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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 1 

บทนำ�

1.1 ความสำาคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

	 ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2551	 โดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เปน็หนว่ยงานรบัผดิชอบการบรหิารจดัการ	การประสานระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน	และ 

การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน	 อันจะทำาให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการ

แพทยฉ์กุเฉนิอยา่งทัว่ถงึ	เทา่เทยีม	มคีณุภาพมาตรฐาน	โดยไดร้บัการชว่ยเหลอืและรกัษาพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพ

และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น	

	 ประเทศไทยมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	 โดยใช้หมายเลขฉุกเฉิน	 1669	 รับแจ้งเหตุผ่านศูนย์

รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด	 จำานวน	 77	 จังหวัด	 ซ่ึงจะมีบริการให้คำาปรึกษาทางการแพทย์และส่งรถบริการ 

การแพทย์ฉุกเฉินระดับต่างๆ	ตามความรุนแรงของอาการผู้ป่วยฉุกเฉิน	นำาส่งโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพและใกล้ท่ีสุด	เพ่ือ 

ชว่ยเหลอืรกัษาอยา่งทันท่วงที	หนว่ยปฏิบัติการการแพทยฉุ์กเฉินสว่นใหญเ่ปน็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	และ 

หน่วยอ่ืนๆ	 เช่น	 โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข	 โรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ	 โรงพยาบาลเอกชน	

และมูลนิธิ	เป็นต้น	ซึ่งหน่วยปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน	ครอบคลุม

มีเพียงร้อยละ	 67	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานที่เป็น

กลไกที่สำาคัญในการดำาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย	 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิด

ประชาชนและมีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำาหรับประชาชนในท้องถิ่น	

	 ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	มาตรา	33	วรรค	2	ได้บัญญัติไว้ว่าเพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมการมีบทบาท	 ตามความพร้อม	 ความเหมาะสม	 และความจำาเป็นของประชาชนในท้องถิ่น	 ให้ 

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	 สนับสนุนและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพ่ือกำาหนดหลักเกณฑ์

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ินหรือ 

พื้นที่โดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน	 ซ่ึงคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	 ได้มีมติในการประชุมครั้ง

ที่	 9/2553	 เมื่อวันที่	 22	 มิถุนายน	 2553	 ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ออกประกาศหลักเกณฑ์การ 

ดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	พ.ศ.	2553	ลงวันที่	11	สิงหาคม	

2553	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือ 

พื้นที่	 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ทำาหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง	 ได้รับ
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ทราบและนำาไปเป็นแนวทางการดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในทุกพื้นที	่ นอกจากนี้ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ินหรือ 

พ้ืนท่ี	 สามารถดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้จัดทำาบันทึก 

ความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย	 เรื่อง	 การดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	สำานักงานหลักประกัน

สขุภาพแหง่ชาต	ิกระทรวงมหาดไทย	สมาคมองคก์ารบริหารสว่นจังหวดัแหง่ประเทศไทย	สมาคมสนันบิาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย	และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2555

1.2 แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาตกัิบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

	 ตามเจตนารมณข์องกฎหมายและการพัฒนาระบบการแพทยฉุ์กเฉินอยา่งเปน็ระบบ	คณะกรรมการ

การแพทย์ฉุกเฉิน	จึงอาศัยอำานาจหน้าที่ตามมาตรา	1	(1)	แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	ให้

ความเห็นชอบแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	 2556–2559) และผ่านความเห็นชอบของ 

คณะรัฐมนตรี	 โดยมีวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐานซ่ึงบุคคลเข้าถึงได้อย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย	 โดยมีการจัดการอย่างมีส่วนร่วม”	 ซึ่งกลยุทธ์ที่	 2	 การ 

พัฒนาหลักเกณฑ์	 กลไก	 และการบริหารกิจการการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี	 มีเป้าหมายคือ	 1)	 มีโครงสร้างและกลไก 

การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินระดับประเทศภูมิภาคและท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ	 

2)	มอีงคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นผูบ้รหิารจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉินในทอ้งถ่ินตามหลกัเกณฑ์ที	่กรรมการ

การแพทย์ฉุกเฉิน	(กพฉ.)	กำาหนดขึ้นตามมาตรา	33	วรรค	2	แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	

3)	ผูป้ว่ยฉกุเฉนิวกิฤตในทกุท้องถิน่ไดร้บัปฏบิติัการฉุกเฉนินอกโรงพยาบาล	โดยมจีำานวนและการกระจายผู้ปฏบิตัิ

การอยา่งเพยีงพอตามหลกัเกณฑ์ท่ีกำาหนด	ซึง่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	เปน็องคก์รทีม่คีวามสำาคญัต่อการบรรลุ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	

1.3 นิยามศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน

	 นยิามศพัทเ์กีย่วกบัระบบการแพทยฉุ์กเฉินเปน็การรวบรวมคำาและความหมาย	ทีม่แีละใชเ้กีย่วขอ้ง

ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะ	เพื่อให้ความหมาย	สื่อสาร	สร้างความเข้าใจในความหมายของคำาต่างๆ	ที่มี

ใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย	สำาหรับบุคลากร	ผู้ปฏิบัติการ	และผู้เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป	ให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน	สนับสนุนการดำาเนินงานการจัดบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	ให้บริการแก่

ประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	ให้มีประสิทธิภาพ

 การแพทย์ฉุกเฉิน	 (Emergency	Medicine)	 หมายถึง	 การปฏิบัติการฉุกเฉิน	 การศึกษา	 การ

