จะตองชวยกันทํางานทางดานการปองกันการติดเชื้อใหมากกวาที่
เคยทํามา งานหรือกิจกรรมตางๆ ที่เคยทํามาแลวและยังคงตองทําตอไป ก็คือการใหความรูที่ถูกตอง
ในเรื่องของเอชไอวี/เอดส แกประชาชนทั่วไป และที่ตองใหการดูแลเปนพิเศษคือกลุมเสี่ยงตางๆ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

อันไดแก กลุมเยาวชน กลุมแมบาน กลุมชายรักชาย1 กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขารางกาย และ
หญิง/ชายที่ขายบริการทางเพศ
ปจจุบันมีหลายหนวยงานไดผลิตสื่อสิ่งพิมพ2เรื่องเอดสที่เหมาะสมตอเพศ วัย และอาชีพ
ออกมามากมาย สามารถขอนํามาเผยแพรได นอกจากนี้สิ่งสําคัญและเปนประโยชนตอเยาวชน
คือการสรางความเขมแข็งใหแกเยาวชนนั้นเอง กิจกรรมที่สรางเสริมความเขมแข็งใหแกเยาวชน
นั้นมีมากมาย และการฝกทักษะชีวิต3ใหแกเยาวชนนั้นเปนสิ่งหนึ่งที่ขาดไมได เพราะการรอบรูใน
ชีวิต จะทําใหพวกเขาและเธอเหลานั้นสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง และดวยแนวคิดตาม
หลักสากลวาดวยการปองกันเอดสอยางหนึ่งก็คือ เด็กผูหญิงรูจักที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธเมื่อ
ยังไมถึงเวลาอันสมควรได สวนเด็กผูชายตองรูจักการใชถุงยางอนามัยที่ถูกตอง เนื่องจากเยาวชน
จะเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต การปกปองเยาวชนใหพนจากภัยเอดสจึงเปนสิ่งสําคัญที่
ตองทําอยางเรงดวน ในสวนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและเจาหนาที่ดานสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองไดรับการพัฒนาความรูเรื่องเอดสอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
เพื่ อ เผยแพร ใ ห ค วามรู ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งและเหมาะสม ส ว นเครื อ ข า ยอื่ น ๆ เช น วิ ท ยุ ชุ ม ชน
หนังสือพิมพทองถิ่น ควรไดรับการสงเสริมใหมีสวนรวมในเรื่องของการปองกันเอดสดวยเชนกัน

3.2 ดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
คาดไดวาในปจจุบันนี้นาจะมีผูติดเชื้อกระจายอยูแทบทุกทองถิ่นในประเทศไทย ซึ่งคน
เหลานี้จัดไดวาเปนสวนหนึ่งของทองถิ่น ถาพวกเขาออนแอ ทองถิ่นคงเขมแข็งไปไมได การดูแล
สุขภาพผูติดเชื้อจึงเปนสิ่งที่รัฐบาลใหความสําคัญมากที่สุด จะเห็นไดวารัฐไดลงทุนมหาศาลใน
การซื้ อ ยาต า นไวรั ส ให กั บ ผู ติ ด เชื้ อ ที่ มี ภู มิ ต า นทานต่ํ า หรื อ ผู ติ ด เชื้ อ ที่ เ ข า สู ภ าวะเอดส แ ล ว ได
รับประทาน ไมวาจะเปนโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค หรือกองทุนประกันสังคม ตางก็สนับสนุน
1

ชายรักชาย คือ ความรูสึกเปนชายแตชอบชายดวยกัน ยอมรับในรางกายชาย
สื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร ใบปลิว แผนพับ แผนพลิก เปนตน
3
ทักษะชีวิต หมายถึง คุณลักษณะ หรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา ที่เปนทักษะภายในที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล ทักษะในการ
ตัดสินใจ และคิดริเริ่มสรางสรรค ทักษะในการประมาณตน และการควบคุมสถานการณ ทักษะในการสื่อสารตอรอง ปฏิเสธ และ
โนมนาวจิตใจ ทักษะในการปรับตัว และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ไมวาจะเปนเรื่องการดูแลสุขภาพ เอดส ยาเสพติด
ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หรือจะกลาวงายๆ ทักษะ
ชีวิต ก็คือ ความสามารถในการแกปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน เพื่อใหอยูรอดปลอดภัย และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข
2
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ยาตานไวรัสใหแกผูติดเชื้อเมื่อถึงกําหนดเวลาหรือความจําเปนแลวทั้งนั้น ดวยแนวคิดที่วาถา
ปองกันหรือรักษาใหผูติดเชื้อแข็งแรง พวกเขาเหลานั้น จะสามารถทําประโยชนใหกับประเทศชาติ
ไดไมตางไปจากคนปกติ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไมสามารถละทิ้งภาระในการดูแล
ผูติดเชื้อใหสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปไดเลย การชวยเหลือดวยการประสานกับหนวยงานที่ให
ความชวยเหลือดานการรักษาหรือใหยาตานไวรัสแกผูปวยโดยการเยี่ยมเยียนผูปวยโดยเจาหนาที่
ฝายสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือจัด
ใหมีอาสาสมัครดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในชุมชน

3.3 ดานความมั่นคงทางสังคม
ผลกระทบดานจิตใจ จากการถูกเลือกปฏิบัติของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและครอบครัว
สวนใหญมักไดรับจากคนรอบขางเสมอ อยางเชน การถูกรังเกียจจากเพื่อนบาน เด็กที่ติดเชื้อหรือมี
ผูปกครองติดเชื้อไมสามารถไปเรียนในโรงเรียน ซึ่งผิดตามมาตรา 13 ของสนธิสัญญานานาชาติ
ของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่วาคนที่ติดเชื้อหรือผูมีผลกระทบตอผูติดเชื้อควรมีสิทธิเทา
เทียมกันในดานการศึกษา ซึ่งผูติดเชื้อเองตองการกําลังใจและการยอมรับจากผูคนรอบขาง การที่
คนๆ หนึ่งตองมีชีวิตอยูกับเชื้อเอชไอวี/เอดสไปตลอดชีวิต ก็บั่นทอนความสุขไปมากพอแลว พวก
เขาควรไดรับความเห็นใจจากทุกๆ คนมากกวา ดังนั้นการลดชองวางระหวาง ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
กับคนอื่นๆ จึงมีความสําคัญอยูไมนอย การสรางความเขาใจเรื่องโรคเอดสและโรคติดตอที่ถูกตอง
รวมถึงการเปดโอกาสใหผูติดเชื้อ และผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเอดส เชน พอ แม บุตร หรือ
พี่นองของผูติดเชื้อไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนทั่วไป โดยมีบุคลากรทางการแพทยคอยให
ความรูที่ถูกตอง จะสามารถลดการแบงแยกในทองถิ่นระหวางผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส กับประชาชน
ทั่วไป ใหสามารถใชชีวิตรวมกันในสังคมได ควรมีการสนับสนุนใหเด็กที่ติดเชื้อหรือมีผูปกครอง
ติดเชื้อสามารถไปเรียนในโรงเรียนไดตามปกติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถชวยผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ไดอยางมากโดยการจัดตั้ง
กองทุนสงเสริมสวัสดิการผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เพื่อเปนกองทุนที่สนับสนุนเมื่อผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
จําเปนตองไดรับความชวยเหลือนอกเหนือจากที่รัฐสามารถใหได เชน การสนับสนุนนมผงให
ทารกที่ เ กิด จากมารดาที่ติ ด เชื้อ เพื่อปองกัน ไมใ หทารกติ ด เชื้ อจากมารดาได ในขณะเดีย วกั น
สามารถสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมผูติดเชื้อใหคอยดูแลกันและกันภายในกลุม หรือสรางเครือขาย
20

บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ระหวางกลุมตางๆ ใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นแตจากสนธิสัญญานานาชาติเกี่ยวกับ
พลเมือง และสิทธิมนุษยชนทางการเมือง มาตรา 17 ที่วา “คนทุกคนไมควรถูกบังคับหรือแทรกแซง
เรื่องสวนตัว ครอบครัว เรื่องทางบานหรือเรื่องที่จะทําใหเขาเสื่อมเสียได” ดังนั้นองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงไมสามารถเปดเผยสถานะของการติดเชื้อของใครใหคนอื่นๆ ทราบได ถาคนๆ นั้น
ไมเต็มใจที่จะเปดเผย ถือเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลเปนการฝาฝนสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิ
อื่นๆ ของการดํารงชีวิต

3.4 ดานรายไดและสวัสดิการ
ตามปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน มาตรา 25 “ทุกๆ คนมีสิทธิตอการดํารงอยูขั้น
พื้นฐานและสิทธิตางๆ ของสุขภาพ และการมีชีวิตที่ดีของเขาหรือเธอ และครอบครัวของเขาหรือเธอ
รวมถึงคารักษาพยาบาล และเงินชดเชยการวางงาน การเจ็บปวย พิการ เปนหมาย หรือ การดํารงอยู
ในสภาวะแวดลอมที่ไมมีอาชีพ” องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ไดดวยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดสที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ไมมีผูอุปการะ และไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได แตการสรางงานและอาชีพถือเปนการสรางศักยภาพใหกับผู
ติดเชื้ออยางยั่งยืนเพื่อใหสามารถหาเลี้ยงตัวเองได เมื่อผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเสียชีวิตควรมีการ
สงเคราะห ช ว ยงานศพตามประเพณี ต ามสมควร เช น ค า ผ า ห อ ศพ ค า โลงศพ หรื อ มอบเงิ น
สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี4 เปนตน

4

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การคุมครอง การ
สงเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี

บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง อาจเริ่มตนดําเนินงานดานเอดสจาก
แนวคิด มาตรฐานและศักยภาพที่แตกตางกัน แตเพื่อใหการดําเนินงานดานเอดสเปนไปอยางมี
ทิศทาง จึงไดกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนาในการดําเนินงานดาน
เอดส ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางการดําเนินงาน โดยไดกําหนดความหมาย
ของตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนาไวดังนี้
ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พื้ น ฐาน (Primary Indicators) หมายถึ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และเป น
ภารกิจที่ตอบสนองความจําเปนพื้นฐานในการไดรับบริการของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และผูไดรับ
ผลกระทบจากเอดส เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดการดําเนินงานในดานการ
ใหบริการ และสวัสดิการแกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบจากเอดส
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญ และเปน
ภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับการใหบริการหรือสวัสดิการที่สูงขึ้น หรือกาวหนามากกวามาตรฐาน
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจะกระทํา หรือเลือกทําตาม
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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− ประสานสงตัวผูปวยเขารับการ −
รักษากรณีผูปวยไมมีสวัสดิการ
และเกิดการเจ็บปวยหรือ
−
ตองการยาตานไวรัสโดยไมเสีย
คาใชจาย
−
− การตรวจเยี่ยมดูแลสภาวะ −
สุขภาพและสภาพความเปนอยู
− อาสาสมัครผูติดเชื้อ ดูแลผูติด
เชื้อ/ผูปวยเอดส
−
− มีเจาหนาที่ที่สามารถใหความรู −
คําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการดูแล
รักษาแกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส −
และครอบครัว
−

− เผยแพรความรูเรื่องเอดส
− สนับสนุนบุคลากรของ อปท.
เพื่อพัฒนาองคความรู
− จัดอบรมเพื่อพัฒนาองคความรู
เรื่องเอดสใหแก อสม.
− สงเสริมใหประชาชนสนใจการ
เลนกีฬาหางไกลยาเสพติด
− สนับสนุนงบประมาณให อสม.
และ/หรือสถานีอนามัย
จัดกิจกรรมใหความรูและการ
ปองกันเอดส

ความมั่นคงทางสังคม
รายไดและสวัสดิการ

คุมครอง รักษาสิทธิและความลับของผูติดเชื้อ/ − จายเบี้ยยังชีพตามที่กฎหมาย
ผูปวยเอดส
กําหนด
สงเสริมเด็กที่ไดรับผลกระทบจากกรณีบิดา/ − จายเบี้ยยังชีพกรณี อปท.สมทบ
มารดา ติดเชื้อใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
− สนับสนุน ชวยเหลือเครื่อง
สนับสนุน ชวยเหลือเด็กที่ไดรับผลกระทบ
อุปโภค บริโภค หรือสิ่งของที่
จากเอดส เชน เสื้อผา ทุนการศึกษา สินคา
จําเปนอื่นๆ
- ชวยเหลือจัดการศพตาม ความ
อุปโภค-บริโภค
สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม/เครือขาย ผูติดเชื้อ จําเปน
สนับสนุนนมผงแกทารกที่เกิดจากมารดา - สงเสริมการประกอบอาชีพ
ที่ติดเชื้อ
รณรงคใหเห็นคุณคาของผูติดเชื้อ/ผูปวย
ไมทอดทิ้ง ไมรังเกียจ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให
ความชวยเหลือในดานตางๆ
− ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตางๆ

สุขภาพและการรักษาพยาบาล

การปองกันการติดเชื้อรายใหม

เกณฑตัวชี้วัดแตละดาน

มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

1. มาตรฐานดานการปองกันการ
ติดเชื้อรายใหม

องคประกอบของมาตรฐาน
การพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

3

3
3

1.2 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข ไดเขาอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาองคความรูเรื่องเอดสอยาง
ตอเนื่อง
1.3 จัดอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูเรื่องเอดสใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน (อสม.)
1.4 สงเสริมใหประชาชนสนใจการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อหางไกล
ยาเสพยติด อันเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาเอดส
1.5 สนับสนุนงบประมาณใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
(อสม.) และ/หรือสถานีอนามัย ไปดําเนินกิจกรรมในการใหความรูและการ
ปองกันเอดสในหมูบาน/ชุมชน

3

ขั้นพื้นฐาน

3

ขั้นพัฒนา

ระดับของตัวชี้วัด

1.1 จัดกิจกรรม/โครงการหรือประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรความรูเรื่องเอดส
(ดูภาคผนวก ข) และการปองกันใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบ
ตางๆ ใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย เชน การเดินรณรงค การประชาสัมพันธให
ความรูเนื่องในวันเอดสโลก การอบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ การเผยแพร
สื่อหรือเอกสารเรื่องเอดสและการปองกันใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย เปนตน

ตัวชี้วัด

ตารางตัวชี้วัดการดําเนินงานดานเอดส

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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2. มาตรฐานดานสุขภาพ และการ
รักษาพยาบาล

องคประกอบของมาตรฐาน
การพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
2.4 มีเจาหนาที่ที่สามารถใหความรู คําปรึกษาแกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและ
ครอบครัว เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาและการอยูรวมกันอยางปลอดภัย

2.3 จัดใหมีอาสาสมัครซึ่งเปนผูติดเชื้อ ดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส

2.2 สนับสนุนงบประมาณใหเจาหนาที่ฝายสาธารณสุขขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ตรวจ
เยี่ยมดูแลสภาวะสุขภาพและสภาพความเปนอยูของผูปวยเอดสที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพในกรณีที่ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเปดตัวตอสังคมแลว

