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บทน า 

 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาท อ านาจหน้าที่  ในการ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในจังหวัดแพร่ มีผู้มาใช้บริการ ทั้งในส่วนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไปเป็นจ านวนมาก  รวมถึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในหลายๆ ด้าน  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดท าหนังสือเล่มนี้ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อเรื่อง   การด าเนินงานสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 
2. ความเป็นมาและความส าคัญ ที่มาของการจัดท าองค์ความรู้เรื่องนี้ 

ปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   คนไทย
ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ความเหลื่อมล้ าและ
ความยากจนที่เป็นปัญหาในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้คนไทยยังประสบปัญหาการว่างงาน ค่าจ้าง
แรงงานต่ า  โดยเฉพาะราษฎรที่อยู่ตามต่างจังหวัด  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  หรืออาชีพ
รับจ้างงานทั่วไป  ที่ประสบความเดือดร้อนในการด ารงชีวิตประจ าวันอันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่มี  
ค่าครองชีพสูง มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เป็นเหตุให้บางครอบครัว ประสบปัญหาความเดือดร้อน
เพ่ิมขึ้นอีกเป็นอันมาก  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน 
ที่เจ็บป่วยซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง มีฐานะยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ แต่ถูกหน่วยตรวจสอบทักท้วงว่าไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่และไม่มีระเบียบเบิกจ่าย  ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ (๘) และมาตรา ๗๔ (๙)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับ (๑๓) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 
๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยที่เป็นการสมควร
กระทรวงมหาดไทย จึงได้ก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ  โดยระเบียบดังกล่าว ได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภา พันธ์ 
2560 เป็นต้นไป เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยซึ่งเป็นผู้ยากไร้ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
             ด้วยระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงได้จัดท าโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย 
ที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขึ้น เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปรักษาพยาบาล  บรรเทาความเดือดร้อนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม ในการตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวิธีการด าเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบได้อย่างถูกต้อง  
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าองค์ความรู้เรื่องนี้ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนการด าเนินงานให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ 
และน าไปสู่การปฏิบัติให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
 3.2 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการด าเนินงานให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ 
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงาน และสามารถน าไปเผยแพร่ 
และแนะน าประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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4.  ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



 

 

4.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  (27) การสังคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 4.2 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 74(9) รายจ่ายอ่ืนใดตาม 
ที่มีข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  
 4.3 กฎกระทรวง(พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 (13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ 

4.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 

4.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘08.2/ว ๑23๔  ลงวันที่ 7 มีนาคม ๒๕6๐   
 4.6 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่  
7 เมษายน 2560 
 
5. ค านิยาม 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้ก าหนดความหมายค าเฉพาะที่ใช้ตามระเบียบ ดังนี้ 
 5.1 “การสงเคราะห์” หมายความว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 5.2 “ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง” หมายความว่า ค่าพาหนะส าหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้ 
เพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ 
 5.3 “ผู้ป่วยที่ยากไร้” หมายความว่า ผู้ป่วยที่ยากจน ซึ่งมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
การสงเคราะห์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

** ผู้ป่วยที่ยากจน หมายถึง สภาพที่บุคคลนั้นมีความเป็นอยู่ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน กล่าวคือ ไม่มี
รายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายในการซื้อสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการครองชีพ เช่น  อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย 
        *** ผู้ยากไร้ (ตามความหมายพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary)  
[n.] pauper คนที่ไม่มีจะกินและไม่มีที่พ่ึง 
 
6. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ผู้ป่วยยากไร้ที่จะยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดแพร่ 
 3. ได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ โดย ต้องมีใบนัดแพทย์จากสถานพยาบาล  เป็นผู้ป่วย
ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว มีความจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น  
โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ มีความพิการที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง เป็นต้น 
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โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการสงเคราะห์
ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามที่ระเบียบฯ ได้ก าหนดภารกิจไว้ ประกอบด้วย  



 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทน
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้  
มีอ านาจหน้าทีด่ าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้การสงเคราะห์ ความช่วยเหลือหรือด าเนินการอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล (ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ที่ 819/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560)  

ตามระเบียบฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้ในเบื้องต้น แต่ไม่ได้
กล่าวถึงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการด าเนินงานให้การช่วยเหลือ ดังนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินงานการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงได้ประชุมหารือก าหนด
แนวทางขั้นตอนและเงื่อนไขการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้ ดังนี้ 

 

ขัน้ตอนและวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
1. ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล  