ฝึกอบรม	 การค้นคว้า	 การวิจัย	 การป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน	 และเกี่ยวกับการประเมิน	 การจัดการ	 
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การบำาบดัรกัษาผูป่้วยฉกุเฉนินบัตัง้แตก่ารรบัรูถ้งึภาวะการณเ์จ็บปว่ยฉกุเฉนิจนถงึการดำาเนนิการใหผู้ป้ว่ยฉกุเฉนิ 

ได้รับการบำาบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน	 จำาแนกเป็นการปฏิบัติการในชุมชน	 การปฏิบัติการต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล

  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	(Emergency	Medical	System)	 หมายถึง	 ระบบต่างๆ	 เกี่ยวกับ

การแพทย์ฉุกเฉิน

 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	 (Emergency	 Medical	 Fund)	 หมายถึง	 กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม	

พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2551	 มาตรา	 33	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ 

ฉุกเฉิน	 รวมทั้งอุดหนุนหรือเป็นค่าชดเชยให้กับผู้ปฏิบัติการ	หน่วยปฏิบัติการ	 หรือสถานพยาบาลที่ดำาเนินการ

เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน	 ท้ังนี้โดยคำานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ	

หน่วยปฏิบัติการ	 หรือสถานพยาบาลเพียงพอ	 และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีบทบาท	 ตามความพร้อม	

ความเหมาะสม	และความจำาเป็นของประชาชนในท้องถิ่น	 ให้	 กพฉ.	 สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่	เพือ่กำาหนดหลกัเกณฑใ์หอ้งค์กรดังกล่าวเปน็ผู้ดำาเนนิงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

 มาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	(Emergency	Medical	System	Standard)	หมายถึง	ระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินที่	 กพฉ.กำาหนดเพื่อให้เป็นหลักว่า	 ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการ

แพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง	 เท่าเทียม	 มีคุณภาพ	 โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและ

ทันต่อเหตุการณ์

 ผู้ป่วยฉุกเฉิน	(Emergency	Patient)	หมายถึง	บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน	

ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำารงชีวิตหรือการทำางานของอวัยวะสำาคัญ	 จำาเป็นต้องได้รับการประเมิน	 การจัดการ	 

และการบำาบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการ 

ป่วยนั้น

 สถานพยาบาล	(Medical	Care	Facility)	หมายถึง	สถานพยาบาลของรัฐ	รวมถึงสถานพยาบาล

ในกำากับของรัฐ	 สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย	 สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ 

สถานพยาบาลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด	

 ปฏิบัติการฉุกเฉิน	 (Emergency	Medical	Operation)	หมายถึง	การปฏิบัติการด้านการแพทย์

ฉุกเฉินการรับรู้ถึงภาวะการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการดำาเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบำาบัดรักษาให้พ้น

ภาวะฉุกเฉิน	ซึ่งรวมถึงการประเมิน	การจัดการ	การประสานงาน	การควบคุมดูแล	การติดต่อสื่อสาร	การลำาเลียง

หรือขนส่งผู้ป่วย	 การตรวจวินิจฉัย	 และการบำาบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและใน 

สถานพยาบาล	
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 หนว่ยปฏบัิตกิาร	(Emergency	Operation	Division)	หมายถึง	หนว่ยงานหรอืองคก์รทีป่ฏบิตักิาร

ฉุกเฉิน	 ได้แก่	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงกลาโหม	 กระทรวงมหาดไทย	

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 โรงพยาบาลรัฐ 

หรือเอกชน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	สถานพยาบาล	องค์กรเอกชน	มูลนิธิ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	และหน่วยงานอื่นๆที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน

 ผูป้ฏิบตักิาร	(Emergency	Medical	Personnel)	หมายถงึ	บคุคลซึง่ปฏิบตังิานเกีย่วกบัการแพทย์

ฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำาหนด	 ให้รวมถึงบุคคลใดที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน	 นับตั้งแต่บุคคล 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์	ผู้ช่วยเหลือ	ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข	ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

ฉุกเฉิน	

 ชดุปฏิบตักิาร	(Emergency	Medical	Unit)	หมายถงึ	ชดุทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ปฏิบตักิารฉกุเฉนิ	ประกอบ

ด้วยผู้ปฏิบัติการ	 พาหนะ	 เวชภัณฑ์	 เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ประเภทของชุดปฏิบัติการ

ต่างๆ	เป็นไปตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำาหนด	ได้แก่

	 	 1.	 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	(First	Response	Unit	:	FR)	

	 	 2.	 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น	(Basic	Life	support	Unit	:	BLS)

	 	 3.	 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง	(Intermediate	Life	Support	Unit	:	ILS)	

	 	 4.	 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง	(Advanced	Life	Support	Unit	:	ALS)	

ซึ่งชุดปฏิบัติการทั้ง	 4	 ประเภท	 จะประกอบด้วย	 บุคลากร	 พาหนะ	 และอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กรรมการ 

การแพทย์ฉุกเฉินกำาหนด	และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยปฏิบัติการ

 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	(First	Response	Unit:	FR)	หมายถึง	ชุดปฏิบัติการที่ประกอบด้วย

พาหนะกูช้พีระดับเบือ้งต้นทีข่ึน้ทะเบยีนพาหนะกบัสถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาตแิลว้	พรอ้มอปุกรณก์ูชี้พระดบั

เบื้องต้นและ	ผู้ปฏิบัติการเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 ชดุปฏบัิตกิารฉกุเฉนิระดบัตน้	(Basic	Life	support	Unit:	BLS)	หมายถงึ	ชดุปฏบิตักิารทีป่ระกอบ

ด้วยพาหนะกู้ชีพระดับพื้นฐานที่ขึ้นทะเบียนพาหนะกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้ว	 พร้อมอุปกรณ์ 

