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หลักวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณ
การแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่าเพื่อส่งเสริมการมีบทบาท
ตามความพร้อม และความจาเป็นของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) สนับสนุน
และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยอาจได้รับการอุดหนุ นจากกองทุน และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๑๖ (๑๙) กาหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เรื่อง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
และการรักษาพยาบาล และมาตรา ๑๗ (๑๙) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการจัดให้มี
โรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังนั้นองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
สามารถด าเนิ น การได้ ทั้ ง การรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ไม่ ว่ า เป็ น การรั ก ษาในสถานพยาบาลหรื อ นอก
สถานพยาบาล และถูกกาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การเป็ น ไปตามมาตรฐานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยการป้องกันให้การเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นน้อยที่สุด
และให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบาบัดรักษาเฉพาะ
อย่างทันท่วงที

๑. การจัดทาแผนงาน/โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน
๑.๑ บรรจุในแผนพัฒนาสามปีหรือปรับแผนพัฒนาสามปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องบรรจุ “งานการแพทย์ฉุกเฉิน” ไว้ในแผนพัฒนาสามปี หรือปรับ
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี “งานการแพทย์ฉุกเฉิน ” อาจกาหนดไว้ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือยุทธศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๒/ว ๔๒๙๘
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๒

ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘)
๑.๒ การจัดทาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
นาแผนงาน/โครงการการแพทย์ฉุกเฉินในแผนพัฒนาสามปี ไปตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ /ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓)
๑.๓ การจัดทาโครงการ
จัดทาโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ระบุรายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามปีงบประมาณ

๒. การบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน
๒.๑ โครงสร้างการบริหารจัดการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถมอบหมายภารกิจอานาจหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉิน ให้
กอง/ฝ่าย/งาน ที่อยู่ในโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนมากจะมอบหมายให้งานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และงานสาธารณสุข ดังนี้
 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาสั่งจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และมีคาสั่งให้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงาน ด้วย
 งานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคาสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน, คาสั่งคณะทางานการแพทย์ฉุกเฉิน,
คาสั่งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ต้องผ่านการอบรมกู้ชีพตามหลักสูตรมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ),
คาสั่งพนักงานขับรถยนต์ และคาสั่งการปฏิบัติงานประจาเดือน
๒.๒ รถปฏิบัติการฉุกเฉิน
 กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ
มีคาสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถ และการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์ม
 กรณีเป็นรถอาสาสมัคร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาใช้วิธีการจ้างเหมาบริการ หรือ
การเช่ารถยนต์
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๓

๓. การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓.๑ การตั้งงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหมวดรายจ่ายของรูปแบบงบประมาณ ที่มีในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจตั้งงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
กรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉิน ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจาเป็นต้องใช้จ่าย ไปตั้งจ่ายเพื่อ
งานการแพทย์ ฉุกเฉิน ได้ โ ดยถือปฏิบั ติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ
๓.๒.๑ การจ่ายค่าตอบแทน
 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ควรจัดทาคาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ อาจจะแยกคาสั่งหรือรวมคาสั่งเดียวกับคน
นอกก็ได้ ตามดุลพินิจ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ดังนี้
o ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บุคลากรภายนอก ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เป็นอาสากู้ชีพกู้ภัย
และอาสาสมัครกู้ชีพ
o อปพร.ทีเ่ ป็นอาสากู้ชีพกู้ภัย จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน ๒๐๐ บาท และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
๘ ชั่วโมง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และต้องมีคาสั่งศูนย์ฯ
แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติการกู้ชีพ และคาสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงาน ซึ่ง

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๔

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ อปพร. ต้องอยู่ภายใต้โครงการกู้ชีพกู้ภัย ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
o อาสาสมัครกู้ชีพ จ่ายด้วยวิธีการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาให้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน/
รายวัน/รายชั่วโมง โดยทาสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที่การทางานให้ชัดเจนเฉพาะบุคคล
หรืออุปกรณ์ มีการส่งมอบงานและการตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุ จานวนเงิน ที่จ้าง
เหมาให้พิจารณาจากค่าแรงขั้นต่าและพิจารณาตามสถานะทางการคลังของแต่ละองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการพัส ดุของหน่ว ยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๓.๒.๒ การซื้อรถยนต์ การเช่ารถยนต์ ควรศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบของกระทรวงคมนาคมหรือกฎหมายขนส่ง เรื่อง รถดัดแปลง (กรณีที่มีการ
ดัดแปลงรถ)
 การดัดแปลงพัสดุประเภทครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท ๐๘๐๔/ว ๒๒๖๙ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖
 มาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ตามหนังสือ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๑ หรือหนังสือการ
ดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๓.๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและการอบรมบุคลากร เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙
๓.๒.๔ ค่าชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแต่งกาย ควรเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์
ฉุกเฉิน (หนังสือมาตรฐานและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๑ หรือหนังสือการ
ดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.๐๓๑๓.๔ / ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบีย บ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๕