ณ สถานพยาบาลของรัฐ สามารถยื่นแบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ได้ที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ของตนเอง  และเทศบาล/อบต. ตรวจสอบว่าผู้ป่วย 
ที่ยากไร้ที่ยื่นค าขอมีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ และส่งแบบขอรับการสงเคราะห์ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 2. หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับแบบขอรับการสงเคราะห์ จะด าเนินการส่งแบบ
ขอรับการสงเคราะห์ฯ ไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจ์ังหวัดก่อนเป็นล าดับแรก 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ หากยังไม่เคยให้ความช่วยเหลือ และส านักงานพัฒนาสังคมฯ  
มีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ จะด าเนินการช่วยเหลือก่อน 
 3. จากกรณีข้อ (2) ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับการสงเคราะห์ไม่เพียงพอ เช่น มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
เข้ารับการรักษาพยาบาล มากกว่าที่ได้รับการสงเคราะห์จากส านักงานพัฒนาสังคมฯ หรือไม่ได้รับการสงเคราะห์
เนื่องจากถูกจ ากัดด้วยงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะพิจารณาสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ ได้ครั้งละไม่เกิน 
2,000 บาทต่อคน และไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปีงบประมาณ  โดยคณะกรรมการด าเนินงานการสงเคราะห์ฯ 
ได้มีมติในที่ประชุม ก าหนดวิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้ค านวณ 
เป็นระยะทางจากที่พักไปยังสถานพยาบาลของรัฐ ให้คิดค่าใช้จ่ายตามประเภทพาหนะ ดังนี้  
   ประเภทรถยนต์    คิดค่าเดินทางกิโลเมตรละ  4 บาท 
   ประเภทจักรยานยนต์   คิดค่าเดินทางกิโลเมตรละ  2 บาท 
ให้ค านวณระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นผู้รับรอง
ระยะทางในการเดินทางของผู้ขอรับการสงเคราะห์ 
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4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการสงเคราะห์ผู้ป่วย 
ที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือด าเนินการประชุมพิจารณาอนุมัติให้การสงเคราะห์  



 

 

ความช่วยเหลือหรือด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบ ทุกๆเดือน
หลังจากการประชุมพิจารณาเสร็จสิ้น กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในฐานะกรรมการและเลขานุการ  
จะด าเนินการรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาลงนามอนุมัติให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบฯ เพ่ือจะได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

5. แจ้งผลการพิจารณา ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ และกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ ทุกรายที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติให้ความช่วยเหลือ  

6. ด าเนินการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นค่าเดินทาง 
ไปรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย ก่อนวันที่ผู้ป่วยจะเดินทางไปรักษาตามใบนัดจากสถานพยาบาล  

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการสงเคราะห์ 
 1. แบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับการสงเคราะห์ 
 3. ใบนัดการรักษาจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ  
 4. หนังสือรับรองระยะการเดินทาง และภาพแสดงแผนที่ระยะทาง  

    (จากเว็บไซต์กรมทางหลวง : DOH TO TRAVEL) 
 5. ภาพถ่ายที่เห็นลักษณะบ้าน สภาพที่อยู่อาศัยที่ชัดเจน 
 6. เอกสารอ่ืนๆ เช่น ส าเนาสมุดทะเบียนรถท่ีใช้โดยสาร, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขับรถ
รับจ้างโดยสาร ฯลฯ  (กรณีอาจจะเรียกเพ่ิมเติม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการเบิกจ่าย) 

7. กิจกรรมในการด าเนินการให้การจัดท าการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดแพร่ ประสบความส าเร็จ 
 7.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการจัดท าการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 
ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ 8 อ าเภอของจังหวัดแพร่ทราบโดยทั่วกัน  
โดยประสานไปยังเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกต าบลในจังหวัดแพร่ 
       นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อดิจิทอล ( facebook : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่, เว็บไซต์ http://www.phraepao.go.th ) และ สื่อวิทยุ คลื่น FM 91 สวท.แพร่ 

  7.2 จัดให้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ ให้กับ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่ทั้ง 24 เขต ใน 8 อ าเภอของจังหวัดแพร่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ได้ส าเร็จลุล่วง 
 7.3 เพ่ือให้การด าเนินงานสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ให้การสงเคราะห์ ความช่วยเหลือหรือด าเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 
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เป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ทันเวลากับการเดินทางไป
รักษาพยาบาลของผู้ป่วย 

http://www.phraepao.go.th/


 

 

 

7.4 จัดให้มีการด าเนินงานมอบเงินสงเคราะห์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล 
ให้กบัผู้ป่วย ได้ทันเวลาก่อนก าหนดการรักษาพยาบาลตามใบนัดจากสถานพยาบาล โดยลงพ้ืนที่ไปมอบ
ให้กับผู้ป่วยถึงท่ีบ้าน  
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9. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน  เป็นกิจกรรมที่มีการด าเนินงานต่อเนื่องทุกปี  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เจ็บป่วย 



 

 

