
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัตใินการสงเคราะหผูปวยท่ียากไรขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผูปวยท่ียากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูปวยที่ยากไร 

คุณสมบัติ  

1. มีสัญชาติไทย  

2. มีภูมิลำเนา*ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 

3. ไดรับการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ 

ขอรับแบบคำขอ ณ อบจ. เทศบาล หรือ อบต.  

เอกสารประกอบแบบคำขอ มีดังนี ้

1. แบบคำขอรับการสงเคราะห  

2. สำเนาบัตรประจำตัวปชช. ผูปวยและหรือผูดูแล อยางละ 1 ฉบบั  

3. สำเนาทะเบียนบานของผูปวยฯ 1 ฉบับ  

4. สำเนาบัตรประจำตัวผูปวยฯ/ใบนัดของผูปวยฯ/ หรือหนังสือสง

ตัวไปรักษาสถานพยาบาลอื่น 1 ฉบับ  

 (อยางใดอยางหน่ึงแลวแตกรณี)  

5. สำเนาบัญชีธนาคารผูปวยฯ หรือผูดูแล 1 ฉบับ 

6. สำเนาใบยินยอมใหโอนเงินผานธนาคาร หรือ KTB corporate  
7. สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วของ  
*(เอกสาร ขอ 2-7 ตองรับรองสำเนาถกูตอง)* 

การยื่นคำขอ 

      1. ยื่นคำขอรับการสงเคราะหตอ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. ที่ผูยื่นคำขอมีภูมิลำเนา  

      2. อบจ. เทศบาลและ อบต. รับคำขอรับการสงเคราะห พรอมตรวจคุณสมบัติเบื้องตนของผูปวยที่ยากไร  

      3. สงคำขอรับการสงเคราะหไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  

         (เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินการ) 

 

 

 

 การพิจารณาใหความชวยเหลือ 

               1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ตรวจสอบขอมูล และพิจารณาใหการสงเคราะห  

               2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ตรวจสอบและพจิารณาใหการสงเคราะหแลว  

                  แตไมเพียงพอ หรือไมไดรับการสงเคราะห สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  

                  สงขอมูลและสำเนาหลักฐานคำขอรับการสงเคราะหมายังองคการบริหารสวนจังหวัด  

               3. องคการบริหารสวนจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพจิารณาใหความชวยเหลือตอไป 

 

 

 
อัตราคาใชจายในการสงเคราะห  

       การกำหนดอัตราคาเดินทาง ใหกำหนดเปนคาชดเชยคาพาหนะเหมาจายตามระยะทางจาก สถานทีพ่ัก  

      (ตามภูมิลำเนา) ไปยังสถานพยาบาลของรัฐ (ไป-กลับ) ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท ดังนี้  

      - ระยะทาง 1-20 กิโลเมตร ใหเบกิจายในอัตราเหมาจาย คร้ังละ 200 บาท (สองรอยบาทถวน)  

      - ระยะทาง 21-50 กิโลเมตร ใหเบิกจายในอัตราเหมาจาย คร้ังละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน)  

      - ระยะทาง 51-100 กิโลเมตร ใหเบิกจายในอัตราเหมาจาย คร้ังละ 400 บาท (ส่ีรอยบาทถวน)  

       - ระยะทางทางเกินกวา 100 กิโลเมตร ใหคำนวณตามระยะทางในอัตรากม.ละ 4 บาท แตไมเกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)  

      - กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินที่จะตองเดินทางเขารับการรักษายังสถานพยาบาลของรัฐทันทีทันใด ซ่ึงจะตองเหมารถหรือ 

        ใชบริการจางเหมาเปนการดวน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงแตไมเกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)  

 ทั้งนี้ ตองมีใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดการจางเหมารถบริการประกอบการพิจารณาดวย  

(กรณีมีความจำเปนเกินกวา 3 คร้ัง ใหขอความเห็นชอบจาก ผวจ. เปนรายกรณี) 

 

 

 

 



แบบแสดงความประสงคขอรับการสงเคราะหผูปวยท่ียากไรขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ในการขอรับคาเดินทาง (คาพาหนะ) เพ่ือเขารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ 

ชือ่ผูปวย นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ................................................นามสกุล......................................อายุ............ป 

เลขประจำตัวประชาชน...................................................................ท่ีอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี................  

ตำบล...............................อำเภอ.................................จังหวดับึงกาฬ  หมายเลขโทรศัพท......................................  

บุคคลท่ีสามารถติดตอได/ผูดูแลผูปวย ชื่อ-สกุล....................................................................................................... 

ความสัมพันธกับผูปวย.........................................หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได.......................................... 

ภูมิลำเนาในเขตพ้ืนท่ี ทน./ทม./ทต./อบต.................................ปวยดวยโรค.............................. รักษาครั้งแรก 

สถานพยาบาลท่ีรักษา.............................................ความถ่ีในการรักษา..............ครั้ง/เดือน/ป   รักษาตอเนื่อง  

รายได.............................บาท/เดือน  เปนคนไขในพระราชานุเคราะห  เปนคนไขท่ัวไป  อ่ืนๆ 

 ผูปวยท่ียากไรฯ ไดรับเงินสงเคราะหจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ 

ซ่ึงไดนำเงินจำนวนดังกลาวไปเปนคาใชจายและไมเพียงพอ จึงขอรับการสงเคราะหคาใชจายในการเดินทางไป

รักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผูปวย ท่ียากไรขององคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2560 ดังนี้  

ระยะทาง (ไป-กลับ) จากบานเลขท่ี.................หมู..........ตำบล..............................อำเภอ....................................... 