กู้ชีพระดับพื้นฐานและ	ผู้ปฏิบัติการต่างๆ	อย่างน้อยต้องเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์	ระดับต้น	เป็นหัวหน้าชุด	 

ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง	(Intermediate	Life	Support	Unit:	ILS)	หมายถึง	ชุดปฏิบัติ

การที่ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพระดับกลางท่ีข้ึนทะเบียนพาหนะกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้ว	 

พรอ้มอปุกรณ์กูชี้พระดบักลางและผูป้ฏิบัตกิารตา่งๆ	อยา่งนอ้ยตอ้งเปน็เจ้าพนกังานฉกุเฉนิการแพทย ์เปน็หัวหนา้

ชุดที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง	 (Advanced	Life	Support	Unit:	ALS)	หมายถึง	ชุดปฏิบัติการ

ที่ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพระดับสูงที่ขึ้นทะเบียนพาหนะกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้ว	 พร้อม 

อุปกรณ์กู้ชีพระดับสูงและ	 ผู้ปฏิบัติการต่างๆ	 อย่างน้อยต้องเป็นแพทย์	 พยาบาลกู้ชีพ	 หรือนักปฏิบัติการ 

ฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic)	เป็นหัวหน้าชุด	ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	 (Dispatch	 Center	 :	 DC)	 หมายถึง	 ศูนย์หรือหน่วยปฏิบัติการที่มี 

ระบบเครือข่ายการสื่อสารและความเหมาะสมของทรัพยากรในพ้ืนท่ี	 มีหน้าท่ีรับแจ้งเหตุจากประชาชนโดยตรง	

รับแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอื่น	หรือรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากแหล่งอื่น	เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อ

สื่อสาร	 ประสานการช่วยเหลือแนะนำาการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย	 และหรือผู้พบผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ส่ังการและ 

กำากับ	 การปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ	 และชุดปฏิบัติการ	 บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและสั่งการประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

 ปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนโรงพยาบาล	 (Pre-hospital	 Emergency	Medical	 Care)	 หมายถึง	 

การปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่ที่เกิดเหตุ	ระหว่างการนำาส่งจนถึงสถานพยาบาลที่เหมาะสม

 ปฏบิตักิารฉกุเฉนิในโรงพยาบาล	(Hospital	Emergency	Medical	Care)	หมายถงึการปฏบิตักิาร

ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาลโดยนับตั้งแต่การรับผู้ป่วยต่อจากการปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนโรงพยาบาล	

จนผู้ป่วยพ้นภาวะฉุกเฉิน	ตามศักยภาพของสถานพยาบาล

 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 (Paramedic)	 หมายถึง	 ผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

เทียบเท่าปริญญาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 ตามมาตรฐานคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ	 จากองค์กร

หรือสถาบันการศึกษาที่อนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ	 (อศป.)	

รบัรอง	และสอบผา่นประกาศนยีบัตรนกัปฏบิติัการฉุกเฉนิการแพทย	์ตามวธิกีารและเกณฑป์ระเมินและการสอบ

ตามที่	อศป.	กำาหนด	

 เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency	 Medical	 Technician-Intermediate:	 

EMT-I)	 หมายถึง	 ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาปฏิบัติการ 

ฉุกเฉินการแพทย์	 หรือเทียบเท่า	 ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ	 จากองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่	 

อศป.	 รับรอง	 และสอบผ่านประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์	 ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและ 

การสอบตามที่	อศป.	กำาหนด	

 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์	 (Emergency	Medical	 Technician-Basic:	 EMT-B)	 หมายถึง	 

ผู้ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์	 โดยผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรหรือสถาบันการฝึกอบรม

ที่	 อศป.	 รับรอง	 และสอบผ่านประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์	 ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและ 

การสอบตามที่	อศป.	กำาหนด
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 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	(First	Medical	Responder:	FR)	หมายถึง	ผู้ได้รับประกาศนียบัตร

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	 โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรหลัก	 จากองค์กรหรือสถาบันการฝึกอบรมที่	 

อศป.	รับรอง	และสอบผ่านประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการ

สอบตามที่	อศป.	กำาหนด
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บทที่ 2 

กฎหม�ยและอำ�น�จหน้�ที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับง�นก�รแพทย์ฉุกเฉิน

2.1 อำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

	 กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ท่ีสนับสนุนหรือกำาหนดให้การแพทย์ฉุกเฉินเป็นภารกิจ

และอำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีดังนี้	

	 1)	 พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

พ.ศ.	2542	มาตรา	16	(19)	กำาหนดให้เทศบาล	เมืองพัทยา	และองค์การบริหารส่วนตำาบลมีอำานาจและหน้าที่ 

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์	 ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง	 เรื่อง	 การสาธารณสุข	 

การอนามัยครอบครัว	 และการรักษาพยาบาล	 และมาตรา	 17	 (19)	 กำาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี

อำานาจหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด	 การรักษาพยาบาล	 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	 ดังน้ัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จึงสามารถทำาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินได้	ไม่ว่าจะเป็นในสถานพยาบาลหรือ 

นอกสถานพยาบาล

	 2)	 พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล	 พ.ศ.	 2537	 แก้ไขเพิ่มเติม	 โดย 

พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล	พ.ศ.	2542	ฉบับที่	3	มาตรา	15	(9)	กำาหนดให้องค์การ

บรหิารสว่นตำาบล	ปฏิบัตหินา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย	โดยจัดสรรงบประมาณหรอืบคุลากรให้ตามความ

จำาเป็นและสมควร

		 3)	 พระราชบัญญัติเทศบาล	 พ.ศ.	 2496	 มาตรา	 50	 (9)	 กำาหนดให้เทศบาลตำาบล	 มีหน้าที่ต้อง

ทำาหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีเทศบาล,	 มาตรา	 51	 (6)	 กำาหนดให้เทศบาลตำาบล	 อาจจัดทำา 

กิจการใดๆ	 ในเขตเทศบาล	 ให้มีและบำารุงรักษาที่ทำาการพิทักษ์และรักษาคนไข้	 เป็นหน้าที่ของเทศบาล,	 

มาตรา	 53	 (4)	 กำาหนดให้เทศบาลเมือง	 มีหน้าที่ต้องทำา	 ให้มีและบำารุงรักษาที่ทำาการพิทักษ์และรักษาคนไข้,	 

มาตรา	54	 (7)	กำาหนดให้เทศบาลเมือง	อาจจัดทำากิจการใดๆ	ในเขตเทศบาล	ให้จัดทำากิจการที่จำาเป็นเพื่อการ 

สาธารณสุข	 มาตรา	 56	 (1)	 กำาหนดให้เทศบาลนคร	 มีหน้าที่ต้องทำาตาม	 มาตรา	 53	 (4)	 ให้มีและบำารุงรักษา

ที่ทำาการพิทักษ์และรักษาคนไข้	 และมาตรา	 56	 (3)	 กำาหนดให้เทศบาลนคร	 มีหน้าท่ีต้องทำา	 กิจการอย่างอื่น 

ซึ่งจำาเป็นเพื่อการสาธารณสุข	
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	 4)	 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 พ.ศ.	 2540	 แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2552	มาตรา	45	กำาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำานาจหน้าที่ในการ

ดำาเนินกิจการภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ดังต่อไปนี้	 (3)	 สนับสนุนสภาตำาบลและราชการส่วน 

ท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น	(4)	ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำาบลและราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่น	 (9)	 จัดทำากิจการอื่นใดตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัตินี้	 หรือกฎหมายอื่นให้เป็นอำานาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 5)	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2528	มาตรา	89	(16)	กำาหนด

ให้กรุงเทพมหานคร	มีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการ	เรื่อง	การสาธารณสุข	การอนามัยครอบครัว	และการรักษา

พยาบาล	

	 6)	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 62(14)	 กำาหนดให้ 

เมืองพัทยา	มีอำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา	

	 7)	 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	 2550	 มาตรา	 20	 กำาหนดให้	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน	 โดยมีผู้บริหาร 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำานวยการท้องถิ่น	 และมีหน้าที่

ช่วยเหลือผู้อำานวยการจังหวัดและผู้อำานวยการอำาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย	

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำานวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง	 ให้ผู้อำานวยการท้องถิ่นมีอำานาจสั่งการ

ควบคุม	และกำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	

	 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้ช่วย 

ผูอ้ำานวยการท้องถ่ิน	รบัผดิชอบและปฏิบัตหินา้ท่ีในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตท้องถ่ินของตนและ

มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	 พระราชบัญญัติ	 ดังกล่าว	 ได้ให้อำานาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น	 ซึ่งงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ต้องดำาเนินงานอยู่แล้ว	 จึงเป็นการสนับสนุนการทำางานร่วมกัน	 เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	

	 8)	 พระราชบัญญตักิารแพทยฉ์กุเฉนิ	พ.ศ.	2551	เมือ่มกีารตราพระราชบญัญตันิี	้ออกมาบงัคบัใช้โดย

ในมาตรา	33	วรรค	2	บัญญัติไว้ว่า	“เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม	ความเหมาะสม	และความจำาเป็น

ของประชาชนในท้องถ่ิน	 ให้กรรมการแพทย์ฉุกเฉิน	 (กพฉ.)	 สนับสนุนและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที	่โดยอาจไดร้บัการอุดหนนุจากกองทนุ”	ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่	ต้องดำาเนนิการ

ตามหนา้ทีด่า้นการรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยฉกุเฉินและการแพทยฉุ์กเฉิน	ตามแนวทางทีก่ำาหนดไวใ้นพระราชบัญญตัิ

การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	และหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้	
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2.2 บทบาทและหน้าท่ีการดำาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม 

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

	 นับตั้งแต่มีการตราพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2551	 ขึ้น	 มีผลบังคับใช้ในวันที่	 7	 

มีนาคม	 2551	 งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 ได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการการ

แพทย์ฉุกเฉิน	 (กพฉ.)	ขึ้น	 เพื่อกำาหนดมาตรฐาน	หลักเกณฑ์	และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน	ตลอดจน

กำาหนดใหม้สีถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาตขิึน้	เปน็หนว่ยงานรบัผดิชอบการบรหิารจดัการ	การประสานระหวา่ง 

หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการ

บริหารจัดการ	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน	 อันจะทำาให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน

ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง	 เท่าเทียม	มีคุณภาพมาตรฐาน	โดยได้รับ

การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น	

	 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่	ไดถ้กูกำาหนดบทบาทและหนา้ที	่ตามพระราชบัญญติัการแพทยฉ์กุเฉนิ	

พ.ศ.	2551	มาตรา	33	วรรค	2	ที่บัญญัติไว้ว่า	เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม	ความเหมาะสม	และ

ความจำาเป็นของประชาชนในท้องถิ่น	ให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	สนับสนุนและประสานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบ 

การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่โดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน	 ดังนั้น	 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนตำาบล	กรุงเทพมหานคร	และเมืองพัทยา	

มีหน้าทีเ่รือ่งการสาธารณสขุและการรกัษาพยาบาลเพือ่ประโยชนข์องประชาชนตามบทบาทและหนา้ที	่ทีก่ฎหมาย

กำาหนด	 “การแพทย์ฉุกเฉิน”	 เป็นประเภทหนึ่งของการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล	 ได้ถูกกำาหนดไว้ 