2.1 กรณีที่ผูปวยไมมีสวัสดิการใดๆ และเกิดการเจ็บปวยขึ้น หรือตองการยาตาน
ไวรัส ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานกับสถานพยาบาลเพื่อสง
ผูปวยเขารักษาโดยไมเสียคาใชจาย หรือเขาสูระบบโครงการดานการ
รักษาพยาบาลที่รัฐจัดใหมี

ตัวชี้วัด

ตารางตัวชี้วัดการดําเนินงานดานเอดส (ตอ)

3

ขั้นพื้นฐาน

3

3

3

ขั้นพัฒนา

ระดับของตัวชี้วัด

มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

3. มาตรฐานดานความมั่นคงทาง
สังคม

องคประกอบของมาตรฐาน
การพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

3.5 จัดอบรมใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ สิทธิตางๆ ของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ใหแกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และคนในครอบครัว

3

3

3.4 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม/เครือขายผูติดเชื้อ เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในกลุม

ขั้นพัฒนา

3

3

3

ขั้นพื้นฐาน

ระดับของตัวชี้วัด

3.3 สงเสริมหรือสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส

3.2 สงเสริมใหเด็กที่ติดเชื้อ หรือเด็กที่มีบิดา หรือ/และมารดาติดเชื้อ ไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทาเทียมกับเด็กที่มาจากครอบครัวปกติ

3.1 สงเสริม คุมครอง และรักษาสิทธิของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส โดยมีแนวปฏิบัติ
ในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และเก็บรักษา
ความลับของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไมใหผูที่ไมเกี่ยวของทราบ เชน
เก็บฐานขอมูลอยางมิดชิดโดยมีระบบปองกันบุคลภายนอก เชน password
หรือเก็บฐานขอมูลในรายงานในตูที่มิดชิด เปนตน รวมถึงการเชิดชูเกียรติ
ของผูกระทําความดีไมรังเกียจหรือกีดกันสิทธิของ ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส

ตัวชี้วัด

ตารางตัวชี้วัดการดําเนินงานดานเอดส (ตอ)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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3. มาตรฐานดานความมั่นคงทาง
สังคม (ตอ)

องคประกอบของมาตรฐาน
การพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
3.9 รณรงค สรางคานิยมใหคนในครอบครัวและสมาชิกในชุมชนของผูติดเชื้อ /
ผูปวยเอดส อยูคอยดูแล ไมทอดทิ้ง ไมรังเกียจและใหกําลังใจผูปวย

3.8 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางเยาวชน ผูติดเชื้อ ผูไดรับ ผลกระทบ
จากเอดส บุคลากรทางการแพทย เและประชาชนทั่วไป ใหเขาใจซึ่งกันและกัน
เพื่อลดการแบงแยกในชุมชน ระหวางผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส กับประชาชน
ทั่วไป ใหสามารถใชชีวิตรวมกันในสังคมได

3.7 สนับสนุนนมผงใหเพียงพอตอความตองการของทารก เนื่องจากมารดาที่ติด
เชื้อไมควรใหนมบุตร

3.6 สนับสนุน ใหความชวยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ หรือเด็กที่มีบิดา หรือ/และมารดา
ติดเชื้อ ในดานตางๆ เชน ทุนการศึกษา เสื้อผา คาใชจายในการอุปโภค-บริโภค
หรือสิ่งของที่จําเปนอื่นๆ

ตัวชี้วัด

ตารางตัวชี้วัดการดําเนินงานดานเอดส (ตอ)

ขั้นพื้นฐาน

3

3

3

3

ขั้นพัฒนา

ระดับของตัวชี้วัด

มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

4 มาตรฐานดานรายไดและ
สวัสดิการ

องคประกอบของมาตรฐาน
การพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

3

4.2 สนับสนุน ใหความชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในดานตางๆ เชน
คาใชจายในการอุปโภค-บริโภค หรือสิ่งของที่จําเปนอื่นๆ
4.3 จายเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดสที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ไมมีผูอุปการะและ
ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดย อปท. ตั้งงบประมาณ
สนับสนุนในจํานวนเงินและหรือจํานวนรายเพิ่มเติมจากขอ 4.1 ทั้งนี้
รวมแลวจะตองไมเกินตามที่ระเบียบกําหนด

3

ขั้นพื้นฐาน

3

3

ขั้นพัฒนา

ระดับของตัวชี้วัด

4.1 จายเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดสที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ไมมีผูอุปการะและ
ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ทุกเดือนๆ ตามจํานวนเงินที่
อปท. ไดรับการสนับสนุนตามภารกิจถายโอน

3.10 ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือ ผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส และครอบครัวในดานตางๆ เชน การฝกอาชีพ เงินทุน
ประกอบอาชีพ อุปกรณการศึกษา คารักษาพยาบาล ฯลฯ (ดูภาคผนวก ง
การประสานหนวยงานที่ใหบริการและชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
และครอบครัว)

ตัวชี้วัด

ตารางตัวชี้วัดการดําเนินงานดานเอดส (ตอ)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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4. มาตรฐานดานรายไดและ
สวัสดิการ (ตอ)

องคประกอบของมาตรฐาน
การพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

4.5 สนับสนุนและสงเสริมในการประกอบอาชีพใหแกผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส และครอบครัว

4.4 สงเคราะหการจัดการศพเมื่อผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเสียชีวิต ตามประเพณี
เบื้องตนตามความจําเปนหรือเห็นสมควร เชน ซื้อผาหอศพ โลงศพ
คาใชจายในการจัดการศพ เปนตน

ตัวชี้วัด

ตารางตัวชี้วัดการดําเนินงานดานเอดส (ตอ)

ขั้นพื้นฐาน

3

3

ขั้นพัฒนา

ระดับของตัวชี้วัด

มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5
แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นําไปจัดทําแผน/กิจกรรมใหไดตามมาตรฐานตัวชี้วัด
แนวทางปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใชในการจัดทําแผนงาน หรือ
กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สนับสนุน รวมทั้งจัดบริการสงเคราะหใหแกผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสไดตามมาตรฐานตัวชี้วัดดานตางๆ มีแนวคิดพื้นฐาน หลักการทํางาน และแนวทางการ
ดําเนินงานดังนี้

5.1 แนวคิดพื้นฐาน
แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูมาตรฐานของตัวชี้วัดประกอบดวย
5.1.1 ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดสรายใหม
5.1.2 ตระหนักถึงคุณคาของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ซึ่งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
และประชาคม กลุมองคกรชุมชน ตองใหการยอมรับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสวามีความสําคัญตอสังคม
และชุมชนในทองถิ่น
5.1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตระหนักวา การจัดสวัสดิการ การดูแลรักษา และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ถือเปนภารกิจ และหนาที่สําคัญที่จะตองใหบริการ
5.1.4 สรางคานิยมการอยูรวมกันกับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ถือเปนการมีสวนรวมของชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรวมคิด รวมวางแผน และรวมปฏิบัติ เพื่อใหการสงเคราะห
และพัฒนาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเปนไปอยางราบรื่น ยั่งยืน และมั่นคง

5.2 หลักการทํางาน แนวทางการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาการดําเนินงาน
ดานเอดส
5.2.1 ใหความรูเรื่องโรคเอดสตอชุมชนเพื่อสรางความตระหนักในเรื่องของการปองกัน

บทที่ 5 แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปจัดทําแผน/กิจกรรมฯ
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มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

5.2.2 ยึดหลักการมีสวนรวม โดยการรณรงคในเชิงความคิด เพื่อใหทุกภาคสวนในชุมชน
เห็นคุณคาของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และกอใหเกิดคานิยมการอยูรวมกันกับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ซึ่งมองเห็นวาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ ที่จะเปนเสาหลักแหงภูมิปญญา
ทองถิ่น และควรจะไดจัดเวทีเพื่อระดมความคิด วางนโยบายและแผนงาน เพื่อการจัดสวัสดิการ
สงเคราะหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
5.2.3 การสงเสริมสุขภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ดวยแนวคิดที่วาการปองกันการเจ็บปวย
ใหผลกวาการใหการรักษา
5.2.4 ยึดหลักประสานงานรวมกับสวนราชการ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
กั บผู ติ ดเชื้ อ/ผู ป วยเอดส เช น กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และองคกรเอกชนที่ทํางานดานเอดส เปนตน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อการพัฒนาเปนพี่เลี้ยง (Coaching) และเพื่อใหเปนที่ปรึกษา

5.3 การจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดดานรายไดและสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถปฏิบัติได
ทั้งในระดับตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา และเปนภารกิจเดิมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับการถายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งแนวทางปฏิบัติไมวาจะเปนกรณี
ใชเงินอุดหนุนจากสวนกลางในการสงเคราะห หรือกรณีใชเงินงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการสงเคราะห ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ดูภาคผนวก ก) สําหรับ
ในปงบประมาณ 2550 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการดําเนินงาน
จา ยเงิน สงเคราะหเ บี ้ย ยัง ชีพ ผู ป ว ยเอดสไ วต ามหนัง สือ กระทรวงมหาดไทย ดว นที ่ส ุด ที่
มท 0891.3 /ว 531 ลงวัน ที่ 12 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการดําเนินงาน
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ 2550 (ดูภาคผนวก ค) ทั้งนี้ เนื่องจากไดมีการยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะห
วาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 ตามหนังสือ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ พม 0301.4/ 131 ลงวันที่ 4 มกราคม 2550 เรื่อง แจงคําสั่งยกเลิก
ระเบียบกรมประชาสงเคราะห (ดูภาคผนวก ค) สวนขั้นตอนการจายเงินอุดหนุนจากสวนกลาง
ในการสงเคราะหผูปวยเอดสใหใชขั้นตอนตามที่ไดปฏิบัติเดิม (ดูแผนภูมิการดําเนินงาน)
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บทที่ 5 แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปจัดทําแผน/กิจกรรมฯ

การยื่นคําขอรับการสงเคราะห

การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ

การจัดลําดับผูสมควรไดรับเบี้ยยังชีพ

การอนุมัติรายชื่อ

การจัดทําทะเบียนประวัติ

การจายเงิน

การติดตามผลและจัดทํารายงาน

2

3

4

5

6

7

ขั้นตอนการดําเนินการ

1

ลําดับที่

บทที่ 5 แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปจัดทําแผน/กิจกรรมฯ
กอนเดือนมีนาคมของทุกป

เปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากผูปวยเอดส หรือผูไดรับมอบอํานาจเปนรายเดือนๆ
ละ 500 บาท แกผูปวยเพิ่มเติมจากบัญชีรายชื่อที่ยังไมไดรับการชวยเหลือตามที่ อปท.
ไดรับถายโอน สําหรับกรณีจายเกินกวา 500 บาท แตไมเกิน 1,000 บาท ทั้งในรายที่ อปท.
ไดรับเงินอุดหนุนและกรณีที่ อปท. ตั้งงบประมาณจายเพิ่มเติม ตองเสนอสภาทองถิ่นอนุมัติ
ตามฐานะการคลัง

พนักงานสวนทองถิ่น

เสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ

พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบริหารทองถิ่น

พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบริหารทองถิ่น

1. ผูปวยเอดส
2. บุคคลผูไดรับมอบอํานาจ

เงินอุดหนุนจากสวนกลางและเงินงบประมาณของ อปท. ในการสงเคราะห

การดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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7. การติดตามผลและจัดทํารายงาน

6. การจายเงิน

กอนเดือนมีนาคมของทุกป

เปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากผูปวยเอดส หรือ
ผูไดรับมอบอํานาจ เปนรายเดือนๆ ละ 500 บาทแกผูปวย
เพิ่มเติมจากบัญชีรายชื่อที่ยังไมไดรับการชวยเหลือตามที่
อปท.ไดรับถายโอน สําหรับกรณีจาย เกินกวา 500 บาท
แตไมเกิน 1,000 บาท ทั้งในรายที่ อปท.ไดรับเงิน
อุดหนุนและกรณีที่ อปท.ตั้งงบประมาณจายเพิ่มเติม
ตองเสนอสภาทองถิ่นอนุมัติตามฐานะการคลัง

พนักงานสวนทองถิ่น

เสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ

4. การอนุมัติรายชื่อ

5. การจัดทําทะเบียนประวัติ

พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูบริหารทองถิ่น

พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูบริหารทองถิ่น

2. การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ

3. การจัดลําดับผูสมควรไดรับเบี้ยยังชีพ

1. ผูปวยเอดส
2. บุคคลผูไดรับมอบอํานาจ

การใชเงินอุดหนุนจากสวนกลางและงบประมาณของ อปท.

1. การยื่นคําขอรับการสงเคราะห

ขั้นตอนการดําเนินการ

แผนภู มิ ก ารดํา เนิ น การสงเคราะห เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู ป ว ยเอดส
มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

เจาหนาที่ที่ทํางานดาน
สาธารณสุขเกี่ยวของกับ
การติดเชื้อเอชไอวี

ผูที่ติดเชื้อเอชไอวีแลว

ผูที่ยังไมติดเชื้อเอชไอวี

มีทัศนคติใน
แงลบกับผูมา
รับบริการดาน
เอชไอวี/เอดส

การใหบริการ
ที่ไมได
มาตรฐาน

ขาดการเขาถึงการดูแลรักษา

ความเสี่ยงตอการรับเชื้อเพิ่มและ
แพรเชื้อใหผูอื่น

ขาดการเขาถึงการเขารับบริการ
การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

ขาดขอมูลดานการปองกัน และมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ

มีการบริการใหการรักษาที่เหมาะสม
และปราศจากอคติ

การเขาถึงการดูแลรักษา

การเสี่ยงตอการรับเชื้อเพิ่มและการ
แพรเชื้อลดลง

สามารถเขาถึงบริการการตรวจเลือด

ความเสี่ยงตอการติดเชื้อลดลง

กรอบการทํางานเพื่อการแกไขปญหาดานเอดสแบบบูรณาการ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การแกไขปญหาเอดสที่มีประสิทธิภาพ

การจัดกิจกรรมรณรงคตาง ๆ

ขาดความรูความเขาใจเรื่องเอชไอวี/เอดส

บทที่ 5 แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปจัดทําแผน/กิจกรรมฯ
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บทที่ 6
การเตรียมความพรอม และเงื่อนไขความสําเร็จขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการดําเนินงานดานเอดส เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ปจจัยที่มีความสําคัญในการชวยเหลือและพัฒนาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก

6.1 การจัดทําฐานขอมูลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
การจัดทําฐานขอมูลมีความสําคัญ ในการชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางมาก เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําขอมูลของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
มาใชประกอบการตัดสินใจในแงมุมตางๆ เชน ในดานการแกปญหา การสนับสนุน และการพัฒนา
ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การรักษาพยาบาล
การชวยเหลือเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ การประกอบอาชีพ เปนตน