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๒.๕ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และ
๓.๒.๖ ค่าจัดซือ้ วัสดุ ครุภัณฑ์และซ่อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์/วัสดุ
เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๓ การรับงบประมาณ
ค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ได้รับจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ถือเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งประมาณการรายรับไว้ในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๘๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การดาเนินงานและบริห าร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๖๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง ตอบข้อหารือการดาเนินงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่)

๔. การสื่อสารและการติดต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดหาและติดตั้งระบบการติดต่อสื่อสาร เพื่อใช้ ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระหว่างศูน ย์ รั บ แจ้ งเหตุและสั่ งการจั งหวัด ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน และประชาชนผู้แจ้งเหตุ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีระบบการสื่อสารตามมาตรฐาน
การแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้
๔.๑ โทรศัพท์สานักงาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่
๔.๒ วิทยุสื่อสาร โดยจัดหาและการขออนุญาต วิทยุสื่อสาร การจัดตั้งสถานี และการใช้ความถี่ ทั้งที่ติดตั้ง
ศูนย์ ปฏิบัติการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รถปฏิบัติการฉุกเฉิน และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นไปตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ในหนังสือมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๑
หรื อ หนั ง สื อ การด าเนิ น งานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และตามประกาศ
กรมไปรษณีย์ โทรเลข เรื่ อง หลั กเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ใช้ความถี่วิทยุ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ ประกอบระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าด้วย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๖

การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ พร้อมทั้งให้บุคลากรได้รับการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร ด้วย

๕. การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยปฏิบัติการ ควรดาเนินการและบริหารจัดการ ให้มีการจัดบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนในพื้นที่หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างทั่วถึง
และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งสถานการณ์ปกติและภัยพิบัติ โดยควรดาเนินการ ดังนี้
 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานพร้อมให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีสถานที่ตั้ง บุคลากร และมีช่องทางในการ
สื่อสาร
 จั ด บุ ค ลากร ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ตามมาตรฐานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น โดยมี ก าร
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งอาจจัดเป็นผลัด ๘ ชั่วโมง หรือ ๑๒ ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสม
แต่ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน
 จัดทาเอกสารรายงานการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อเบิกค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน โดย
ส่งรายงานการปฏิบัติการ ราย Case ทุกสิ้นเดือน ตามที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาหนด เมื่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต่อไป

๖. ขั้นตอนการเข้าร่วมและขึ้นทะเบียนชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดาเนินการขึ้นทะเบียนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น เป็ น ไปตามประกาศประกาศสถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ ประกาศกาหนด โดยดาเนินการ ดังนี้
 แสดงความประสงค์เข้าร่วมที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และประสานการอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น (FR) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรรหาบุคลากรตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่น้อย
กว่า ๑๐ คน เพื่อเข้ารับการอบรม
 นารถปฏิบัติการฉุกเฉินและอุปกรณ์ เข้ารับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน ที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในกรณีที่เป็นรถยนต์ของอาสาสมัคร (ไม่ใช่รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ต้องได้รับ
การรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเป็นเป็นรถที่ใช้ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๗

 การขออนุญาตสัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณ ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒,
ข้อกาหนดสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณ
ไซเรนหรื อ เสี ย งสั ญ ญาณอย่ า งอื่ น และเครื่ อ งหมายแสดงลั ก ษณะของรถฉุ ก เฉิ น
ฉบั บ ที่ ๓
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
ขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๓ ซึ่งรถปฏิบัติการฉุกเฉินจะต้องใช้ สัญญาณไฟวับวาบ “แสงแดงและน้าเงิน ” โดยมีเอกสาร
ประกอบการ ขออนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณ ยื่นต่อผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
ดังนี้
o หนังสือรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะดาเนินการตรวจสอบ
มาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินและอุปกรณ์ และทาหนังสือถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน)
o สาเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถ
o รูปถ่ายรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ๔ ด้าน
o หนังสือคาร้องขออนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณ ยื่นต่อผู้บังคับการตารวจภูธร
จังหวัด
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
หรื อ ผ่ า นการศึก ษาในสถาบั น การศึ กษา ที่ได้ รับ การรั บรองจากคณะกรรมการการแพทย์ ฉุก เฉิ นหรือ สถาบั น
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีรถปฏิบัติการฉุกเฉินและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน และได้รับอนุญาตให้
ใช้สัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน แล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์
รับรองมาตรฐานและสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ (ตราสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ) และได้รับการจัดแบ่งพื้นที่
บริการ (Zoning) โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด กาหนด แสดงถึง
การได้รับอนุญาตให้เป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมให้บริการประชาชน

๗. การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชน
การประชาสัมพันธ์ นับว่ามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดัง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรประชาสั ม พั นธ์ ใ ห้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ทราบว่า มี ก ารจั ด บริ ก าร
การแพทย์ฉุกเฉินแล้ว และสามารถเรียกใช้บริการได้เมื่อบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉินได้ เนื้อหาของการประชาสัมพันธ์ที่
สาคัญ คือ การบาดเจ็บจากอุบั ติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีอะไรบ้างที่สามารถเรียกใช้บริการได้ และการโทรแจ้ง
เหตุทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๖๖๙ แจ้งอย่างไร เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๘

อย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธี การต่างๆ เช่น แผ่นพับ
สติกเกอร์ ป้ายริมทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เ พื่อการ
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้านอื่นๆ ด้วย

๘. การประเมินผลและความพึงพอใจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการ
เพื่อวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และด้านอุปกรณ์ ด้านเครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ให้บริการ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลทีไ่ ด้สามารถนามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๙. ประเด็นปัญหาและการตรวจสอบสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๙.๑ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพหรือการจัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่สามารถให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ทั้งเป็นการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลหรือนอกสถานพยาบาลขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ทั้ ง นี้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และเมืองพัทยา มีอานาจและหน้าที่ใน
เรื่องการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาลและมาตรา ๑๗ (๑๙) กาหนดให้ องค์การ
บริหารส่ว นจังหวัด มีอานาจและหน้ าที่ในการจัดให้มีโ รงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุ มโรคติ ดต่ อ และตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย์ฉุ ก เฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ วรรคสอง ก าหนดให้
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ให้
องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุก เฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยอาจได้รับ
การอุดหนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน กอปรกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบข้อหารือการดาเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนินงานบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๙๑.๓/๖๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้งหน่วยกู้ชีพหรือ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายดังกล่าว

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๙

๙.๒ การรับเงินค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินไม่เป็นไปตามระเบียบ
จากการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าชดเชย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (๓๕๐ บาท/ครั้ง) จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยไม่รับเข้าเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น แต่กลั บ น าไปจ่ ายเป็ น ค่าตอบแทนให้ แก่ อาสาสมัครผู้ ปฏิบัติงานในหน่ว ยกู้ชีพถือ เป็นการปฏิบั ติ
ไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ดั ง นั้ น แนวทางการปฏิบั ติ ที่ถู ก ต้อ งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ องน าเงิ นค่ า ชดเชย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ วรรคแรก กาหนดให้บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ให้นาส่งเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น ห้ามมิให้กันไว้เป็นเงินฝากหรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมี
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๓๕ กาหนดให้บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับหรือได้รับชาระตามอานาจหน้าที่หรือสัญญาหรือได้รับจากการให้หรือใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอก
ผลจากทรัพย์สินของทางราชการหรือองค์กรเองให้นาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
เป็นอย่างอื่น ดังนั้น เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้รับเป็นเงินค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน (๓๕๐ บาท/ครั้ง)
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องรับเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องตั้งงบประมาณการรายรับไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือเพิ่มเติมใน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดรายการเงินค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน
๙.๓ โครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องบรรจุแผนงาน/โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ในกรอบยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาคุณภาพคนและสั งคม ในแนวทางการพัฒนาส่ งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร การแพทย์ฉุกเฉิน หลังจากนั้นให้บรรจุโครงการไว้ใน
บัญชีโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี
๙.๔ การตั้งรายจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการตรวจสอบของส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พบว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หลายแห่ ง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยจาแนกรายจ่ายไม่เ ป็นไปตามระเบียบวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือเพิ่มเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตั้งโครงการจัดตั้งหน่วย
กู้ชีพหรื อโครงการการให้ บริ การการแพทย์ฉุกเฉินไว้ในหมวดค่าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ ค่าใช้ส อยประเภท
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๑๐