ในพระราชบญัญตักิารแพทยฉ์กุเฉนิ	พ.ศ.	2551	ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน	เปน็ผู้ดำาเนนิงานและบริหารจัดการ

การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ	ในการดำาเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน	ให้เป็น

ไปตาม	มาตรา	29	ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	กำาหนด	ดังนี้	

	 (1)	 ประเภท	 ระดับ	 อำานาจหน้าที่	 ขอบเขต	 ความรับผิดชอบ	 หรือข้อจำากัดของผู้ปฏิบัติการ	 

หน่วยปฏิบัติการ	และสถานพยาบาล

	 (2)	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการ	 หน่วยปฏิบัติการ	 และ 

สถานพยาบาล	

	 (3)		มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 (4)	 หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการประสานงานและการรายงานของหน่วยปฏิบัติการและ 

สถานพยาบาลในการปฏบิตักิารฉกุเฉนิ	รวมทัง้ความพร้อมเกีย่วกบับคุลากร	พาหนะ	สถานที	่และอปุกรณใ์นการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน	
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 หน่วยปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และมาตรฐาน	ที่	กพฉ.กำาหนด	ตาม

วรรคหนึ่ง	 อาจได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก

กองทุน	

	 ในกรณีที่หน่วยปฏิบัติการใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 เง่ือนไข	 และมาตรฐาน	 ที่	 กพฉ.กำาหนด 

ตามวรรคหนึ่ง	กพฉ.	อาจสั่งไม่รับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสั่งจำากัดสิทธิขอบเขตความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติการฉุกเฉินตาม	(1)	หรือจะสั่งงดการสนับสนุนด้านการเงินก็ได้	

2.3 หลักเกณฑ์ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูด้ำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการ

แพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

 

	 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	มาตรา	33	วรรค	2	คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์การสนับสนุน 

การดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ิน	พ.ศ.	 2553	 ลงวันท่ี	 11	 สิงหาคม	 2553	 

(ภาคผนวก	2)	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

 1) นิยามศัพท์ตามประกาศ 

	 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	 หมายถึง	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 เทศบาล	 องค์การบริหาร 

สว่นจังหวดั	กรงุเทพมหานคร	เมอืงพทัยา	และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบอืน่	ทีก่ฎหมายกำาหนด	“ระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่”	 หมายถึง	 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ดำาเนินงานและบริหารจัดการ 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

 2) วัตถุประสงค์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

	 2.1)	 เพื่อจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชน	 ได้เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง 

และมีประสิทธิภาพ

	 2.2)	 เพื่อการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี	 ท้ังในภาวะปกติ 

และ	สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ	รวมถึงการดำาเนินงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ	ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	และ

การกู้ภัย	

	 2.3)	 เพือ่พัฒนาระบบการแพทยฉุ์กเฉินในระดับทอ้งถ่ินหรอืพืน้ที	่โดยการมสีว่นรว่มของประชาชน

หรือองค์กรภาคีอื่น
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3) การดำาเนนิงานและบรหิารจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉินในระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ที	่สามารถ

ดำาเนินการได้	ดังนี้	

	 3.1)	 การสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และประชาสัมพันธ์	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน

	 3.2)		 ส่งเสริมการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	

	 3.3)		 การเฝ้าระวังเหตุและการแจ้งเหตุ	เช่น	โทร	1669	หรือระบบการสื่อสารอื่น

	 3.4)		 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในชุมชนหรือพื้นที่	

	 3.5)		 การศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	ฝึกอบรมแก่บุคลากร	หน่วยงาน	หรือประชาชน

	 3.6)		 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสาร	เพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน

	 3.7)		 การประเมิน	การจัดการ	และการบำาบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน

	 3.8)		 การปฏิบัติการฉุกเฉิน	 โดยจัดชุดปฏิบัติการ	 ร่วมหรือสนับสนุนการดำาเนินงานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	หรือมอบให้หน่วยงาน	มูลนิธิ	องค์กรการกุศล	หรือองค์กรเอกชน	เป็นหน่วยปฏิบัติการ	

จัดชุดปฏิบัติการดำาเนินการเพ่ือปฏิบัติการฉุกเฉิน	ภายใต้การส่งเสริม	 สนับสนุน	 และดูแลขององค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น	 โดยต้องมีผู้ปฏิบัติการ	 พาหนะฉุกเฉิน	 และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	 ที่คณะกรรมการการแพทย์

ฉกุเฉิน	กำาหนด	พรอ้มท้ังขึน้ทะเบียนและใหบ้ริการไดต้ลอด	24	ชัว่โมง	ออกปฏิบตักิารฉุกเฉนิตามทีไ่ดร้บัแจง้จาก

ศนูยร์บัแจง้เหตแุละสัง่การ	รวมทัง้สนบัสนนุเครือขา่ยระหวา่งพ้ืนที	่ทัง้ในภาวะปกติและสาธารณภยัหรือภยัพบัิติ

	 3.9)	 เพือ่ให้การดำาเนนิงานและการบริหารจดัการระบบการแพทยฉ์กุเฉนิในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ท่ี	

เปน็ไปตามภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ใหด้ำาเนนิงาน	บริหารจัดการ	และการเงินการคลัง	เปน็ไปตาม

กฎหมายหรือระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	หรืออาจดำาเนินงานและบริหารจัดการในรูปแบบอื่นๆ	

ตามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เหน็เหมาะสมกบัท้องถ่ิน	เชน่	การนำาร่องเพ่ือพัฒนาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน	โดย