6.2 การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส
การจายเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส เพื่อเปนเงินสงเคราะหสําหรับผูปวยเอดสที่ยากจน
ขาดผูอุปการะหรือถูกทอดทิ้ง เปนภารกิจที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะหเดิม)
ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหจายเงินแกผูปวยเอดสทุกเดือนๆ ละ 500 บาท
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความพรอม และมีเงินรายไดจากภาษีอากรใน
ทองถิ่นเปนจํานวนมาก หรือมีศักยภาพ หรือสถานะทางการเงิน การคลัง และสามารถจัดสรรรายได
โดยตั้งงบประมาณของตนเอง เพื่อชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาล และคาครองชีพแกผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส ตามรายชื่อในบัญชี ซึ่งยังไมไดรับการชวยเหลือหรือตั้งงบประมาณเพิ่มจากเดือนละ
500 บาทได ซึ่งแนวทางและวิธีการตั้งงบประมาณการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส ใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ดูภาคผนวก ก) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3 /
ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการดําเนินงานจายเงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
2550 (ดูภาคผนวก ค)
บทที่ 6 การเตรียมความพรอม และเงื่อนไขความสําเร็จของ อปท. ในการดําเนินงานดานเอดสฯ
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6.3 การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสําหรับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เพื่อ
ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ/ระเบียบการชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส การแกไขปญหา และการ
วางนโยบาย กําหนดหลักเกณฑและหลักปฏิบัติในการรักษาความลับของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส การ
คัดเลือกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เพื่อใหความชวยเหลือในประเภทตางๆ เชน ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่
พึ่งตนเองไมได การชวยเหลือดานการจัดสวัสดิการกองทุนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
โครงสรางคณะกรรมการ อาจจะประกอบดวยผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน
ชมรมหรือกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ผูแทนประชาคม และผูแทนสวนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนการระดมความรวมมือในการจัดสวัสดิการแกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสฝายละ 3 คน เทา ๆ กัน
หรือตามความเหมาะสม

6.4 การจัดใหมีบุคลากรที่รับผิดชอบดานผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดใหมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ รับผิดชอบ
งานดานเอดส โดยอาจเปนตําแหนงนักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห พยาบาล ฯลฯ รับผิดชอบและ
ดูแลงานดานเอดส รวมทั้งการสงเสริมใหมีอาสาสมัครผูดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ตลอดจนการ
สงเสริมใหมีการจัดชมรมสําหรับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เพื่อดําเนินการและผลักดันภารกิจดานการ
ใหความชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ตอไป

6.5 การประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีการประสานงานดานความรวมมือ ระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกันหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด เพื่อกอใหเกิด
ศักยภาพในแนวทางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดสวัสดิการดาน
ตางๆ สําหรับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
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6.6 การใหความรูเรื่องเอดส
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองใหความรูแกทุกฝาย ไมวาจะเปนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
เจาหนาที่สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสไดอยางถูกตอง เชน เอดส คืออะไร ติดตอกันไดอยางไร ทําอยางไรถึง
จะมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย เปนตน (ภาคผนวก ข)

บทที่ 6 การเตรียมความพรอม และเงื่อนไขความสําเร็จของ อปท. ในการดําเนินงานดานเอดสฯ
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ภาคผนวก ก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

ภาคผนวก ก
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หลักการสําคัญของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
-----------------------------------1. ใหประชาคมทองถิ่นทําการคัดเลือก จัดลําดับผูสูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิจะ
ไดรับเงินสงเคราะห (ขอ 8)
2. ใหผูปวยเอดสสามารถยื่นความประสงคขอรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพโดยตรงตอ
ผูบริหารทองถิ่น(ขอ 9)
3. ใหอํานาจผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะห ตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห หรือหมดสิทธิรับเงินสงเคราะห (ขอ 8
ขอ 10 ขอ 13) หรือการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห (ขอ 15)
4. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจจะตั้ ง งบประมาณของตนเองหรื อ ขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด (ขอ 16)
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจายเงินใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวย
เอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น หรือจายสมทบใหแกผูสูงอายุ คนพิการ
และผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับการสงเคราะหจากรัฐ ในกรณีที่อัตราที่ไดรับนอยกวาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหที่ไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถิ่น (ขอ 16 ขอ 18)
6. อัตราการจายใหจายไดตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด การจายเกินกวา
ที่กําหนดจะตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนดหรือ
ไมเกินกวาหนึ่งพันบาท โดยใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น (ขอ 18)
7. ใหองคก รปกครองสวนทองถิ่น จายเงินสงเคราะหดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ตามความ
ประสงคของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห เดือนละ 1 ครั้ง ยกเวนการจายเงินใหผูสูงอายุที่มีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหจะจ า ยปละ 2 ครั้งๆ ละ 6 เดือ นก็ไ ด โดยใหอยูใ นดุลยพินิจของผู บริห าร
ทองถิ่น (ขอ 19)
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8. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะห เพื่อแจงสวนกลางเปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณปตอไป (ขอ 12)
9. มีบทเฉพาะกาลมิใหระเบียบนี้กระทบกับผูสูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบีย้ ยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539
และผูปวยเอดส ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการ
ผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 (ขอ 22)
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
..................................
ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
มาใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 นั้น ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีฐานะการคลังเพียงพอสามารถจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 (10) และมาตรา 17 (27) แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 6
มาตรา 45 (3) และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 50
(7) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) มาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 6 มาตรา 62 (14) และมาตรา 90 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 5 มาตรา 67 (6) และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 11(11) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห เพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 3 บรรดาระเบี ย บ ข อ บัง คั บ หรื อ คํา สั่ ง อื่ น ใดซึ่ ง ขัด หรื อ แย งกั บ ระเบี ย บนี้ ใ ห ใ ช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
“คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
“ผูปวยเอดส” หมายความวา ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
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“ผูอุปการะ” หมายความวา บรรดาผูดูแลผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เชน บิดา
มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการ
ชวยเหลือ แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ” หมายความวา เงินงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ที่มีสิทธิไดรับเงินโดยจายเปน
เบี้ยยังชีพ
“ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห” หมายความวา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ซึ่ง
ไดรับการอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่นใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ยกเวนกรุงเทพมหานคร
“ประชาคม” หมายความว า การรวมตั ว กั น ของชุ ม ชน องค ก รภาครั ฐ เอกชนและ
ประชาชน เพื่อรวมกันแกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการ
จัดการที่มีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย ซึ่งการจัดองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
“ประชาคมหมูบาน” หมายความวา ประชาคมในเขตหมูบาน
“ประชาคมทองถิ่น” หมายความวา ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ประชาคมตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา หรือรองผูบริหาร
สูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แตทั้งนี้ไมรวมถึง
กรุงเทพมหานคร
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“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตทั้งนี้ไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร
ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้

หมวด 1
คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห
ขอ 6 ผู มี สิ ท ธิ จ ะได รั บ เงิ น สงเคราะห ได แ ก ผู สู ง อายุ คนพิ ก าร และผู ป ว ยเอดส
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) มี ร ายได ไ ม เ พี ย งพอแก ก ารยั ง ชี พ หรื อ ถู ก ทอดทิ้ ง หรื อ ขาดผู อุ ป การะเลี้ ย งดู
หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
ขอ 7 ในกรณีผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีคุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกัน ใหผูที่
ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มีปญหาซ้ําซอน หรือผูที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน

หมวด 2
วิธีการพิจารณาผูมีสิทธิไดรบั เงินสงเคราะห
สวนที่ 1
ผูสูงอายุและคนพิการ
ขอ 8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกับผูสูงอายุและคนพิการดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้
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(1) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุแ ละคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ 6 แลวเสนอตอ
ที่ประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ทั้งนี้ ใหนําความ
ในขอ 7 และบัญชีรายชื่อที่สํารองไวที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย สําหรับในเขต
องคการบริหารสวนตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อทําการคัดเลือกโดยจัดลําดับ
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหของหมูบานกอน
(2) นํารายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ 8 (1) มาจัดทําเปนบัญชี
ผูมีสิ ท ธิไ ดรับ เงิ น สงเคราะห แลว ปด ประกาศไวโ ดยเปด เผยเป น เวลาไมนอ ยกวา สิบ หา วัน
ณ สํานักงานขององคกรปกครองสว นทองถิ่นหรือที่อื่น ๆ ตามที่ องค ก รปกครองสว นทองถิ่น
กําหนด หากไมมีผูใดคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
อนุมัติรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะห
ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน และ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป
สวนที่ 2
ผูปวยเอดส
ขอ 9 ผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติตามขอ 6 และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห
ใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู
ในกรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได
จะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได
แบบคําขอรับการสงเคราะหและหนังสือมอบอํานาจใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
ภาคผนวก ก

47

มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

ขอ 10 เมื่อมีผูปวยเอดสมายื่นคําขอรับการสงเคราะหตามขอ 9 ใหพนักงานสวนทองถิ่น
มีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรจะ
ไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยใหนําความในขอ 7 มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวยและให
จัดทําบัญชีรายชื่อผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเสนอผูบริหารทองถิ่น
อนุมัติใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้
สวนที่ 3
การจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ขอ 11 ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ ข องผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น
สงเคราะหไวเปนหลักฐานทุกคน และใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหสํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัดทราบ
ขอ 12 ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแจงรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ในปงบประมาณถัดไป

หมวด 3
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสทิ ธิไดรับเงินสงเคราะห
ขอ 13 ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพนับแตวันที่ไดรับอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่น และใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ถึงแกกรรม
(2) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (1) ใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานใหผูบริหารทองถิ่น
ทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูที่
ถึงแกกรรมนั้นในงวดเบิกจายถัดไป
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กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (2) สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ใหดําเนินการตาม
ขอ 8 วรรคสอง กอนเสนอผูบริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ในงวดเบิกจายถัดไป
กรณี สิ ท ธิ ดั ง กล า วสิ้ น สุ ด ลงตาม (2) สํ า หรั บ ผู ป ว ยเอดส ใ ห พ นั ก งานส ว นท อ งถิ่ น
ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ในงวดเบิกจายถัดไป
ขอ 14 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการระงับการจายเงินตามขอ 13 ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเลื่อนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหในบัญชีรายชื่อลําดับถัดไป
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแทนผูที่หมดสิทธิ
ขอ 15 การแก ไ ข เปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น สงเคราะห ที่
กอใหเกิดผลกระทบกับบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามขอ 8 หรือขอ 9 แลวแตกรณี กอนเสนอ
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห

หมวด 4
งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขอ 16 องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจจะตั้ง งบประมาณของตนเองหรื อ ขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดในกรณี
ดังนี้
(1) จายใหแกผูสูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
(2) จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
(3) จายสมทบใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับการ
สงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม ในกรณีที่อัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ตาม (1) และ (2)
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ขอ 17 การตั้ ง งบประมาณและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น ตามข อ 16 ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสว นทองถิ่น และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมิตองจายเปนเช็ค
ในกรณีจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับ
ผูไดรับมอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหยังมีชีวิตอยู
หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึก
รายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอนเงินเปนหลักฐาน
ประกอบการจายเงินและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพไวเพื่อการตรวจสอบ
ขอ 18 การจายเงินตามขอ 16 ใหจายไดในอัตราดังนี้
(1) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(2) หากองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ใดมีค วามประสงคจ ะจา ยเกิน กวาที่กํา หนด
ตาม (1) ใหสามารถที่จะกระทําได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวา
หนึ่งพันบาท โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(3) การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตรา
เดียวกัน
ขอ 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะห เดือนละ 1 ครั้ง ยกเวนการจายเงินใหผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห จะจาย
ปละ 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น ดวยวิธีหนึ่งวิธีใดตาม
ความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ดังตอไปนี้
(1) จ า ยเป น เงิ น สดหรื อ โอนเข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารในนามผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น
สงเคราะห
(2) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
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การโอนเข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
คาธรรมเนียมในการโอน
หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
และหนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ 20 ภายในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ป ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(1) แจงผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหมาแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
ยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนั้นตอไป ทั้งนี้ หากผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหไมสามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดให
บุคคลอื่นมาแจงแทนก็ได
(2) นําบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเฉพาะผูสูงอายุและคนพิการ ปดประกาศไว
โดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่
อื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน และ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป
ขอ 21 กอนการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
ในงวดแรกจะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู และหนังสือจาก
บุคคลที่นาเชื่อถือรับรองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้น
เสียชีวิตจะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต
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บทเฉพาะกาล
ขอ 22 ระเบียบนี้มิใหกระทบกับผูสูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการ
จ า ยเงิ น สงเคราะห เ พื่ อ การยั ง ชี พ สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ พ.ศ. 2543 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ.
2539 และผู ป ว ยเอดส ต ามระเบี ย บกรมประชาสงเคราะห ว า ด ว ยการจ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ส ง เสริ ม
สวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543
ขอ 23 ในกรณีที่การดําเนินการใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้กอนที่ระเบียบนี้มีผลใช
บังคับใหถือเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยระเบียบนี้และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบนี้นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2548
สมชาย สุนทรวัฒน
(นายสมชาย สุนทรวัฒน)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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แบบคําขอรับการสงเคราะห
ลําดับที่ (เรียงตามลําดับ/พ.ศ…..)
(วันที่…….เดือน…………...…..พ.ศ. ………)
เรียน .........................................................
ดวย..........คํานําหนานาม ชื่อ – สกุล ผูปวยเอดส )...............เลขประจําตัวประชาชน..................................
เกิดวันที่…..........เดือน……........…..พ.ศ. …........… อายุ….….ป มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่............................
ถนน……….............…………ตรอก/ซอย………............……หมูที่….......…..ตําบล……....................…….…..
อําเภอ…………...............……จังหวัด…….................................….……..รหัสไปรษณีย……...............………..
ขอแจงความประสงค ขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส โดยขอใหรายละเอียดเพิ่มเติม
ดังนี้
1. ที่พักอาศัย
( ) เปนของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชํารุดทรุดโทรมมาก ( ) ชํารุดทรุดโทรมบางสวน ( ) มั่นคงถาวรดี
( ) เปนของ................................................. เกี่ยวของเปน..........................................................................
2. ที่พักอาศัยอยูหางจากบานหลังที่ใกลที่สุดเปนระยะทาง........................................ สามารถเดินทางได
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก..............................................................................................................................
อยูหางจากชุมชน/หมูบานเปนระยะทาง...............................................สามารถเดินทางได
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก..............................................................................................................................
อยูหางจากหนวยบริการของรัฐที่ใกลที่สุดเปนระยะทาง......................สามารถเดินทางได
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก..............................................................................................................................
3. การพักอาศัย
( ) อยูเพียงลําพัง เนื่องจาก.........................................................มาประมาณ.............................................
( ) พักอาศัยกับ............................รวม.............คน เปนผูสามารถประกอบอาชีพไดจํานวน..................คน
มีรายไดรวม......................บาท/เดือน ผูที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก.................................
4. รายได - รายจาย
มีรายไดรวม......................บาท/เดือน แหลงที่มาของรายได.................................................................
นําไปใชจายเปนคา...............................................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดตอได......... (คํานําหนานาม ชื่อ – สกุล)................ สถานที่ติดตอเลขที่....................................
ถนน.....................................ตรอกซอย.......................................หมูที่...............ตําบล............................................
อําเภอ................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย..................................
โทรศัพท........................................โทรสาร..........................................เกี่ยวของเปน..............................................
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําที่ใหขางตนเปนความจริงทุกประการ
..........................................................ผูใหถอยคํา
(......................................................)
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หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่.........................................................................
(วันที่...............เดือน.............................พ.ศ. .............)
เรียน .........................................................
ขาพเจา …(คํานําหนานาม ชื่อ – สกุล)…ขอมอบอํานาจให…(คํานําหนานาม ชื่อ – สกุล).......................
เลขประจําตัวประชาชน.............................................อยูบานเลขที่........................ถนน..........................................
ตรอก/ซอย.......................................หมูที่...............ตําบล......................................อําเภอ........................................
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท...................โทรสาร..................เกี่ยวพันเปน..................
เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการใดกิจ การหนึ่งดังต อ ไปนี้ และให ถือ เสมื อ นวาข าพเจ าเป น
ผูกระทําเองทุกประการ
( ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส
( ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห
โดยใหจายใหแก…….....(คํานําหนานาม ชื่อ – สกุล ผูรับมอบอํานาจ)…….….........................
( ) เปนเงินสด
( ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร……………………………….สาขา………………...........
เลขที่บัญชี…………………………………………………….
( ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป

ลงชื่อ........................................................ผูมอบอํานาจ
(.....................................................)
ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบอํานาจ
(.....................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.....................................................)
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หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห
เขียนที่................................................................
(วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ............)
เรียน .........................................................
ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา...........................(คํานําหนานาม ชื่อ – สกุล).......................
เปนผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ......................... ลําดับที่................นั้น
ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห ดังนี้
( ) เปนเงินสด
( ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร...............................................สาขา.............................
เลขที่บัญชี..........................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(.................................................................)
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ลําดับ
อําเภอ
ที่

รวม

ชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ราย
รายละ/เดือน

รวมเงิน

จายจากงบประมาณ
ที่ไดรับอุดหนุนจากสวนกลาง

(................................................)