จังหวัดบึงกาฬ ถึงสถานพยาบาลของรัฐ................................ระยะทาง..........กิโลเมตรเปนเงิน........................บาท

 ท้ังนี้ไดแนบเอกสารประกอบการเบิกจายเงินคาเดินทางพรอมรับรองความถูกตองของสำเนา มาพรอมนี้

ดวยแลว  

 แบบคำขอรับการสงเคราะห    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ  

 สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ    สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอ่ืนๆ ของผูปวย 

                    ท่ียากไรฯหรือผูดูแล 1 ฉบับ 

 *(กรณีใหโอนคาพาหนะเขาบัญชีของผูดูแล ใหสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูดูแล 1 ฉบับ 

 สำเนาใบยินยอมใหโอนเงินผานธนาคาร หรือ KTB corporate 

 สำเนาบัตรประจำตัวผูปวย / ใบนัดของสถานพยาบาลของรัฐ / หนังสือสงตัวไปรักษาพยาบาลอ่ืน  

(*อยางใดอยางหนึ่งแลวแตกรณี) 1 ฉบับ  

 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ............................................................................................................................................ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากตรวจสอบแลวพบวา ขอมูล

สวนใดสวนหนึ่งไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมท่ีจะใหระงับการชวยเหลือและคืนเงินคาพาหนะเดินทาง ท่ีไดรับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

       ลงชื่อ.................................................ผูปวย/ผูดูแล 

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

       วันท่ี...................................................... 

ลงชื่อ..................................................ผูรบัเรื่อง   ลงชื่อ................................................ผูรับรองขอมูล       

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

ตำแหนง.............................................(เจาหนาท่ีอปท.)  ตำแหนง.............................................(ปลัดอปท.) 

วันท่ี..................................................    วันท่ี...................................................  
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สำหรับเจาหนาท่ีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ  

ตรวจสอบแลว    เอกสารครบถวน      เอกสารไมครบถวน      เปนผูยากไร      ไมไดเปนผูยากไร  

กรณี เปนผูยากไร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ 

 ใหการสงเคราะหแลวเพียงพอ  ใหการสงเคราะหแลว ไมเพียงพอ เห็นควร............................................................ 

.............................................................................................................................................................................................  

 ไมไดใหการสงเคราะห เห็นควร..................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................  

      ลงช่ือ.....................................................เจาหนาท่ี พมจ.บก.  

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

      ตำแหนง..................................................  

      วันท่ี.........................................................  

 

สำหรับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ  

ตรวจสอบแลว    เอกสารครบถวน      เอกสารไมครบถวน      

  เปนผูปวยท่ียากไรขององคการบรหิารสวนจังหวัดบึงกาฬ ท่ีไดรบัการสงเคราะหชวยเหลอื          

เปนคาเดินทางไปรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ เปนครั้งท่ี  ครั้งท่ี 1    ครั้งท่ี 2    ครั้งท่ี 3 

และไดรับการอนุมัติใหความชวยเหลือเปนคาเดินทางไปรักษาพยาบาลฯ เบิกจายประจำปงบประมาน พ.ศ..................... 

ครั้งท่ี..................................เมื่อวันท่ี...................................................... 

      ลงช่ือ.....................................................เจาหนาท่ี อบจ.บก  

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

      ตำแหนง..................................................  

      วันท่ี.........................................................  

 

สำหรับผูปวยท่ียากไรของอบจ.บึงกาฬหรือผูดูแลผูปวยท่ียากไรของอบจ.บึงกาฬ  

 ขาพเจา นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................ไดรับคาพาหนะเพ่ือเขารับการ

รักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ จำนวนเงิน.....................................บาท โดยไดโอนเงินเขาบัญชีช่ือ 

........................................................................บัญชีเลขท่ี...........................................................เรียบรอยแลว  

 

      ลงช่ือ.................................................ผูรับเงิน (ผูปวย/ผูดูแล)  

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

      วันท่ี...................................................... 

 



 

แผนท่ีตั้งบานของผูปวยท่ียากไรฯ พอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* คำนวณระยะทางจากเกณฑของ Google Map เปนหลัก 

 

หมายเหตุ 1. หากผูปวยท่ียากไรไมสามารถลงลายมือชื่อได สามารถประทับลายนิ้วมือได  

    2. Down load แบบแสดงความประสงคขอรับการสงเคราะห ไดท่ี Web site ของ อบจ.บึงกาฬ 

https://www.buengkanpao.go.th/หัวขอ บริการประชาชน/แบบฟอรมสำหรับประชาชน/1.ผูปวยท่ียากไร

อบจ.บก. 

    3. ให อปท. จัดทำหนังสือนำสงเอกสารขางตน ไปยัง สนง.พมจ.บก. กลุมการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ โทร. 042-492462 

    4. สอบถามเพ่ิมเติม ฝายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ.บึงกาฬ  

โทร 042-492754 ตอ 126  