จดัตัง้ชมรมอาสากู้ชีพตำาบล	หรอืบูรณาการกบักองทุนหลักประกนัสุขภาพทอ้งถิน่	ทัง้นีโ้ดยแยกบัญชรีบั-จา่ย	หรอื

จัดตั้งกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น	

	 3.10)	 ภารกิจอื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	

กำาหนด

 4) การสนับสนุนการดำาเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่

	 โดยมีการสนับสนุน	 อุดหนุน	 และค่าชดเชยการดำาเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี	 ให้เป็นไปตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 กำาหนด	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 ท่ีต้องการรับการสนับสนุน	 อุดหนุนหรือค่าชดเชย	 ต้องดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบ 

การแพทย์ฉุกเฉิน	ตามมาตรฐาน	หลักเกณฑ์	แนวทาง	และคู่มือ	ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ประกาศกำาหนด
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ในกรณีที่ยังมิได้มีการประกาศกำาหนด	 ให้การดำาเนินการและการบริหารจัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินไปตามมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 แนวทางหรือคู่มือที่ใช้อยู่เดิมไปพลางก่อน	 และในกรณีที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งใด	มีเหตุผลและความจำาเป็น	ไม่อาจดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ตาม

มาตรฐาน	หลักเกณฑ์	 แนวทาง	 หรือคู่มือ	 อาจขอผ่อนผันต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือหน่วยงานที่

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมอบหมาย	 เมื่อได้รับการผ่อนผันแล้ว	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิได้รับการ

สนับสนุน	อุดหนุนหรือค่าชดเชย	

	 โดยสรปุเพือ่ให้เกดิความชดัเจนในทางปฏบิตังิานการแพทยฉ์กุเฉนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	

ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินตามกฎหมายหรือไม่	 สถาบัน 

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ได้จัดทำาหนังสือหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	และได้รับการตอบข้อหารือเร่ืองการ 

ดำาเนนิงานระบบการแพทยฉุ์กเฉนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ว่า	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	มอีำานาจหนา้ที่

สามารถใหก้ารรกัษาพยาบาลผูป่้วยฉกุเฉนิได้	ทัง้เปน็การรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลหรอืนอกสถานพยาบาล

ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ	 ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 16	 (19)	 กำาหนดให้องค์การบริหาร 

ส่วนตำาบล	 เทศบาล	 และเมืองพัทยา	 มีอำานาจและหน้าที่ในเรื่องการสาธารณสุข	 การอนามัย	 ครอบครัว	 และ 

การรักษาพยาบาลและมาตรา	 17	 (19)	 กำาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 มีอำานาจและหน้าท่ีในการจัดให้

มีโรงพยาบาลจังหวัด	 การรักษาพยาบาล	 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	 และต้องดำาเนินการตามหน้าที่ใน

การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ตามแนวทางที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	 2551	 ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 ด่วนท่ีสุด	 ที่	 มท	 0891.3/658	 ลงวันที่	 25	 มกราคม	 2553	 และนอกจากน้ี 

ได้ให้คณะกรรมการกระจายอำานาจ	 พิจารณากำาหนดบทบาทภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 ซึ่งสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 ได้นำาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเกี่ยวกับ 

กฎหมายกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	2	มิถุนายน	2557	ที่ประชุม 

มีความเห็นว่า	 การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วน

กลางและราชการสว่นภมูภิาคไปยงัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่	แตส่ำาหรบัภารกิจการแพทย์ฉกุเฉนินัน้ถอืวา่	เป็น

ภารกจิดา้นสาธารณสขุประเภทหน่ึง	ซึง่กำาหนดใหเ้ป็นอำานาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ตามทีก่ำาหนด

ไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว	 ดังนั้นภารกิจดังกล่าวจึงไม่เป็นภารกิจที่รัฐต้องกระจาย

อำานาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่แตอ่ยา่งใด	สำาหรบัปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัการดำาเนนิงานขององคก์รปกครองสว่น 

ทอ้งถ่ิน	เกีย่วกับการแพทยฉ์กุเฉนินัน้	ใหถื้อปฏบิติัตามหนงัสอืสัง่การของกระทรวงมหาดไทยทีไ่ด้กำาหนดแนวทาง

ปฏิบัติดังกล่าวไว้แล้ว	(ตามหนังสือสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ที่	นร	0107/2989	ลงวันที่	2	กรกฎาคม	

2557)	
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 3 

ภ�รกิจและก�รบริห�รจัดก�รระบบก�รแพทย์

ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1 ภารกิจหลักการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 กรุงเทพมหานคร	 เมืองพัทยา	 

เทศบาล	 และองค์การบริหารส่วนตำาบล	 มีภารกิจการดำาเนินงานและบริการจัดการการแพทย์ฉุกเฉินใน 

ทอ้งถิน่หรอืพืน้ที	่เพือ่ใหเ้กดิการจดับรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิในการบรกิารประชาชน	โดยเฉพาะการแพทยฉ์กุเฉนิ 

ก่อนถึงโรงพยาบาล	(Pre-hospital)	โดยมีการบริหารจัดการ	ดังต่อไปนี้	

 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด 

	 การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการจังหวัด	 เป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองท้องส่วนถ่ิน 

ระดับจังหวัด	 คือ	 กรุงเทพมหานคร	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 โดยรับแจ้งเหตุ	 ผ่านหมายเลขสายด่วน	 1669	

และสั่งการจ่ายรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดในการให้บริการประชาชน 

ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นท่ีจังหวัด	 ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดที่จัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุและ 

สั่งการจังหวัด	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เป็นต้น	

 2. การดำาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกัน

ในระดับจังหวัดหรือพื้นที่ 

	 การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด	 โดยมีการดำาเนินการร่วมกันอยู่	 3	 ฝ่ายหลัก	