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยในโครงการต้องแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามประเภทรายจ่ายตาม
รูป แบบและระบบงบประมาณรายจ่ ายขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เป็น ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อปพร.
ปฏิบั ติงานกู้ชีพ ค่าวัส ดุเครื่ องแต่งกาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าเวชภัณฑ์และยา เป็นต้น
ส่วนรายการค่าครุภัณฑ์ ควรตั้งจ่ายไว้ในรายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภั ณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เช่น รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ค่าสัญญาณไฟไซเรน เครื่องรับส่งวิทยุ เป็นต้น สาหรับการตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใดได้บ้างนั้น
ให้ ถือปฏิบั ติตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๔ กาหนดให้ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจา เงินสงเคราะห์พนักงานส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินเดือน
และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับศพพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ เบี้ยประชุมกรรมการ การช่วยเหลือพนักงานส่ว น
ท้องถิ่นหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงได้รับตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ
และข้อ ๖ กาหนดให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้กาหนดไว้ตาม
ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังในเรื่องนั้นไปก่อนโดยอนุโลม
๙.๕ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และอปพร. ไม่ชอบด้วยระเบียบ
จากการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเบิกเงินให้
อปพร. ที่ปฏิบัติงานกู้ชีพไม่ถูกต้อง เช่น เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา หลักฐานการเบิกจ่ายไม่
ถูกต้อง เบิกจ่ายค่าตอบแทนเกินอัตราที่ระเบียบกาหนดให้จ่าย เป็นต้น
ดังนั้น การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. ที่ปฏิบัติงานกู้ชีพให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ในอัตราไม่เกิน
คนละ ๒๐๐ บาท โดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีคาสั่งให้ อปพร. (ไม่ใช่คาสั่งของผู้อานวยการศูนย์
อปพร.) ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง โดยทาหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง โดย อปพร. ต้อง
ผ่านการอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สาหรับกรณีพนักงานหรือพนักงาน
จ้างหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) และมีคาสั่งให้
ปฏิบัติงานกู้ชีพสามารถเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ หรือหากกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้วิธีการ
จ้างเหมาบริ การ สามารถจ้างเหมาบริ การได้โ ดยถือปฏิบัติตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๑๑

ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ สาหรับวิธีการจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓

เอกสารอ้างอิงและตัวอย่าง (FILE เอกสารอ้างอิงและตัวอย่าง อยู่ใน CD)
กฎหมาย
 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการดาเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๓
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๕
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๑๒

 ข้อกาหนดสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน
หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖
 ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบ และเสียง
สัญญาณ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖
 ข้อกาหนดสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน
หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น และเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน ฉบับ ๒ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๔๗
 ข้อกาหนดสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน
หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๓
 ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียง
สัญญาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
 ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้ความถี่วิทยุ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔
หนังสือสั่งการ
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๒/ว ๔๒๙๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
 หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือสานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๓๒/๕๑๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๒ เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๑๓.๔ /ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๑๓