ไดรับ
สงเคราะห
แลว (ราย)

ทองถิ่นจังหวัด……………………………………

ผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะห
ทั้งสิ้น(ราย)
ราย
รายละ/เดือน

รวมเงิน

จายจากงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คงเหลือผูมีสิทธิ
ที่ยังไมไดรับเงิน
สงเคราะห (ราย)

แบบแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
จังหวัด…….......... เพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..........
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1. ความเขาใจเรื่องเอดส
1.1 เอดส คือ อะไร
เอดส คือ อาการของโรคติดตอโรคหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัส เอชไอวี (HIV) ซึ่งจะ
เขาไปโจมตีเม็ดเลือดขาวในรางกายและทําใหเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี4 (CD4) ลดนอยลง จึงงายตอการ
ที่จะถูกเชื้อโรคตางๆ รอบขางโจมตี เพราะภูมิตานทานลดนอยลง เกิดเปนโรคแทรกซอนตางๆ
ขึ้น ที่เรียกวา เอดส
1.2 ติดตอกันไดอยางไร
เชื้อไวรัส เอชไอวี มีมากในเลือด และในน้ํากาม/น้ําคัดหลั่งในชองคลอดของผูติดเชื้อ
ดังนั้นเอดสจึงติดตอกันได 2 ทางใหญๆ คือ ทางเพศกับทางเลือด การรวมเพศระหวางชายกับชาย
หรือ หญิงกับชาย ที่ไมไดมีการใสถุงยางอนามัยปองกันก็จะสามารถทําใหติดเชื้อเอดสได เพราะ
เชื้อในน้ํากามหรือน้ําคัดหลั่งของฝายหนึ่งจะเขาไปสูอวัยวะอีกฝายหนึ่งได แมจะไมมีแผลหรือ
เลือดออกก็ตาม แตถาฝายใดฝายหนึ่งมีแผลกามโรค ก็จะยิ่งทําใหติดกันไดงายขึ้นสวนการติดตอ
ทางเลื อ ดที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ การใช เ ข็ ม ฉี ด ยาเสพติ ด ร ว มกั น เพราะอาจมี เ ชื้ อ เอดส ป นเป อ นอยู ใ น
กระบอกฉีดยาที่ลางไมสะอาดกับการถายทอดเอดสจากแมสูลูก เนื่องจากเลือดแมอาจเขาสูตัวลูก
ขณะกอนคลอด และระหวางคลอด รวมทั้งการที่เชื้อเอดสในน้ํานมแมจะเขาสูลูกถาแมใหลูก
กินนมแม สวนการติดเอดสจากการรับเลือด หรืออวัยวะที่ไดรับบริจาคปจจุบันไมเปนปญหาแลว
เพราะมีการตรวจเอดสในผูบริจาคเปนอยางดีแลว
1.3 การปองกันการติดเชื้อ
เอดสปองกันได ถาทุกคนรวมมือกัน
(1) อยามั่วเพศ และอยามั่วยาเสพติด
(2) ถาจะรวมเพศกับคนที่ไมใชภรรยาเรา หรือสามีเรา ตองใสถุงยางอนามัยทุกครั้ง
มิฉะนั้น ก็ตองเปนการหาความสุขทางเพศโดยไมมีการสอดใส
(3) ถาจะใชยาเสพติดโดยการฉีด ใหใชกระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยาใหมทุกครั้ง
เพราะกระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยาเกาแมเราจะเก็บไวใชเองคนเดียวก็ไมแนใจวามีคนอื่นมายืม
ของเราไปใชหรือเปลา
58

ภาคผนวก ข

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(4) กอนจะมีเพศสัมพันธครั้งแรกกับคนที่เราคิดอยากจะแตงงานดวย ควรพากันไป
ตรวจเอดสดวยกันทั้งคู ถาตรวจไมเจอใหรอตรวจใหมอีก 3 เดือน จึงจะปลอดภัย
(5) สามี-ภริยา ควรตรวจเอดสกอนจะแตงงาน และกอนที่จะปลอยใหมีลูก พรอมทั้ง
ตองรักเดียวใจเดียว ซื่อสัตยตอกันตลอดชีวิตสมรส
(6) ถ า รู ว า ตั ว เองติ ด เชื้ อ ต อ งบอกให คู น อนทราบ เพื่ อ เขาจะได ไ ปตรวจด ว ย
ขณะเดียวกันก็ตองเริ่มใสถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลารวมเพศ
(7) ถาติดเชื้อ หามบริจาคเลือดหรืออวัยวะ
(8) ถาตั้งครรภ ตองไปฝากครรภ และตรวจเอดส ถาตรวจพบวาติดเชื้อเอดสควร
ปรึกษาแพทยเพื่อใหยาลดโอกาสที่จะแพรเชื้อไปสูลูก
(9) ไมควรไปบริจาคเลือด เพราะอยากรูวาตัวเองติดเอดสหรือไม เพราะในชวงแรกๆ
เลือดที่เราบริจาคอาจยังตรวจไมเจอวามีการติดเอดสทั้งๆ ที่มีเชื้ออยูแลว
(10) ไมควรสัมผัสเลือดของคนอื่นโดยตรง ถาจําเปนใหใสถุงมือ หรือถุงพลาสติก
หุมมือ
(11) ไมควรใชของมีคมรวมกับคนอื่น