คือ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	หรืออาจมี

หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งจะใช้การลงนามบันทึกความร่วมมือ	 (MOU)	 ในการดำาเนินงานและบริหารจัดการ

การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันในระดับจังหวัด	 โดยมีการจัดหารถบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน	การพัฒนาบุคลากร	การฝึกอบรม	การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด	และการพัฒนาระบบการ

แพทย์ฉุกเฉินในจังหวัด	เป็นต้น

	 สว่นการดำาเนนิงานและบรหิารจดัการการแพทยฉ์กุเฉนิรว่มกนัระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ด้วยกันเอง	 โดยจะมีลงนามบันทึกความร่วมมือ	 (MOU)	 ในการดำาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรว่มกนัในพืน้ทีร่ะหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักบัเทศบาลหรอืองคก์ารบริหาร
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สว่นตำาบล	หรอืระหวา่งเทศบาลกบัเทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนตำาบล	หรือระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตำาบล

กับองค์การบริหารส่วนตำาบล	เพื่อให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นั้น	

 3. การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล

	 โดยจัดชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินดำาเนินการเอง	ดำาเนินการร่วมหรือสนับสนุนการดำาเนินการ

ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่อืน่	ดำาเนนิการรว่มหรอืมอบใหห้นว่ยงาน	มลูนธิ	ิองค์กรการกศุลทีไ่มมุ่ง่หวงัผลกำาไร 

ที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 จัดชุดปฏิบัติการดำาเนินการเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ภายใต้การส่งเสริม	

สนับสนุน	 และดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 โดยมีลงนามบันทึกความร่วมมือ	 (MOU)	 ในการ 

ดำาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	ซึ่งต้องมีผู้ปฏิบัติการ	พาหนะฉุกเฉิน	และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	

ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 กำาหนด	 พร้อมทั้งขึ้นทะเบียน 

ชุดปฏิบัติการและให้บริการได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ออกปฏิบัติการฉุกเฉินตามท่ีได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุ 

และสั่งการจังหวัด	รวมทั้งสนับสนุนเครือข่ายระหว่างพื้นที่	ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

 4. ประสานการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ที่ดำาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	 ควรมีการประสาน

งานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	

สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั	โรงพยาบาล	ตำารวจ	ทหาร	สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั	มูลนธิ	ิ

สว่นราชการในจงัหวดั	หรอืหนว่ยงานเอกชน	เปน็ตน้	เพ่ือการบรหิารจดัการ	การจดับรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิ	และ

การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	อย่างเท่าเทียม	

3.2 โครงสร้างและบุคลากร

 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

	 โครงสร้างงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ควรกำาหนดให้มีฝ่ายการแพทย์

ฉกุเฉนิ	สงักดักองสาธารณสขุ	หรอืในกรณทีีไ่มม่กีองสาธารณสขุใหส้งักัดกองสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติ	สำานกัปลัด	 

หรือกองอื่นๆ	 ตามความเหมาะสม	 หรือเป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำาลังท่ี	 กจ.	 กำาหนด	 

โดยกำาหนดใหม้ขีา้ราชการ	พนกังาน	พนกังานจ้าง	และเจ้าหนา้ทีอ่ืน่ๆ	ทีป่ฏบิติังานเกีย่วขอ้งกบัการแพทยฉุ์กเฉนิ	

หรือเป็นไปตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งที่	 กจ.	 กำาหนด	 ซึ่งฝ่ายการแพทย์ฉุกเฉิน	 ควรประกอบด้วยงานต่างๆ	 

ดังนี้	

 งานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด	 ใช้บุคลากรทั้งพยาบาล	 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 

เจา้พนกังานฉกุเฉนิการแพทย	์พนกังานฉกุเฉนิการแพทย	์อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย	์หรอืพนกังานจา้งทีเ่กีย่วขอ้ง	 

ซึ่งมีภารกิจในการรับแจ้งเหตุและสั่งการจ่ายรถการแพทย์ฉุกเฉิน	ให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	
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 งานหน่วยปฏิบัติการ (ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด)	 ใช้บุคลากรทั้งพยาบาล	 นักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์	 เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์	พนักงานฉุกเฉินการแพทย์	 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	 ซ่ึงมีท้ัง 

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง	(ALS)	ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น	(BLS)	และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	(FR)	

 งานจัดระบบและประสานเครอืข่าย	ใชบ้คุลากรทัง้นกับรหิารงานสาธารณสขุ	พยาบาล	นกัวชิาการ

สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	เจ้าพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย์	พนักงานฉุกเฉินการแพทย์	อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	หรือพนักงานจ้างท่ีเก่ียวข้อง	ซ่ึงมีภารกิจในจัดการ

ระบบแบ่งพื้นท่ีการให้บริการ	 (Zoning)	 เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการทั้งจังหวัด	 ประสานเครือข่าย	พัฒนาระบบ

บริการ	สนับสนุนและบริหารรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์	พัฒนาศักภาพบุคลากร	อบรม	

ให้ความรู้	และประชาสัมพันธ์	

 2) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล

 งานการแพทย์ฉุกเฉิน	ควรอยู่ในสังกัดโครงสร้างของ	กองการแพทย์	กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	 

กอง/ส่วนสาธารณสุข	สำานักปลัด	หรือกองอื่นๆ	ตามความเหมาะสม	หรือเป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการและ

กรอบอัตรากำาลังที่	กท.	กอบต.	กำาหนด	โดยกำาหนดให้มีพนักงาน	และพนักงานจ้าง	ประกอบด้วยบุคลากร	เช่น	

นักบริหารงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 นักบริหารงานสาธารณสุข	 นักวิชาการสาธารณสุข	 ผู้ปฏิบัติการในระบบการ