 
10. ตัวชี้วัดการสู่ความส าเร็จ 
 10.1 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
จ านวน 24 คน จากพ้ืนที่ทั้ง 24 เขต ใน 8 อ าเภอของจังหวัดแพร่ ได้รับความรู้เบื้องต้นในองค์ความรู้ 
เรื่อง การด าเนินงานสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
  10.2 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับความรู้ในองค์ความรู้ เรื่อง  
การด าเนินงานสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  และสามารถให้ค าแนะน า
เบื้องต้นให้กับประชาชนได้  

10.3 เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกต าบลในจังหวัดแพร่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  
ในองค์ความรู้ เรื่อง การด าเนินงานสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  และ
สามารถน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นท่ีของตนเองได้ 

11. เป้าหมาย 
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 
และเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกต าบลในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

12. ผู้รับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

13. ปัญหาอุปสรรค์ 
 13.1 เนื่องจากการด าเนินงานการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเ อียด 
หลายขั้นตอน ในช่วงปีแรกของการด าเนินงาน จึงได้ก าหนดแบบแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี 
การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้การสงเคราะห์ ทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของแต่ละเดือน 
และพบว่าไม่สามารถควบคุมเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางไปรักษาพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละรายได้ 
เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายการเดินไปรักษาพยาบาลมีห้วงระยะเวลาที่หลากหลาย จนบางครั้งไม่สามารถ
รวบรวมส่งแบบขอรับให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบเพ่ือให้การช่วยเหลือ 
ในล าดับแรกก่อน ได้ในครั้งเดียวตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแบบแผน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบและท าให้เกิดงานซ้ าๆ เป็นการเพ่ิมภาระของงานให้กับหน่วยงานพัฒนาสังคมฯ ซึ่งหากส านักงาน
พัฒนาสังคมฯ ตรวจสอบแล้วไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เนื่องจากถูกจ ากัดด้วยงบประมาณ และส่งแบบ
กลับมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือต่อไปนั้น บางรายเมื่อเสนอที่ประชุมและได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือแล้ว แต่ไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลได้ เนื่องจากเอกสารใบนัดการรักษาจากสถานพยาบาลที่ยื่น
แสดงในครั้งนั้นได้เลยก าหนดไปแล้ว ก่อนได้รับการลงนามอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
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13.2 ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่รับแบบ
ขอรับการสงเคราะห์พร้อมตรวจสอบว่าผู้ป่วยที่ยื่นแบบขอรับฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ และตรวจสอบ
การกรอกข้อมูลในแบบขอรับฯ และเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมแบบขอรับฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน 



 

 

ปรากฏว่ายังมีความบกพร่องอยู่ เช่น กรอกข้อมูลในแบบไม่ครบถ้วน เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
พิจารณายังมีความไม่สมบูรณ์ เช่น ภาพถ่ายสภาพที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย เป็นต้น 

14. แนวทางแก้ไข 
 14.1 ปัจจุบันการด าเนินงานการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานจากเดิม
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้  
การสงเคราะห์ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง โดยก าหนดให้ยื่นแบบขอรับการสงเคราะห์ ภายในวันที่ 5 ของเดือน 
เพ่ือจะได้รวบรวมแบบน าส่งให้ส านักงานพัฒนาสังคมฯ ตรวจสอบเพ่ือให้การช่วยเหลือในล าดับแรกก่อน  
ในวันถัดไป ส านักงานพัฒนาสังคมฯ จะใช้เวลาในการด าเนินการตรวจสอบ ประมาณ 5 - 7 วัน หากไม่มี
งบประมาณที่จะช่วยเหลือ จึงจะส่งเอกสารของผู้ป่วยมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือต่อไป โดยได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมทุกวันที่ 20 ของเดือน ( อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวันที่
ประชุมตามสถานการณ์ ) 
 14.2 หลังจากที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับแบบขอรับ 
การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ จะด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานของผู้ป่วยที่ยากไร้ ก่อนที่จะด าเนินการรวบรวมส่งให้ส านักงานพัฒนาสังคมฯ หากพบว่า 
รายละเอียดข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ได้รับ ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน จะด าเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
ที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ คือ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมทันที เพ่ือให้ทันตาม
ก าหนดการข้ันตอนวิธีปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม 
มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบเงินสงเคราะห์ฯและสิ่งของจ าเป็น 

ให้กับนางสาวสมบัติ เขียวข า (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) 
 

 

นางบุญสม  ป่าส่วน  บ้านเลขที่ 225 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านปง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม 

 



 

 

 
นายไว  อะทะกูล  บ้านเลขท่ี 96 หมู่ที่ 10 ต าบลเวียงทอง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

ป่วยเป็นโรค มะเร็งล าไส้ 
 

 
นายสุระกิจ  ไทยใหม่  บ้านเลขท่ี 148/3 หมู่ที่ 6 ต าบลสรอย อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

ผู้ป่วยติดเตียง (พิการทางการเคลื่อนไหว) 