2. วิถีชีวิตกับเพศสัมพันธ
2.1 สถิติการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ/สาเหตุ
ในป จ จุ บั น คาดว า มี ค นไทยที่ ติ ด เชื้ อ เอดส ซึ่ ง ยั ง มี ชี วิ ต อยู ป ระมาณ 7 แสนคน
ตายไปแลวประมาณ 4 แสนคน เมื่อเอดสเริ่มเขามาเมืองไทยในป 2527 เอชไอวี/เอดสระบาดกัน
ในหมูชายรักชายรวมเพศ โดยเปนฝรั่งที่เปนชายรักรวมเพศที่ติดเชื้อเขามาเที่ยวชายบริการในบานเรา
หรือเปนผูชายไทยที่เคยมีเพศสัมพันธกับฝรั่งที่ติดเชื้อก็แพรเชื้อตอใหกับผูชายคนอื่น ในป 2531
เอดสเริ่มระบาดในกลุมผูติดยาเสพติด โดยผูชายที่ติดยา และติดเชื้อเอดสไปเที่ยวหญิงบริการทางเพศ
หรือผูชายที่รักสองเพศที่ติดเชื้อ ไปเที่ยวหญิงบริการก็แพรเชื้อใหหญิงบริการ เลยทําใหเอชไอวี/
เอดสเริ่มระบาดในกลุมหญิงบริการทางเพศ ตั้งแตป 2532
ปตอมา (2533) ก็พบวาอัตราการติดเชื้อในชายนักเที่ยวสูงขึ้น และในอีก 1 ปตอมา
ก็พบวา เอชไอวี/เอดสระบาดเขาไปในกลุมแมบาน เพราะชายนักเที่ยวติดเชื้อนําเชื้อเอดสไปแพร
ใหภรรยาและแฟน ทําใหอัตราการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และทําใหลูกที่
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เกิดมาใหมติดเชื้อไปดวย กลาวไดวา โรคเอดสไดเขามาถึงสังคมครอบครัว พอแมลูกมีโอกาส
ติดเชื้อได เนื่องจากผูชายไทยชอบไปเที่ยวหญิงบริการ และเมื่อหญิงบริการติดเชื้อเอดสจะทําให
ผูชายไทยติดเอดส ซึ่งตอไปแพรเชื้อใหภรรยาที่บานและลูกที่จะเกิดตามมาขณะเดียวกันผูชายไทย
ก็มีแฟน หรือภรรยานอยเยอะ ทําใหผูหญิงติดเอดสแพรใหกับหนุมอื่นที่รูเทาไมถึงการณที่เขามาจีบ
เลยวนเวียนกันอยูในกลุมชาย-หญิงที่มากรัก และพฤติกรรมเพศสัมพันธระหวางชายกับหญิงเปน
พฤติกรรมของคนสวนใหญ ถาเทียบกับเพศสัมพันธระหวางชายกับชาย เลยทําใหเอดสระบาดมาก
ในหมูคนไทยอยางกวางขวาง
มีก ารคาดประมาณวา ในปจ จุบัน มีค นไทยที่ติด เชื้อ ใหมปล ะเกือ บ 2 หมื่น คน
ในจํานวนนี้รอยละ 95 ติดมาจากเพศสัมพันธ โดยที่รอยละ 90 จะติดมาจากเพศสัมพันธระหวาง
หญิงกับชาย เพียงรอยละ 10 ติดมาจากชายกับชาย ในตางประเทศที่ติดเอดสจากรักรวมเพศหรือ
จากยาเสพติดผูชายจะเปนเพศที่ติดเชื้อสวนใหญ หรือประมาณรอยละ 80-90 แตในบานเรา
ผูหญิงมีโอกาสติดเชื้อเอดสไดเทาๆ ผูชาย หรือมากกวาผูชายดวยซ้ํา เพราะปจจุบันผูชายระวังตัวเอง
มากขึ้น แตหลายคนยังไมรูวาตัวเองติดเอดสอยูแลว เลยไปแพรใหกับภรรยากับแฟน หรือภรรยานอย
ทําใหผูหญิงมีสัดสวนมากกวาผูชายในบรรดาคนที่ตรวจพบวาติดเชื้อเอดสใหมๆ จึงเห็นไดวา
เพศสัมพันธที่ไมไดปองกันระหวางชายกับหญิงเปนสาเหตุสําคัญที่สุดของการติดเชื้อเอดสในบานเรา
ขณะนี้ ในขณะเดียวกันตองจับตาอยางใกลชิดกับกลุมชายรักชาย กลุมผูติดยาเสพติดโดยการฉีด
และกลุมวัยรุน พบวามีแนวโนมที่อัตราการติดเชื้อเอดสสูงขึ้นในปจจุบัน เพราะเปนกลุมที่ไดรับ
ความสนใจนอยกวา และเขาถึงไดยากกวากลุมรักตางเพศ
2.2 เพศสัมพันธมีความสําคัญกับวิถีชีวิตคนอยางไร
การมีความรูสึกทางเพศเปนปรากฏการณทางธรรมชาติของคน และสัตว จะเกิดขึ้น
บอยแคไหน หรือมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับแตละบุคคล บางคนก็สามารถควบคุมไดมากบาง นอยบาง
ความรูสึกทางเพศจะนําไปสูความตองการทางเพศ ซึ่งก็อาจมากหรือนอยแตกตางกันไปในแตละคน
แลวแตวัย ระดับการศึกษา วัฒนธรรม การมีสติและการฝกอบรม เชน นักบวช อาจรูจักควบคุมได
ดีกวาฆราวาส เปนตน ความตองการทางเพศจะนําไปสูการแสดงออก หรือการตอบสนองทางเพศ
ซึ่งมีหลายรูปแบบแลวแตสถานการณ, สภาพแวดลอม, ความรูสึกผิดชอบชั่วดี, ความมีสติสัมปชัญญะ
และปจจัยเอื้ออํานวยอื่นๆ เชน อาจตอบสนองโดยการฝนเปยก หรือโดยการสําเร็จความใครดวย
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ตนเอง หรือโดยการมีเพศสัมพันธกับผูอื่น ผูอื่นที่วานี้อาจเปนเพศเดียวกันหรือตางเพศกัน การมี
เพศสัมพันธระหวางชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง แมจะไมถือวาเปนวิธีปกติที่คนสวนใหญทํากัน
แตก็ไมใชสิ่งผิดปกติ ไมวาจะมีความชอบแบบใด ชายกับชาย หรือชายกับหญิง โอกาสที่จะติด
เอดสจากพฤติกรรมทางเพศจะไมตางกันเลย ถาไมปองกัน การหาความสุขทางเพศไมวากับเพศ
เดียวกันหรือตางเพศกัน สามารถทําไดหลายวิธี ตั้งแตการพูดคุยกัน การจูบกัน การสัมผัสภายนอก
โดยใชมือ ปาก ลําตัว หรืออวัยวะเพศ การสําเร็จความใครใหอีกฝายหนึ่งโดยใชมือหรือปาก จนถึง
การสอดใสอวัยวะเพศเขากันและกันทั้งเขาทางชองคลอด และเขาทางทวารหนัก
เพศสัมพัน ธที่ มีการสอดใสอวัยวะเพศเสี่ย งตอการติ ดเชื้อเอดส มากที่สุดถ าไมมีการ
ปองกัน เพราะในน้ําคัดหลั่งจากอวัยวะเพศชาย หรืออวัยวะเพศหญิง รวมทั้งในน้ํากามของผูชายจะ
มีเชื้อไวรัสเอดสอยูมาก อีกทั้งเยื่อบุอวัยวะเพศชาย เยื่อบุชองคลอดผูหญิง หรือเยื่อบุทวารหนักก็มี
ลักษณะบอบบาง เชื้อสามารถผานเขาไปในรางกายไดงาย นอกจากนี้ เพศสัมพันธที่มีการสอดใส
มักนําไปสูการปริหรือฉีกขาดของอวัยวะที่รองรับการสอดใส จึงทําใหรับเชื้อไดงาย และถายิ่งมี
แผลกามโรคอยูดวยยิ่งทําใหเชื้อเขาไดงายขึ้น
นอกจากเพศสัมพันธที่มีการสอดใสแลว การหาความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นๆ มีโอกาส
ติดเชื้อนอยมาก ที่พอมีโอกาสบางก็เชน การกลืนกินน้ํากามของฝายชายติดเชื้อ หรือการที่ผูชายไป
เลียหรือกลืนกินน้ําคัดหลั่งจากชองคลอดของผูหญิงที่ติดเชื้อ เพราะเชื้อมีโอกาสจะเขาทางเยื่อบุ
ปากที่ออนบางได อยางไรก็ตาม การที่คนที่ติดเชื้อใชปากไปทําออรัลเซ็กส (Oral sex) ใหกับผูอื่นมี
โอกาสจะแพรเชื้อเอดสนอยมาก เพราะน้ําลายมีเชื้อเอดสนอย และเปนเชื้อที่ไมแข็งแรง
โดยสรุป การรวมเพศที่มีการสอดใสระหวางชายกับชาย หรือชายกับหญิง ที่ไมมีการใส
ถุงยางอนามัยปองกัน มีโอกาสติดเชื้อเอดสได สวนการรวมเพศ โดยใชปากไมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอดส หรืออาจพบมีโอกาสบางถามีการกลืนกินน้ํากามหรือน้ําคัดหลั่งของคนที่ติดเชื้อ ดวยเหตุผล
ดังกลาว โอกาสที่ทอมกับดี้จะติดเชื้อเอดสระหวางกันและกันจึงเปนไปไดยาก
ตามที่ ก ล า วแล ว จะเห็ น ได ว า การมี เ พศสั ม พั น ธ เ ป น สิ่ ง ที่ ป กติ ถ า เกิ ด ขึ้ น ในวั ย อั น
เหมาะสม ในสภาวะที่เหมาะสม และในลักษณะที่ไมนําไปสูปญหาตางๆ ที่จะตามมา เชน การ
ตั้งครรภในขณะที่ยังไมพรอม กามโรค และโรคเอดส วิธีจะปองกันปญหาตางๆ เหลานี้ก็คือ การ
ใสถุงยางอนามัยขณะรวมเพศ จะไมใชถุงยางอนามัยก็เพียงกรณีเดียว คือ ระหวางสามี และภรรยา
หรือคูนอนที่รักเดียวใจเดียวคูเดียวกันตลอด และคุมกําเนิดโดยวิธีอื่น และถาไดตรวจเอดสทั้งคู
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กอนดวยก็จะยิ่งดี สาเหตุที่คนไทยติดเอดสทางเพศสัมพันธกันเยอะถาเทียบกับประเทศอื่นๆ อาจ
อธิบายไดหลายทาง เชน ประเทศไทยมีหญิงบริการทางเพศมาก สวนหนึ่งเกิดจากความยากจน
และขาดการศึกษา และคานิยมในการขายลูกสาวเพื่อกอบกูฐานะทางการเงิน และฐานะทางสังคม
ของครอบครัวอยางที่ทราบกันแตเดิมๆ แตในปจจุบันหญิงสาวที่พอมีอันจะกินหรือมีการศึกษา
สูงๆ ก็ยังยอมขายตัวเพื่อหารายไดเสริมมาเที่ยวเตร หรือซื้อเสื้อผา เครื่องประดับแพงๆ ตามความ
ฟุงเฟอของสังคม ผูชายไทยนักเที่ยวทั้งหลายก็มีนิสัยสบายๆ ตามประสาคนไทย ไมคอยใสใจเรื่อง
การใสถุงยางอนามัย ชอบผจญภัย หรือเสี่ยงนิดๆ ตื่นเตนดี บางก็อายที่จะไปซื้อถุงยางอนามัย หรือ
อายที่ผูหญิงจะหาวาปอด ไมแนจริง หรือไมเชื่อใจ เลยมักจะไมคอยชอบใชถุงยางอนามัยเวลาออกศึก
และยิ่งถาไดกินเหลา หรือเสพยายอมใจเขาไปดวย ความกลาหรือความคึกคะนองก็ยิ่งมีมากขึ้น
และลืมไปวาควรปองกันตัวอยางไร ในขณะที่หญิงบริการเองก็ไมคอยมีสิทธิจะตอรอง เพราะถา
ตอรองมาก แขกไมเอาก็ไมไดเงิน เขาตํารา “กลัวอดมากกวากลัวเอดส” อีกทั้งอาชีพที่ทําก็เปน
อาชีพผิดกฎหมาย จะไปตอรอง หรือเรียกรองกับลูกคา นายจาง หรือกับเจาหนาที่ของรัฐก็คง
ลําบาก อยางไรก็ตาม สิ่งตางๆ เหลานี้เปนสาเหตุที่ทําใหโรคเอดสระบาดทางเพศพาณิชยกันมาก
ในชวง 10 ปแรกของการแพรระบาดของโรคเอดสในประเทศไทย
ตองขอบคุณหลายๆ ฝายที่ชวยกันประชาสัมพันธ เรื่องโรคเอดส และเรื่องถุงยางอนามัย
ทําใหในปจจุบันคนไทยใชบริการทางเพศนอยลง และมีอัตราการใชถุงยางอนามัยสูงขึ้น ประกอบกับ
ธุรกิจทางเพศพาณิชย ก็มีการใสใจเรื่องเอดส และการใชถุงยางอนามัยมากขึ้น แตที่นากลัว คือ
คนไทยหันไปมีพฤติกรรมทางเพศในลักษณะที่ไมตองซื้อหามากขึ้น คือ มั่วกันเองระหวางเพื่อนฝูง
หรือคนรูจัก หรือคนที่สบตากันปุปก็ปงเลย บางครั้งก็แลกคูกันดวย โดยคิดวาคนเหลานี้เปนพวก
สมัครเลน เปนนิสิตนักศึกษา กําลังหาประสบการณคงไมติดเอดส เลยมักจะไมใสถุงยางอนามัย
โดยหารูไมวากอนจะมาถึงเราไดผานมือใครอื่นมาแลวกี่คน นี่คือสาเหตุการติดเอดสทางเพศสัมพันธ
ในปจจุบันบางคนชอบ “เปดบริสุทธิ์เด็ก” ชอบนิสิตนักศึกษา ดารา นักรองนางแบบ จายแพงๆ
ก็ยอมคิดวาของแพงนาจะดีก็เลยติดเอดส ลักษณะเดียวกันกับผูชายหลายคนติดเอดสจากเมียนอย
เลยทําใหเมียหลวงพลอยรับกรรมดวย ผูหญิงไทยสวนใหญ จะโชกโชนทางเพศนอยกวาผูชาย
สวนใหญจะเปนฝาย “ถูกฟน” มากกวาจะเปนผูไปฟนผูอื่น โอกาสที่ผูหญิงจะขอใหแฟนหรือสามี
ใสถุงยางอนามัยเพราะไมรูวาไปมีนอกมีในกับคนอื่นทําไดยาก เพราะสังคมไทย หรือครอบครัวไทย
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ผูชายจะเปนใหญ และถาไปขออยางนั้น แสดงวาไมไวใจกัน เดี๋ยวก็เปนเรื่องใหญ ทัศนคติเหลานี้
ตองแก
2.3 ทําอยางไรจึงจะไมติดเชื้อ หรือทําอยางไรจึงจะมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
(1) “ถาไมมีเพศสัมพันธก็จะไมติดเอดส” เปนคําพูดแบบกําปนทุบดิน ซึ่งถูกตอง
100 เปอรเซ็นต พระ แมชี หรือหญิงที่รักษาความโสด (และสด) จริงๆ ก็จะไมมีทางติดเอดสไดจาก
เพศสัมพันธ
(2) ความรูสึกทางเพศเปนธรรมชาติของมนุษยเปนสิ่งปกติที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน
ความถี่ ความรุนแรง และการสนองตอบตอความรูสึกมากนอยแตกตางกันในแตละบุคคล และเปน
สิ่งที่ควบคุมกันไดจากการเรียนรู หรือจากการฝก และควบคุมจิตใจของตนเอง เชน ความรูสึกดังกลาว
จะมีนอยลงในสมณะเพศที่เครงครัดตอหลักธรรมทางศาสนา การออกกําลังกาย หรือการมีกิจกรรม
ผอนคลายอื่น เชน การเลนดนตรีจะชวยเบี่ยงเบน หรือบรรเทาความรูสึกทางเพศไดในระดับหนึ่ง
(3) ถ า ความรู สึ ก และความต อ งการทางเพศมี ม าก ก็ อ าจ “ช ว ยตั ว เอง” หรื อ
“ทําตัวเอง” เพื่อผอนคลายความรูสึก หรือความตองการของตัวเองลงได เชน การใชมือจับ ลูบ
หรือถูตามอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย ที่มีความไวในการรับความรูสึกทางเพศ เชน หัวนมของ
ตัวเอง ทั้งหญิง และชายสามารถ “ชวยตัวเอง” ได โดยการทําเชนนี้อาจถึงหรือไมถึงจุดสุดยอดของ
อารมณ (ไคลแมกซ) ก็ได การไดทําเชนนี้ ก็จะทําใหอารมณทางเพศสงบลงระยะหนึ่ง การกระทํา
ดังกลาวไมใชสิ่งผิดปรกติ แตควรใหมีความถี่พอดีๆ อยาไปหมกมุน หรือฝงจิตฝงใจกับมันมากไป
จะทําใหเสียการงานอื่นๆ
(4) การสื่อสารระหวางกันเพื่อการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย การที่คน 2 คนรักกัน
เชน หญิงกับชาย ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง มาอยูใกลกัน โอกาสที่จะกระตุนใหเกิดความรูสึก
ทางเพศจะยิ่งมากขึ้น ยิ่งใกลชิดกันมากขึ้น หรือนานขึ้น ระดับความรูสึก และความตองการทางเพศ
จะยิ่งมีมากขึ้น เราตองมีสติ ตองรูจักควบคุมระดับอารมณ และพฤติกรรมแสดงออกใหพอดี ๆ อยา
ใหเกิดการกระทําที่เปนการหักหาญน้ําใจของอีกฝายหนึ่ง หรือเปนการกระทําผูกมัดตนเองถาเรายัง
ไม พ ร อ มที่ จ ะรั บ ผิด ชอบ หรื อ ไม ไ ด รั ก เขาจริ ง ตามคํ า โบราณที่ บ อกว า “อย า ชิ ง สุ ก ก อนห า ม”
นอกจากนี้ตองระมัดระวังผลเสียตางๆ ที่อาจเกิดตามมา เชน การเสื่อมเสียชื่อเสียง การฟองรองวา
ลวงละเมิดทางเพศ การตั้งครรภ การติดเชื้อกามโรค และการติดเอดส เปนตน
ภาคผนวก ข
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การตอบสนองระหวางคน 2 คน ที่มีความรักกัน สามารถทําไดหลายรูปแบบ จากระดับ
นอยไปหามาก ดังนี้
(4.1) การพูดจาพรอดรักกันดวยคําหวาน
(4.2) การจับเนื้อตองตัวกัน
(4.3) การจูบกัน
(4.4) การใชมือสําเร็จความใครใหกันและกัน
(4.5) การใชปากสําเร็จความใครใหกันและกัน
(4.6) การรวมเพศกันโดยสอดใสอวัยวะเพศ
การมี ปฏิ สั มพัน ธ ท างเพศถึง ขั้น ที่มีก ารสอดใสอ วั ย วะเพศเขา ไปในช องคลอด หรื อ
ชองทวารหนักของอีกฝายหนึ่ง เปนขั้นตอนที่หนุมสาวสวนใหญ ถือวาเปนจุดสุดยอดไดขึ้นสวรรค
และเปนขั้นตอนที่หนุมๆ ถือวา “ฟนสําเร็จ” หรือไดเผด็จศึก โดยอาจไมรูเลยวาคนที่ถูกฟนจะรูสึก
เจ็บปวดทั้งกาย และใจ อยางไร และไมเคยคิดเลยวา ถานองสาวตน หรือลูกสาวตนถูกไอหนุมฟน
แบบนี้บาง เราผูเปนพอ หรือผูเปนพี่จะรูสึกอยางไร นอกจากนี้ บางทีแทนที่จะไดขึ้นสวรรค กลับ
จะตกนรกเพราะติดเอดส เนื่องจากการรวมโดยมีการสอดใสอวัยวะเพศจะเสี่ยงตอการติดเชื้อ
กามโรค และเชื้อเอดสมากที่สุดตามเหตุผล ที่กลาวแลวขางตน
ดังนั้น ถาจะมีการรวมเพศกัน ตองไตรตรองใหดี ตองมั่นใจวาคนๆ นี้ คือคนที่เราอยาก
แตงงานดวย คนๆ นี้คือคนที่เราอยากใหเปนแม หรือพอของลูกเรา และตองหาทางรวมเพศอยาง
ปลอดภัย กลาวคือ ตองใสถุงยางอนามัยทุกครั้ง นอกจากจะไปตรวจเอดสมาแลว ไมเจอทั้งคู และ
ไดตรวจซ้ํา ในชวง 3-6 เดือน และทั้งคูไมไดนอกใจ หรือปนรักใหคนอื่นตลอดชวง 3-6 เดือนนั้น
จึงจะเลิกใสหรือไมใสถุงยางอนามัยได
การรวมเพศไมควรทํารุนแรงเกินไปหรือทําทาพลิกแพลง เชน เขาประตูหลัง เพราะอาจ
ทําใหเกิดการฉีกขาดไดงาย ทําใหติดกามโรค และติดเอดสไดงายขึ้น
การใสถุงยางอนามัยก็ตองฝกหัดใสใหถูกตองไมใหมีกระเปาะโปงพองที่ปลายจนคลาย
ลูกโปง เพราะอาจแตกไดถาไดรับการเสียดสี และหามใชน้ํามัน น้ําลาย หรือวาสลีนในการทาหลอ
ลื่น เพราะทําใหยางเปอยงาย ตองใชสารหลอลื่นประเภทที่ละลายน้ําได เชน เค-วาย เจล และที่
สําคัญ คือ ถุงยางที่ใชตองไมหมดอายุ หรือตองไมเก็บในสภาพที่รอนจัด หรือเย็นจัด จึงจะมั่นใจวา
ถุงยางจะไมแตกไมรั่ว ถามีการใชงานในระดับธรรมดา การใชถุงยางอนามัยในการรวมเพศ บางคน
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ถือวาเปนการไมใหเกียรติกัน หรือไมไวใจกัน จริงๆ แลวคนเราไวใจหรือเชื่อใจกันยากแมจะเปน
สามี -ภรรยากัน ดังนั้น เพื่ อ ความปลอดภัย หรือเพื่ อ ความไมป ระมาท หรื อถ ามีความไมแ น ใ จ
ใสถุงยางอนามัยไวกอนปลอดภัยกวา หรือพูดใหเพราะคือ เปลี่ยนจากความไมไวใจเปนหวงใย
ความไมเขาใจจะไดหมดไป
2.4 สถานที่ที่สามารถหาถุงยางอนามัยได
ถุงยางอนามัยเปนของใชสวนตัวปกติที่สามารถหาซื้อไดตามรานสะดวกซื้อ ราน
ขายของชํา และร านขายยาทั่ ว ไป กอ นซื้อตองดูใ หดีวายังไม ห มดอายุ และมีการเก็บรัก ษาใน
อุณหภูมิที่เหมาะสม นอกจากนี้อาจขอรับฟรีไดตามคลินิกกามโรค หรือคลินิกวางแผนครอบครัว
ตามโรงพยาบาลทั่วไป ตามที่ทําการสาธารณสุขอําเภอ และสาธารณสุขจังหวัด