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๘๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การดาเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๖๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง ตอบข้อหารือการดาเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 หนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ สพฉ.๐๘/๑๔๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง เรื่อง
การดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๕๒๖.๗ /ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ
หนังสือคู่มือเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
 แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
 มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๑
 การดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่าง
 ตัวอย่างกู้ชีพเทศบาลตาบลบ้านค้อ
- ข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครประจาหน่วยกู้ชีพเทศบาลตาบลบ้านค้อ
- สมุดเวลาการปฏิบัติงานพนักงานกู้ชีพ
- สมุดบันทึกการแลกเปลี่ยนเวรปฏิบัติงาน
- แบบรายงานการตรวจสอบสภาพรถพยาบาลหน่วยกู้ชีพเทศบาลตาบลบ้านค้อ
- ใบขออนุมัติเติมน้ามันรถ
- บันทึกการเติมน้ามัน
- แบบบันทึกการแจ้งเหตุ การสั่งการ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน
- ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
- บันทึกการใช้รถ
- สมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานพนักงานกู้ชีพเทศบาลตาบลบ้านค้อ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- คาสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานกู้ชีพประจาหน่วยกู้ชีพเทศบาลตาบลบ้านค้อ
- โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ ๒๕๕๐
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- โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ ๒๕๕๒
- โครงการอบรมกู้ชีพตาบลบ้านค้อ
 ตัวอย่าง โครงการศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย เทศบาลเมืองรังสิต
 ตัวอย่าง คาสั่งแต่งตั้งเจ้าที่อยู่เวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเทศบาลตาบลสาวะถี
 ตัวอย่าง ฏีกา-เอกสารเบิกจ้างเหมาบริการเทศบาลตาบลสาวะถี
 ตัวอย่าง บันทึกการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตาบลสาวะถี
 ตัวอย่าง บันทึกเปลี่ยนเวรของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตาบลสาวะถี
 ตัวอย่าง เอกสารขออนุมัติโครงการเทศบาลตาบลสาวะถี
 ตัวอย่าง การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุคมนาคม การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการใช้วิทยุคมนาคม ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารประชาสัมพันธ์
 แผ่นประชาสัมพันธ์ ๑๖๖๙
 แผ่นพับแนะนาสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

รายนามคณะกรรมการจัดทาเอกสาร
นายกิติศักดิ์ แสงอรุณ
นายประทิว แก้วจันทร์
นายอุดม กุลกั้ง
จ่าเอกยุทธนา ตาบ้านดู่
นายสุระชัย คนงาม
นายสมพล ศิริยานนท์
นางปรียา สมทรัพย์
นายสาริกา อุทรักษ์
นายจีระพันธ์ ไชยพันธ์
นายแสนชัย ศรีแนน
นายทรงพล หุ่นสาระ
ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์
นายบรรลุ ฉายถวิล
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลภูหลวง จ.นครราชสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเยี่ยม จ.พิจิตร
ปลัดเทศบาลตาบลท่าพระ จ.ขอนแก่น
ปลัดเทศบาลตาบลวังเพิ่ม จ.ขอนแก่น
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลสาราญ จ.ขอนแก่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เทศบาลตาบลสาราญ จ.ขอนแก่น
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลสาวะถี จ.ขอนแก่น
นายกเทศมนตรีตาบลกุดหว้า จ.กาฬสินธุ์
ปลัดเทศบาลตาบลกุดหว้า จ.กาฬสินธุ์
หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลกุดหว้า จ.กาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเยี่ยม จ.พิจิตร
นายกเทศมนตรีตาบลลาพาน จ.กาฬสินธุ์
เทศบาลตาบลลาพาน จ.กาฬสินธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองรังสิต จ.ปทุมธานี
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ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๑๕

นายณรงค์ชัย ปลื้มชัย พยาบาลวิชาชีพ ๕ เทศบาลเมืองรังสิต จ.ปทุมธานี
กรรมการ
น.ส.นงนุช โนนศรีชัย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.กาฬสินธุ์
กรรมการ
น.ส.ธารทิพย์ บุตรวงค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สสจ.กาฬสินธุ์
กรรมการ
น.ส.ยุพดี พึ้งพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป สสจ.กาฬสินธุ์
กรรมการ
นายรวิชญ์ จาปานุ้ย
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
กรรมการ
นายสมพร กระจายกิ่ง หัวหน้างาน EMS อบต.ภูหลวง จ.นครราชสีมา
กรรมการ
นายสุวิทย์ ทับลา
นักวิชาการเกษตร อบต.ภูหลวง จ.นครราชสีมา
กรรมการ
นายสุรศักดิ์ แป้นงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย
กรรมการ
นายทรงศักดิ์ ภูมิสายดร ผู้จัดการงานศูนย์สื่อสารสั่งการ สพฉ.
กรรมการ
นายพิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้จัดการงานบริหารการมีส่วนร่วม สพฉ.
กรรมการและเลขานุการ
นายพงษ์พิษณุ ศรีธรรมานุสาร ผู้จัดการงานบริหารการมีส่วนร่วม สพฉ.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายรังสรรค์ คูหากาญจน์ ผู้จัดการงานศูนย์สื่อสารสั่งการ สพฉ.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ร้อยโทอรรณพ สุขไพบูลย์ พนักงานอาวุโสงานบริหารการมีส่วนร่วม สพฉ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
------------------------------------------
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