3. ความเสี่ยงจากการใชเข็มฉีดยารวมกัน
เข็มฉีดยาเสพติดที่ใชรวมกันหลายคนมีโอกาสที่จะแพรเชื้อเอดสไดมาก เพราะสวนใหญ
จะลางทําความสะอาดฆาเชื้อโรคไมหมด ดังนั้น ถามีคนใดคนหนึ่งที่ติดเอดสใชเข็มนั้น ก็จะทําให
คนอื่นๆ ที่ใชเข็มและกระบอกฉีดอันเดียวกันติดเอดสไดดวย เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นในชุมชน
แออัด ในโรงพัก และในคุก บางคนอาจบอกวามีเข็มไวใชคนเดียว เก็บซอนไวอยางดี แตหารูไมวา
มีคนอื่นแอบมาขอยืมใช เลยแอบฝากเชื้อเอดสไวดวย ดังนั้น ถาจะปลอดภัยตองใชเข็มทีเดียวทิ้ง

4. จะรูไดอยางไรวาติดเชื้อเอดส
มีวิธีเดียวที่จะรูไดคือ การตรวจเลือด ในปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนา สามารถใชน้ําลาย
และปสสาวะตรวจแทนเลือดได บริษัทประกันชีวิตจึงนิยมใชเพราะสะดวก และคนที่ถูกตรวจก็
อาจไมรูตัว โดยทั่วไปจะตรวจหาแอนติบอดียหรือภูมิคุนเคยตอเชื้อเอชไอวี ในเลือดของคนที่
ติดเชื้อจะมีแอนติบอดียหรือโปรตีนตอเอชไอวี สวนในน้ําลายและในปสสาวะก็ไมนําเชื้อเอดส
เพราะมีปริมาณไวรัสเอชไอวีนอยมากหรือไมมีเลย
คนที่สัมผัสกับเชื้อเอชไอวีไมจําเปนวาจะตองติด เชื้อเสมอไป ขึ้นอยูกับปริม าณเชื้อ
ภูมิตานทานของผูสัมผัส และปจจัยอื่นๆ ที่ยังไมทราบชัด เชน การมีเพศสัมพันธกับคนที่ติดเชื้อ 1 ครั้ง
มีโอกาสจะติดเชื้อเอดสไดรอยละ 0.1-1 หรือการที่ถูกเข็มที่เปอนเลือดเอชไอวีตํา มีโอกาสติดเอดส
ไดรอยละ 0.3 หรือลูกที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อเอดส มีโอกาสติดเอดสจากแมไดรอยละ 20-30 เปนตน
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แอนติบอดียจะเกิดหลังติดเชื้อแลว 6 สัปดาหถึง 3 เดือน ดังนั้นหลังไปสัมผัสเชื้อมา ตองรอ 2-3
เดือน จึงจะตรวจเอดสไดผลที่นาเชื่อถือ หรือตรวจครั้งแรกไมเจอก็ตองรอตรวจซ้ําใหมในอีก 3-6
เดือนจึงจะแนใจ นอกจากจะตรวจหาแอนติบอดียเพื่อดูการติดเชื้อเอชไอวีแลว ยังสามารถตรวจหา
ตัวเชื้อเอชไอวีในเลือดโดยตรงเลยก็ได ซึ่งมีความไวมากกวาการตรวจหาแอนติบอดีย แตวิธีการ
คอนขางยาก มีไมกี่โรงพยาบาลที่สามารถตรวจหาได และราคาแพง
4.1 ใครหรือเมื่อไหรจึงควรตรวจเอชไอวี
- ทุกคนที่มีอาการที่คลาย หรือใกลเคียงกับโรคเอดส
- คนที่มีพฤติกรรมทางเพศ หรือการใชยาเสพติดที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
- กอนมีเพศสัมพันธครั้งแรกกับคนรัก
- กอนแตงงาน
- กอนวางแผนวาจะมีบุตร หรือกอนตั้งครรภ
- ขณะไปฝากครรภ
- เมื่อทราบหรือคาดการณลวงหนาไดวาจะตองถูกบังคับใหตรวจเอดส เชน
ไปสมัครงาน ไปทําประกันชีวิต หรือกอนการผาตัด ก็อาจไปตรวจเอดสใหรูกอน เพื่อจะไดตัดสินใจ
ลวงหนาวายังจะไปดีหรือไม ความลับจะรั่วไหลหรือไม
4.2 มีประโยชนอยางไรที่รูวาตัวเองติดเชื้อเอชไอวี
- จะไดปองกันคนที่เรารักไมใหติดเชื้อเอดสตามเรา
- จะไดปองกันตัวเองไมใหเชื้อเอดสเพิ่มขึ้น หรือรับเชื้อโรคอื่นๆ ซึ่งจะทําให
เชื้อเอดสกําเริบ
- จะไดดูแลสุขภาพตัวเองใหใกลชิด
- จะได ไปพบแพทย เ พื่ อรักษาโรคแทรกซ อนแต เ นิ่น ๆ จะได ไ ม เ ปน มากจน
เยียวยาไมทัน
- จะไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสไดทันทวงที ซึ่งจะไดผลดีกวาเมื่อเริ่ม
ใชยาตอนเปนมากแลว
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4.3 ไปตรวจเอชไอวีที่ใด
- โรงพยาบาลตางๆ สามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีไดทุกแหง
- สถานที่ตรวจที่ดีที่สุดคือสถานที่ที่มีบริการใหคําปรึกษาแนะนํา ทั้งกอนและ
หลังการตรวจ และมีการรักษาความลับของผูที่ถูกตรวจไมวาจะตรวจเจอ หรือตรวจไมเจอ เชน ไม
ตองบอกชื่อ ที่อยู หรือเบอรโทรศัพท ตัวอยางเชน คลีนิคนิรนามของสภากาชาดไทย หรือคลินิก
ลักษณะเดียวกัน ตามสํานักงานสาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ
ที่สําคัญคือ : ผูที่จะไปตรวจเอชไอวีตองอยากตรวจ หรือสมัครใจไปตรวจดวยตนเอง
เพราะถาถูกใครบังคับ หรือสงไปตรวจ คนๆ นั้นจะตองรูผลดวย ทําใหไมเปนความลับ อาจเกิด
ผลเสียตอผูถูกตรวจ และผูถูกตรวจเองก็อาจไมไดประโยชนเต็มที่จากการตรวจนั้นๆ
4.4 เมื่อทราบผลการตรวจเลือดควรจะบอกใครไหม
- ผูที่ถูกตรวจเลือดจะเปนผูที่รูผลการตรวจเพียงคนเดียวเจาหนาที่โรงพยาบาล
หรือคลินิกนิรนามไมมีสิทธิที่จะบอกผลการตรวจเลือดของเราใหผูอื่นทราบ ซึ่งจะเปนกรณีอยาง
ในคลินิกเพราะเราไปตรวจและฟงผลเองคนเดียว (ไมมีใครประกบมาดวย) และโรงพยาบาล/
คลินิกก็ไมรูวาเราคือใคร ถาเราไมไปฟงผลเขาก็ไมรูจะไปบอกใคร
- เปนความจริงที่เรารูผลเลือดแลว เราอาจไมจําเปนตองบอกใครก็ได เพราะถา
บอกไปก็มีแตจะกอใหเกิดความเดือดรอนทั้งแกเรา และคนอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งถากรณีผลเลือด
เปนบวก
- แตเราตองคิดถึงคูนอนของเราซึ่งเปนคนที่เรารักกอน เพราะโอกาสที่เขาจะติด
จากเรามีสูง หรือเขาอาจจะยังไมติดก็ได แตก็จะตองรับรู และเขาใจเพื่อปองกัน ดังนั้น คนที่เราตอง
บอกผลการตรวจเลือดบวกของเราใหรูมากที่สุด คือ คูนอนของเรา เพื่อที่เขาจะไดไปตรวจบาง
และเริ่มตนในการใชถุงยางอนามัย ระหวางการรวมเพศทันที เพราะถาไมบอก และไมปองกัน
ถาเขาติดเชื้อขึ้นมาภายหลัง เราเทากับฆาคนตายโดยเจตนา ซึ่งมีความผิดทางอาญาดวย
- เปนความจริงที่การบอกผลเลือดเอดสใหคนอื่นทราบ เปนที่ยากสําหรับบางคน
และบางกรณี บางครั้งอาจตองคอยๆ บอกทีละนิดๆ บางครั้งอาจตองขอใหแพทย หรือพยาบาล
ชวยบอกโดยเจาตัวอยูดวย

ภาคผนวก ข
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- ญาติพี่นอง พอแม เพื่อนฝูงไมจําเปนตองรูวาเราติดเชื้อเอดส ถาเราไมอยากให
เขารู ผูติดเชื้อบางคนก็อยากจะใหญาติ หรือเพื่อนสนิทบางคนรูเรื่องของเขาเพื่อจะไดมีคนคอย
ปรับทุกขบาง การที่ไดระบายทุกขไปบาง อาจรูสึกสบายขึ้น ผูติดเชื้อบางคน อาจตองบอกผลเลือด
ให ญ าติ บ างคนรู เพื่ อ ให เ ขาช ว ยเหลื อ ค า รั ก ษาพยาบาล หรื อ ช ว ยดู แ ลในขณะที่ เ จ็ บ ป ว ยมาก
“อยากลัวจนเกินกวาเหตุวาทุกคนจะรังเกียจเราถารูวาเรา ติดเอดส บางครั้งการพยายามไปปดบังเขา
อาจทําใหเกิดทุกขมากขึ้นไปอีก”
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ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.3 /ว 531

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฏางค เขตพระนคร กทม. 10200
12 กุมภาพันธ 2550

เรื่อง

กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการดําเนินงานจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวย
เอดส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2550

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
สิ่งที่สงมาดวย แนวทางการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2550
ตามที่ไดมีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเพื่อ
การยังชีพสํารับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ
พ.ศ. 2539 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดส
ในชุมชน พ.ศ. 2543 ตอมากระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชงบประมาณของตนเองในการใหการสงเคราะหใหไดจํานวนคนและ
จํานวนเงินมากขึ้น โดยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทุกจังหวัดถือปฏิบัติ รายละเอียดตามที่อางถึง นั้น
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุจากเดิมคนละ 300 บาทตอเดือน เปนคนละ 500 บาทตอเดือน ตั่งแต 1 ตุลาคม 2549 ประกอบกับ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะหเดิม) ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพดังกลาวทั้ง 3 ฉบับ กระทรวงมหาดไทยจึงวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ดังนี้
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1. กระทรวงมหาดไทย จะจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจาย
เปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ในอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคนละ 500 บาทตอเดือน โดยจะทยอย
จัดสรรเงินใหตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ เปนตนไป โดยจัดสรรยอยหลังใหตั้งแต
เดือนตุลาคม 2549 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหการสงเคราะห เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในอัตรา
นอกเหนือจากที่รัฐอุดหนุนโดยใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ขอใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณาปรับเพิ่มเงินสงเคราะหไมนอยไปกวาอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ยกเวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีงบประมาณเพียงพอหรือไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว ก็ใหปรับเพิ่มใน
ปงบประมาณถัดไป หรือเมื่อมีฐานะการคลังเพียงพอก็ได (ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองปรับ
เพิ่มเบี้ยยังชีพใหแกผูมีสิทธิจากเดิม 300 บาทตอเดือน เปนเงิน 500 บาทตอเดือน ใหครบถวนกอนจึงจะ
สามารถพิจารณาใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายใหมได)
2. ใหจังหวัดแจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติใน
การดําเนินการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม สําหรับหลักเกณฑและ
วิธีการในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแนวทางการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหงทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
สมชาย ชุมรัตน
(นายสมชาย ชุมรัตน)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
โทร.0-2241-9000 ตอ 4132
โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4102
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แนวทางการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ
และผูปวยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2550
---------------------------------------

หลักการและเหตุผล
ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห
วาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 ในการดําเนินการ
จายเงินสงเคราะห ตอมากระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชงบประมาณของตนเองในการใหการสงเคราะหใหไดจํานวนคนและ
จํานวนเงินมากขึ้น โดยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บัดนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังไดมีคําสั่ง
ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส ดังกลาวขางตนเรียบรอยแลว กระทรวงมหาดไทยจึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการ
จ า ยเงิ น สงเคราะห เ บี้ ย ยั ง ชี พ ดั ง กล า ว ทั้ ง ในส ว นของเงิ น อุ ด หนุ น จากส ว นกลางและเงิ น ที่ จ า ยจาก
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
เพื่อใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจายเงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และตอเนื่อง และเกิดความ
คล อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การด า นการสงเคราะห เ บี้ ย ยั ง ชี พ ทั้ ง 3 ประเภท
กระทรวงมหาดไทย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้
1. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากสวนกลาง
เพื่อการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ใหดําเนินการเชนเดียวกับเงินงบประมาณ
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระที ร วงมหาดไทยว า ด ว ยการจ า ยเงิ น
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม
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สําหรับหลักเกณฑและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
2. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบัญชีรายชื่อสํารองของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ที่ไดผานการคัดเลือกของคณะกรรมการตางๆ ไวที่จังหวัด
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําบัญชีรายชื่อดังกลาวรวมกับบัญชีรายชื่อสํารองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขาเปนบัญชีเดียวกัน โดยใหนําบัญชีรายชื่อสํารองของจังหวัดจัดไวในลําดับตน เมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากสวนกลาง ใหจายเงินสงเคราะหตามลําดับจนหมดบัญชี หรือหาก
ผูมีรายชื่อในบัญชีสํารองรายใดเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติก็ใหพิจารณารายชื่อในลําดับถัดไป
3. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีบัญชีรายชื่อสํารองตามขอ 2 เมื่อไดรับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนจากสวนกลาง ใหนําเงินอุดหนุนที่ไดรับไปดําเนินการสงเคราะหใหแกผูมีรายชื่อ
ในบัญชีสํารองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเชนเดียวกับการสงเคราะหจากเงินงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติรายใหมและการปฏิบัติอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวตามขอ 1-3
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
5. เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ใหจายในอัตรารายละ 500 บาท
ตอเดือน
6. ในการดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตั้งงบประมาณ
ของตนเองเพื่ อ สนั บ สนุ น การสงเคราะห เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ คนพิ ก ารและผู ป ว ยเอดส ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และตามแนวทางที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2548 ยังคงปฏิบัติตอไป ยกเวน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตรารายละ 500 บาทตอเดือน
7. วิธีการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส รายใหม สําหรับงบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยอนุโลม
8. การดําเนินการดานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามแนวทางนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
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ดวนที่สุด
ที่ มท 0891 .3 /ว 3449

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฏางค กรุงเทพ ฯ 10200

19 ตุลาคม 2548
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.4/7961 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/8127 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
จํานวน 1 ชุด
2. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ฯ
จํานวน 1 ชุด
3. แบบพิมพ ฯ
จํานวน 4 ฉบับ
ตามหนังสือที่อางถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงแนวทางการดําเนินการ
ใชจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผูปวยเอดส ใหทุกจังหวัด
แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติ นั้น
กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลวเห็นวางบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับการอุดหนุนเพื่อการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ไมเพียงพอกับจํานวน
ผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทํารางระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการถายโอนภารกิจการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส สามารถใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสดังกลาวไดอยางทั่วถึงมากขึ้น
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดโปรดลงนามในรางระเบียบดังกลาวแลว และระเบียบดังกลาว
จะมีผลใชบังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงขอไดโปรดแจงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้
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1. ในกรณี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อสนับสนุนเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการดังนี้
1.1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหจายเงินในอัตรารายละ 300 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหนังสือที่อางถึง 1.
1.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ ใหจายเงินในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 และหนังสือที่อางถึง 2.
1.3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหจายเงินในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 และ
หนังสือที่อางถึง 2.
2. ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะตั้งงบประมาณของตนเอง
เพื่อสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เพื่อใหไดจํานวนคนและจํานวนเงิน
มากกวาที่รัฐจัดสรรใหตามขอ 1 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติฯ ที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
สมศักดิ์ แกวสุทธิ
(นายสมศักดิ์ แกวสุทธิ)
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รักษาการในตําแหนง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
โทร.0-2241-9000 ตอ 4134
โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4135
ภาคผนวก ค
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ที่ พม 0301.4/ 131

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ถนนกรุงเกษม กทม.10100
4 มกราคม 2550

เรื่อง แจงคําสั่งยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะห
เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/14705 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549
2. สําเนาคําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ 1804/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยเอดส
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบวาดวยกรม
ประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 ระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจ า ยเงิ น สงเคราะห เ พื่ อ การยั ง ชี พ ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและลดปญหาการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังไดมีคําสั่งยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ
พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดส
ในชุมชน พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
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ผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
พนิตา กําภู ณ อยุธยา
(นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กองกลาง
ฝายนิติการ
โทร. 0-2659-6293
โทรสาร 0-2282-2568

ภาคผนวก ค
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ที่ กค 0409.6/ 14705

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
20 ธันวาคม 2549
เรื่อง ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการ พ.ศ. 2539
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวา ดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่ การยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวย
เอดสในชุมชน พ.ศ. 2543
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อางถึง หนังสือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ พม 0301.4/17263 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2549 และที่
พม 0301.4/18990 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549
ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจงวา ไดมีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพคนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 ระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน
พ.ศ. 2543 ตามพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ ซึ่งปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการไดรับกรณีดังกลาวเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติดานการ
เบิกจายเงิน กรมฯ จึงขอความเห็นชอบกรมบัญชีกลางยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหทั้งสี่ฉบับ
ดังกลาว และใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพียงฉบับเดียวความละเอียดแจงแลว นั้น

กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังพิจารณาแลว ขอเรียนวามติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เห็นชอบใหกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ
ทุกแหงจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของแตละกระทรวง และหนวยงาน เพื่อปฏิบัติหนาที่พัฒนากฎหมายให
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สอดคลองกับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศโดยมุงเนนใหมีกรอบนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนากฎหมายที่กําหนดใหกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ถือเปนแนวปฏิบัติในการ
พัฒนากฎหมายประการหนึ่ง คือ การยกเลิกกฎหมายที่ไมมีการบังคับใชในปจจุบัน ลดและเลิกกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่กอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ลาชาตอการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการอื่น ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงสรางของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และลดป ญ หาการปฏิ บั ติ ง านซ้ํ า ซ อ นและเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ มติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงเห็นควรใหยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพ
คนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริม
สวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเสนอ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สมภพ บัณฑรวิพากษ
(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุมกฎหมายและระเบียบดานคาใชจายในการบริหาร
โทร. 0-2273-9984
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คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ที่ 1804 / 2549
เรื่อง ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดส
ในชุมชน พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
………………………….
ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยเอดส
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรม
ประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
เนื่องจาก ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดปญหาการปฏิบัติงานที่
ซ้ําซอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
1. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539
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2. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวย
โรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543
3. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2543
4. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
พนิตา กําภู ณ อยุธยา
(นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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และครอบครัว
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การสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดส และครอบครัว1
วัตถุประสงค : เพื่อใหการชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดส และครอบครัว
คุณสมบัติของผูใชบริการ: ผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดส และครอบครัวที่อุปการะเลี้ยงดูผูปวยเอดส
สถานที่ใหบริการ
1. สวนการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โทร. 0-2245-6554-5
2. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8
3. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
4. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด
5. ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 14 แหง
6. นิคมสรางตนเอง 43 แหง
เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบาน พรอมสําเนา (ถามี)
2. ใบรับรองแพทย
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (10 วันทําการ)
1. รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร สอบขอเท็จจริง
2. เยี่ยมบานหรือประสานหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ
3. ขออนุมัติ/แจงผลการอนุมัติใหผูรับบริการ
4. จายเงิน/ใหการชวยเหลือ
สิทธิประโยชน
1. ไดรับการชวยเหลือเปนเงินและ/หรือสิ่งของ
2. ไดรับการใหคําแนะนําปรึกษาและการบริการดานสังคมสงเคราะห
1

มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะหขั้นพื้นฐานแกกลุมเปาหมาย สํานักบริการ
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ภาคผนวก ง
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การชวยเหลือเด็กในครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส
วั ต ถุ ป ระสงค : ช ว ยเหลื อ เด็ ก และครอบครั ว ของเด็ก ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากป ญ หาเอดส โดย
ใหบริการสวัสดิก ารแกสังคม เปนเงิน ทุนประกอบอาชีพ แกบิ ดามารดา เป นค าเครื่ องอุป โภค
บริโภค คารักษาพยาบาล และทุนการศึกษาเด็ก
คุณสมบัติของผูใชบริการ : ผูติดเชื้อเอดส ปวยเปนโรคเอดส หรือบุคคลในครอบครัวที่อุปการะ
เลี้ยงดูเด็ก ที่ติดเชื้อเอดส หรือเด็กที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส
สถานที่ใหบริการ
1. สวนการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โทร. 0-2245-6554-5
2. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8
4. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด
5. ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 14 แหง
6. นิคมสรางตนเอง 43 แหง
7. สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท (ปากเกร็ด)
8. ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
9. สถานแรกรับเด็ก 12 แหง
10. สถานสงเคราะหเด็ก 16 แหง
11. สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 2 แหง
เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานของผูปกครองและเด็กพรอมสําเนา
2. สูติบัตรเด็ก พรอมสําเนา
3. ใบรับรองแพทยของเด็กหรือผูปกครอง
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ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (10 วันทําการ)
1. ไดรับการชวยเหลือเปนเงินและ/หรือสิ่งของ
2. เยี่ยมบานหรือประสานหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ
3. ขออนุมัติ/แจงผลการอนุมัติใหผูรับบริการ
4. จายเงิน/ใหการชวยเหลือ
สิทธิประโยชน
1. รับเรื่อง/ตรวจเอกสาร สอบขอเท็จจริง
2. ไดรับการใหคําแนะนําปรึกษาและบริการดานสังคมสงเคราะห
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การสงเคราะหเงินทุนประกอบอาชีพผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูที่ไดรับผลกระทบ (จากโรคเอดส) ไดรับการชวยเหลือใหมีอาชีพและ
รายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว
คุณสมบัติผูใชบริการ : เปนผูที่ติดเชื้อเอดส/ปวยเปนโรคเอดส หรือผูที่ไมไดติดเชื้อเอดส/ปวยเปน
โรคเอดส แตมีผูติดเชื้ออยูในความอุปการะ
สถานที่ใหบริการ
1. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8
2. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
3. สถานแรกรับ/สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 4 แหง
4. ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี 8 แหง
5. ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 14 แหง
(ลําดับ 1-4 ใหบริการเฉพาะสตรี ลําดับ 5 ใหบริการทุกกลุมเปาหมาย)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบาน พรอมสําเนา
2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวาติดเชื้อเอดส
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (15 วันทําการ)
1. รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร และสอบขอเท็จจริง
2. เยี่ยมบาน
3. ขออนุมัติและแจงผลการอนุมัติ
4. จายเงินสงเคราะหทุนประกอบอาชีพ
สิทธิประโยชน
1. ใหการชวยเหลือดานเงินทุนประกอบอาชีพแกผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส
2. ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับอาชีพ การดูแลตนเอง และการอยูรวมกันในสังคม
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สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
(แยกรายภาค)
จังหวัด

เบอรโทรศัพท

จังหวัด

เบอรโทรศัพท

ภาคกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี

7. พระนครศรีอยุธยา
8. ลพบุรี

0-5641-2348
0-3731-1480
0-3424-2572
0-2580-0738
0-2581-3514
0-3745-4024
0-1256-8903
0-3533-6551
0-3641-1007

9. สมุทรปราการ
10. สมุทรสาคร
11. สมุทรสงคราม
12. สระแกว
13. สระบุรี
14. สิงหบุรี
15. สุพรรณบุรี
16. อางทอง

0-2395-2224
0-3441-1041
0-3471-2614
0-3742-5068-9
0-3621-1794
0-3651-2081
0-3553-5387
0-3561-1998

ภาคเหนือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กําแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม
นครสวรรค
นาน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก

0-5571-0030-1
0-5360-0887-8
0-5335-7088
0-5622-2607
0-5477-3041
0-5441-1146-4
0-5661-5513
0-5525-8346

9. เพชรบูรณ
10. แพร
11. แมฮองสอน
12. ลําปาง
13. ลําพูน
14. สุโขทัย
15. อุตรดิตถ
16. อุทัยธานี

0-5672-1574
0-5453-3900
0-5361-2589
0-5353-7702
0-5353-7702
0-5561-1234
0-5541-1983
0-5651-1229
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จังหวัด

เบอรโทรศัพท

จังหวัด

เบอรโทรศัพท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. กาฬสินธุ
2. ขอนแกน
3. ชัยภูมิ
4. นครพนม
5. นครราชสีมา
6. บุรีรัมย
7. มหาสารคาม
8. มุกดาหาร
9. ยโสธร
10. รอยเอ็ด

0-4381-1713
0-4323-6621
0-4481-1003
0-4251-1022
0-4424-3000
0-4461-4481
0-4371-1121
0-4261-1583
0-4571-1579
0-4351-1166

11. เลย
12. ศรีสะเกษ
13. สกลนคร
14. สุรินทร
15. หนองคาย
16. หนองบัวลําภู
17. อํานาจเจริญ
18. อุดรธานี
19. อุบลราชธานี

0-4281-1293
0-4562-2039
0-4271-1439
0-4451-1609
0-4241-1027
0-4231-2030
0-4545-1496
0-4232-5615
0-4525-4107

ภาคใต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปตตานี
พังงา
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0-7561-1044
0-7750-2996
0-7521-8366
0-7535-6165
0-7351-1413
0-7334-8310
0-7644-0397

8. พัทลุง
9. ภูเก็ต
10. ยะลา
11. ระนอง
12. สงขลา
13. สตูล
14. สุราษฎรธานี

0-7461-3289
0-7621-2726
0-7321-2961
0-7782-3248
0-7431-1188
0-7472-4282
0-7735-5081
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จังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ระยอง

เบอรโทรศัพท
จังหวัด
ภาคตะวันออก
0-3931-2552
0-3851-6117
0-3828-2586
0-3951-1588
0-3869-4073

6. ตาก
7. กาญจนบุรี
8. ราชบุรี
9. เพชรบุรี
10. ประจวบคีรีขันธ

เบอรโทรศัพท
0-5551-1452
0-3451-2455
0-3233-7620
0-3242-6091
0-3255-0936
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สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
ศูนยปฏิบัติงานชางภาคกลาง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
0-2577-1857
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2
3/14 ซ.โยธินพัฒนา แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230 0-2539-1992 ตอ 11
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3
40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
0-3824-0135
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4
444 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
0-3427-5240
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
บริเวณนิคมสรางตนเองพิมาย ต.นิคม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
0-4447-1463
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6
39/2 ม.9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 40250
0-4343-1699
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
บริเวณศูนยพฒ
ั นานิคมฯ ต.ภูคิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000
0-4387-1006
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
บริเวณศูนยพฒ
ั นานิคมภาคกลาง ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210
0-3649-9184
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
บริเวณศูนยพฒ
ั นานิคมภาคเหนือ ต.รวมจิต อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 53190 0-5540-2063
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 0-5322-2830
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11
33 ม.1 ถ.สุราษฎร-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100
0-7735-5022
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
ตู ปณ. 15 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
0-7433-3222
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องคกรภาคเอกชนในประเทศไทย (NGO)
ชื่อองคกร

โทรศัพท
ภาคเหนือ

AIDS and Social Concern

0-1724-1012

Asian Harm Reduction Network

(053) 893-175

Health & Development Network (HDN)

(053) 418-438

Home and Community Health Care

(053) 408-044

PSI เชียงใหม

(053) 306-301-3

กลุมเขลางคเพื่อการพัฒนา

0-1951-7119

กลุมศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา

(053) 737-412

กลุมสันปาตอง-แมวางเสวนา

(053) 489-499

กลุมอาสาพัฒนาเด็ก

(053) 213-192

กองทุนเด็กกําพราเอดส

0-5705-9074

คลีนิคนิรนามเชียงใหม
เครือขายผูใชยาประเทศไทย

(053) 234-669-70
(053) 214-988,
(053) 220-090

เครือขายผูติดเชื้อจังหวัดลําพูน

(053) 530-101

เครือขายผูติดเชื้อภาคเหนือตอนบน

0-9755-1195,
(053) 304-045
0-6654-7619
(053) 512-197
(053) 880-144
(053) 791-055

เครือขายเยาวชนภาคเหนือ
เครือขายองคกรชุมชนจังหวัดลําพูน
โครงการเครือขายชุมชนรักษา
โครงการเคียงริมโขง

ภาคผนวก ง
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ชื่อองคกร

โทรศัพท

โครงการเด็กกําพราเอดส

(053) 380-566-7

โครงการประสานและสนับสนุนเครือขายงานพัฒนาชาวเขา

(053) 430-358

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

(053) 375-070

โครงการพัฒนาเครือขาย

(053) 710-174

โครงการพัฒนาเมืองฝาง

(053) 382-583

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ลุมน้ําวัง

(054) 326-105

โครงการพุทธธรรมบนพื้นที่สูง แมแจม

(053) 350-531

โครงการเพื่อชายรุนใหมใสใจสุขภาพ

(053) 404-324

โครงการฟนฟูชีวิตและวัฒนธรรม แมฮองสอน

(053) 612-338

โครงการรักเพื่อนบาน

(053) 388-188

โครงการวัยรุนวัยรัก รูทันเอดส

(053) 691-224

โครงการสตรีและเยาวชนลําพูน

(053) 520-211

โครงการสังฆเมตตา

(053) 201-284

โครงการสุขภาพชุมชน

(053) 804-098

โครงการสุขภาพแบบองครวม

(053) 380-556-7

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายผูติดเชื้อ

(053) 561137

โครงการอาบูอาลีเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน

(053) 712684

โครงการเอดสชุมชน

0-1111-1142

บานเมตตาธรรม

0-1888-5320

แผนกพันธกิจเอดส กองสังคมพัฒนาและบริการ

(053) 306-310

มูลนิธิเกื้อดรุณ

(053) 408-424

มูลนิธิเขาถึงเอดส เชียงราย

(053) 716-212
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ชื่อองคกร

โทรศัพท

มูลนิธิงานพัฒนาผูสูงอายุ

(053) 298-597

มูลนิธิไทยลาหู

(053) 491-730

มูลนิธิไทยอาทร

(054) 415-246

มูลนิธิบานซานตาคลอส

(053) 381-036

มูลนิธิพัฒนาเครือขายเอดส

(053) 222-417

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

(053) 380-566-7

มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม

(053) 278-750

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของกลุมชาติพันธ

(053) 811-202

มูลนิธิแมหวงลูก

(053) 825-086

มูลนิธิรักษไทยเชียงใหม

(053) 246-782

มูลนิธิศักยภาพเยาวชน

(053) 274-157

มูลนิธิศูนยฮอตไลน

(053) 850-270

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแกว

(053) 244-017

มูลนิธิหวงใยเด็กกําพรา

(053) 823-931-2

มูลนิธิแหงความเมตตาและเอื้ออารีย

(053) 865-535

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร เชียงใหม

(053) 282-504

โรงเรียนอนุบาลเรวดี

(053) 455086

วัดบวกจั่นวนาราม

0-1951-3960

วัดหัวริน

(053) 830-430

ศูนยประสานงานพัฒนาองคกรเอกชนไทยภูเขา (ศอข.)

(053) 292-230

ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชน

(053) 618-067

ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานเวียงปาเปา

(053) 952-131
ภาคผนวก ง
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ชื่อองคกร
ศูนยเพื่อนชีวิตใหม
ศูนยสงเสริมกิจกรรมชุมชน
สถาบันพัฒนาชุมชนเขมแข็ง
สถาบันพัฒนาชุมชนเขมแข็ง (นครสวรรค)
สมาคมแนวรวมภาคธุรกิจไทยตานภัยเอดส
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานภาคเหนือ
สังฆมณฑลแมจัน
หมูบานเด็กโสสะเชียงราย
องคกรเครือขายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ (คยข.)
องคกรชุมชนโซนใต
องคกรเพื่อน
องคกรเพื่อนเยาวชน
องคการชวยเหลือผูสูงอายุระหวางประเทศ

โทรศัพท
(053) 808-518
(054) 429-003
(054) 458-757
0-6592-0554
(053) 203-140
(053) 350-073
(053) 719-167
(053) 277-805-6
(055) 230-973-4
(053) 249-406

องคการโปรเจคโฮพแหงประเทศไทย

(053) 771-309
(053) 772-590
(053) 248-689
(053) 824-575
(054) 227-527
(053) 832-198
(053) 894-805,
(053) 895-021
(053) 404-258-9

องคการแพลน ประเทศไทย

(053) 714-731

องคการหมอไรพรมแดน-ฝรั่งเศส

(055) 542-753
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ชื่อองคกร

โทรศัพท

ภาคใต
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส ภาคใต

(073) 221-665

คริสตจักรภาค 9 สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย

0-1537-1836

เครือขายเยาวชนภาคใตตอนบน

0-4059-3880

เครือขายเยาวชนภาคใตตอนลาง

0-6746-7101

เทพรักษนิเวศน

(077) 547506

บานเมตตา

0-1798-9706

บานสุขสันต สงขลา

(074) 313409

มูลนิธิศุภนิมิต ภูเก็ต

(075) 362-038

มูลนิธิรักษไทย พัทลุง

(074) 617-482

มูลนิธิรักษไทย หาดใหญ

(074) 257-363

มูลนิธิศุภนิมิต ตรัง

(075) 251-614

มูลนิธิศุภนิมิต ระนอง

(077) 813-312-3

มูลนิธิศุภนิมิต สงขลา

(074) 313-760

ศูนยอภิบาลผูเดินทางทะเล ภูเก็ต

(076) 217-278

สมาคมการประมงจังหวัดปตตานี

(073) 349-475

สมาคมแนวรวมธุรกิจไทยตานภัยเอดส (TBCA) จ.ระนอง

(077) 812-436

สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย จ.ยะลา

(073) 241-189

อสม.ชวยเพื่อน

0-1788-9179

อาสาสัมพันธปองกันเอดส

(077) 289-152
ภาคผนวก ง
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ชื่อองคกร

โทรศัพท
ภาคกลาง

CPA Positive Marketing Company Ltd.,
Family Health International (FHI)

0-2589-7966
0-2263-2300 ตอ 140

Population Service International (PSI)
Program for Appropriate
UNAIDS THAILAND
กลุมกัลยาณมิตร จ.สุพรรณบุรี
กลุมพลังชีวิต
กลุมเพื่อนพนักงานบริการ
กลุมยายกับตา
กลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดส
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสงเสริมงานเอดส
คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร
เครือขายผูใชยา ประเทศไทย
โครงการรณรงคปองกันโรคเอดสในชุมชนแออัด
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย
โครงการสงเสริมความเขาใจเรื่องโรคเอดสและวัคซีน
ชมรมชีวิตและความหวัง
เดอะพอส โฮมเซ็นเตอร
บางกอกเรนโบว
บานพักใจ
ปญญาภิวัฒน
ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มูลนิธิ นายแพทย สมบูรณ วัชโรทัย

0-2655-4001- 5
0-2653-7563
0-2288-1203
(035) 546-439
0-1820-0161
0-2632-9502
(032) 425-438
0-2939-6434
0-2681-3900 ตอ 1302
(038) 685-480
0-2954-0871
0-2252-2568-9
0-2252-2568-9
0-6553-3903
0-2318-5600
0-2747-5638-9
0-2618-3221
0-2551-3254
0-2951-0450-2 ตอ 307
0-2441-9184 ตอ 109
0-2591-8168-9
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ชื่อองคกร

โทรศัพท

มูลนิธิเขาถึงเอดส
มูลนิธิเขาถึงเอดส สํานักงานกาญจนบุรี
มูลนิธิดวงประทีป
มูลนิธิไทยอาทร
มูลนิธิธรรมรักษ (วัดพระบาทน้ําพุ)

0-2372-2113-4
(034) 512-972
0-2671-4045-8
0-6013-5767
(036) 413-805,
0-1308-1666
0-2433-5149 ,
0-2435-1246
0-2596-3791
0-1590-4010,
(038) 622-346
0-2642-5725-6
0-2513-1001
0-2416-8073-4
0-2279-5306
(039) 525-293
0-2755-6343,
0-2394-5846
(034) 414-127
(039) 301-747
0-2674-3101-2
0-2381-8863-5
0-2277-8811,
0-2277-7699,
0-2276-2950

มูลนิธิผูหญิง
มูลนิธิพัฒนรักษ
มูลนิธิพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
มูลนิธิเพิรล เอส บัค (สาขาประเทศไทย)
มูลนิธิเพื่อนหญิง
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
มูลนิธิรักษไทย
มูลนิธิรักษไทย – ตราด
มูลนิธิรักษไทย – สมุทรปราการ
มูลนิธิรักษไทย – สมุทรสาคร
มูลนิธิรักษไทย – จันทบุรี
มูลนิธิไว. เอ็ม. ซี. เอ. กรุงเทพฯ
มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย
มูลนิธิศูนยฮอตไลน

ภาคผนวก ง
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ชื่อองคกร

โทรศัพท

มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล
มูลนิธิสยามแคร
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง
มูลนิธิเอดสแหงประเทศไทย
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร (สงเสริมโอกาสผูหญิง)
ศูนยการศึกษาโรคเอดส สระบุรี
ศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส
ศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส สาขาระยอง
ศูนยเผยแพรและสงเสริมการพัฒนา
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี
ศูนยรวมพัฒนา จังหวัดชลบุรี
สถานสงเคราะหเด็กบานพระคุณ

0-2671-5313
0-2530-5902
0-2591-1224-5
0-2279-7022-3
0-2526-8311
(036) 313-584
0-2372-2328-9
(038) 871-236-7
0-2691-0408-9
(034) 532-091
(032) 322-027
(038) 455-908
(039) 457-979

สภาคริสตจักรลูเธอรแรนแหงประเทศไทย

0-2742-8408,
0-1402-1153
0-2716-8750-7
0-2229-4611- 28
0-2632-6956-8
0-2941-2320
0-2967-8550-4
0-2884-5711
0-2880-7084
0-2563-0186
0-2381-8834-6

สมาคมแนวรวมภาคธุรกิจไทยตานภัยเอดส (TBCA)
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
สมาคมสรางสรรคกิจกรรมอิสรชน
สมาคมอนามัยเจริญพันธ
สวนสันติธรรม
สหทัยมูลนิธิ
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ชื่อองคกร
สํานักงานอ็อกแฟม ในประเทศไทย
องคกร เพิรล เอส บัค (ชลบุรี)
องคการบรรเทาทุกขแหงคริสตจักรนอรเวย
องคการพัฒนาเอกชนดานแรงงานและครอบครัว
องคการหมอไรพรมแดน-เบลเยี่ยม (ประเทศไทย)
องคการหมอไรพรมแดน-ฝรั่งเศส (ประเทศไทย)
ออเดนเฮาส

โทรศัพท
0-2656-7615
(038) 285-014
0-2653-2927
0-2468-4595
0-2370-3087-90
0-2663-1756-8
0-2435-7287

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กัลยาณมิตรเพื่อการชวยเหลือผูติดเชื้อ จ.กาฬสินธุ
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส ภาคอีสาน
เครือขายครูขางถนน (วัดเจริญราษฏร)
เครือขายผูนําสตรีตานเอดส
เครือขายอาสาสมัครปองกันเอดส
โครงการชุมชนรักชีวิตรักสุขภาพ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
บานพักใจเลย
บานพักใจหนองคาย
บานพักใจอุดรธานี
มูลนิธิจักราชพัฒนา
มูลนิธิชุมชนอีสาน
มูลนิธิไทยอาทร ขอนแกน
มูลนิธิพัฒนรักษ จ.อุบลราชธานี
มูลนิธิพัฒนาเครือขายเอดส – ภาคอีสาน
มูลนิธิพัฒนาบุคคล จ.รอยเอ็ด

(043) 869-253
(044) 513-257
0-1824-3361
0-9842-8903
(045) 405-671
(043) 415-627
(045) 289-084
(042) 832-183
(042) 412-204
(042) 223-884
(044) 399-168
(044) 513-562
(043) 239-983
(045) 351-225
(043) 227-847-8
(043) 580-121
ภาคผนวก ง

99

มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส

ชื่อองคกร
มูลนิธิพัฒนาอีสาน
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
มูลนิธิมีชัยเตือนภัยเอดส
มูลนิธิรักษไทย อุดร
มูลนิธิรักษไทย อุบลราชธานี
มูลนิธิสุธาสินีนอยอินทรเพื่อเด็กและเยาวชน
ศูนยคณะธิดาเมตตาธรรม
ศูนยนิรมล
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานซับใต
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานบานไผ
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานลําปลายมาศ
ศูนยเพาะชําความคิดเพื่อการพัฒนา
ศูนยมารีสงเคราะหหนองบัวโคก
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา
สมาคมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอีสาน
สํานักงานหมอลําลําดวน
องคกรเพื่อสุขภาพชุมชน
องคการแชร – อํานาจเจริญ
องคการแชร – อุบลราชธานี
องคการพัฒนาเครือขายเอดสชายแดนไทย-อินโดจีน
องคการศิลปนเพื่อพัฒนาชนบท
องคการสยามแคร มุกดาหาร
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โทรศัพท
(044) 712-027
(043) 547-782
(043) 711-160
(042) 329-193
(045) 240-136
(045) 722-241
(043) 851-681
(043) 236-914
(036) 227-065
(044) 657-145-7
(043) 374-033
(044) 689-120
(043) 777-060
(044) 782-417
0-1789-1965
(044)-802-173
(044) 258-100-1
(045) 312-562
0-6630-7545
0-1065-8457
(045) 511-491
(045) 209-039
(044) 520-821
(043) 530-301
(042) 613-800-1

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-------------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
ส ง เสริ ม อาชี พ มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก และ
มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน

- คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
เพื่ อใหมาตรฐานการบริห าร/การบริก ารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 2
พิจารณารางมาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119 /2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
-------------------------------------------------รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายวสันต วรรณวโรทร) ประธานคณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค จังหวัดลําพูน
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังหิน จังหวัดตาก
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ จังหวัดชลบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จังหวัดนครปฐม
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผ จังหวัดกาญจนบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลระแหง จังหวัดปทุมธานี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางนายสี จังหวัดพังงา
คณะทํางาน
ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะทํางาน
ทองถิ่นจังหวัดสงขลา
คณะทํางาน

23. ผูแทนสํานักสงเสริมและพิทกั ษผูดอยโอกาส สํานักงานพิทักษสวัสดิภาพ
และสงเสริมเด็ก เยาวชน ผูดอ ยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ
24. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
25. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
26. ผูอํานวยการมูลนิธิเขาถึงเอดส
27. ผูแทนเมืองพัทยา
28. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
29. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
30. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
31. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
32. ผูแทนสํานักการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
33. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
34. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาสวนทองถิ่น
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน)
35 ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
****************************

คณะทํางาน
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คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายธนา
ยันตรโกวิท
ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น
นางวิภา
ธูสรานนท
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานการ
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
นางราตรี
รัตนไชย
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
นางณัฐกมล เจริญพานิช
บุคลากร 7
นายจีรศักดิ์ ศรีสุมล
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
นายธีรพันธุ รื่นกลิ่นจันทร
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
นายธรินทร นวลฉวี
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
วาที่ ร.ต. กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 3

คณะผูจัดทําในสวนของศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารยนายแพทยประพันธ ภานุภาค
นายระพีพันธ จอมมะเริง
นายธเนศว กาญธีรานนท
นางสาวสุพัชรา ฉายเทียมรัศ

ที่ปรึกษา
คณะผูจัดทํา
คณะผูจัดทํา
คณะผูจัดทํา