แพทย์ฉุกเฉิน	(แพทย์	พยาบาล	นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์	พนักงานฉุกเฉิน

การแพทย์	อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	ฯ)	และเจ้าหน้าที่อื่นๆ	ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน	หรือ

เป็นไปตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งที่	กท.	กอบต.	กำาหนด

3.3 การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน

	 การจดัทำาแผนพฒันาและโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับงานการแพทยฉุ์กเฉิน	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

จะต้องดำาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

พ.ศ.	2548	และหนังสือกระทรวงมหาดไทย	เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำาและประสานแผนพัฒนาสาม

ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(แนวทางและหลักเกณฑ์ฯ	อาจมีการปรับเปลี่ยนทุกปี)	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัด

ทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 แผนพัฒนาสามปี	 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 แผนการ

ดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ	และรายละเอียดโครงการ	ดังต่อไปนี้	คือ

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

	 1.1	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำาหนดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานการ

แพทยฉ์กุเฉนิ	แลว้บรรจไุวใ้นยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและสอดคลอ้งกบัการดำาเนนิงานการแพทย ์

ฉุกเฉิน	เช่น	การบรรจุกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินไว้ในยุทธศาสตร์	ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต	หรือยุทธศาสตร์อื่นที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 1.2	 องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่	จะตอ้งดำาเนนิการจดัทำารายละเอยีดเกีย่วกบังานการแพทยฉ์กุเฉิน	

โดยการกำาหนดตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์	 ความก้าวหน้าของเป้าหมายในระยะเวลา	 5	 ปี	 ชื่อโครงการหรือกิจกรรม 

ที่จะดำาเนินการ	 กำาหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดำาเนินการและหน่วยงานสนับสนุน	 แล้วบรรจุไว้ในส่วนของ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. แผนพัฒนาสามปี

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำารายละเอียดที่เกี่ยวกับงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 ตามข้อ	 1.2	 มาจัดทำา

รายละเอียดโครงการให้ครอบคลุม	หัวข้อดังต่อไปนี้	คือ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์โครงการ	เป้าหมาย	(ผลผลิต

ของโครงการ)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ	(กำาหนดงบประมาณแยกเป็นรายปี	รวม	3	ปี)	ตัวชี้วัด	ผลที่

คาดว่าจะได้รับ	และหน่วยงานที่รับผิดชอบ	แล้วบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี	

 3. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

	 องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินนำาโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานการแพทยฉ์กุเฉนิ	ทีบ่รรจไุวใ้นแผนพฒันา

สามปี	 (โครงการที่ไม่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีไม่สามารถนำามาจัดทำาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายได้)	 มาจัดทำาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 เพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ	

โดยจะต้องดำาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	พ.ศ.	2541	และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	3	พ.ศ.	2543	และหนังสือกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	ซักซ้อมแนวทาง

การจัดทำางบประมาณรายจา่ยประจำาป	ี(หนงัสอื	เรือ่งการซกัซอ้มฯ	กระทรวงมหาดไทยจะมหีนงัสอืแจง้ใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติใหม่เป็นประจำาทุกปี)

 4. แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ

	 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 ตามรายละเอียด 

ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีแล้ว	 ควรจัดทำาแผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ	 

โดยมีรายละเอียด	 ดังนี้	 คือ	 ชื่อโครงการ	 รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	 งบประมาณ	 สถานที่ดำาเนินการ	 

หน่วยงานดำาเนินการ	และระยะเวลาดำาเนินการ	(ระบุเป็นรายเดือน)	

 5. การจัดทำารายละเอียดโครงการ

	 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 ตามรายละเอียด 

ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีแล้ว	 ควรจัดทำารายละเอียดโครงการ	 ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

การแพทยฉ์กุเฉนิ	เพือ่ขออนมุติัดำาเนนิการและใชจ่้ายเงินตามทีไ่ด้รับการอนมุติั	โดยควรมรีายละเอยีดของโครงการ	

ดังต่อไปนี้	คือ	ชื่อโครงการ	ที่มาของโครงการ	วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย/ผลผลิต	พื้นที่ดำาเนินการ	วิธีดำาเนินการ	 

ระยะเวลาดำาเนินการ	 งบประมาณดำาเนินการ	 ผู้รับผิดชอบโครงการ	 ผลลัพธ์	 และรายละเอียดอื่นๆ	 ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความจำาเป็น
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 กล่าวโดยสรุปแล้วการจัดทำาแผนพัฒนาและโครงการที่เก่ียวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉินของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพ่ือให้สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำาปีได้	 จะต้องดำาเนินการจัดทำาแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จัดทำาแผนพัฒนาสามปี	จัดทำาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

ตอ้งปฏิบตัติามระเบยีบฯ	และหนงัสอืสัง่การ	ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วขา้งต้น	และจะเหน็ได้วา่การดำาเนนิการเพือ่ให้

ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำาเนินการกำาหนดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นอันดับแรก	 และจะต้องนำากลยุทธ์/แนวทางการพัฒนามาจัดทำารายละเอียด

โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี	 ต่อจากนั้นให้นำาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี	 มาใช้ในการ

จัดทำาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	เพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 

และเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีแล้ว	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำาแผนการ 

ดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ	 และการจัดทำารายละเอียดโครงการ	 เพื่อขออนุมัติดำาเนินการและใช้จ่าย 

งบประมาณตามรายละเอียดโครงการต่อไป

3.4 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด

	 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหรือศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	

(Emergency	Medical	 Call	 taker	 and	 Dispatch	 Center)	 คือ	 ศูนย์รับแจ้งเหตุจากประชาชนที่เป็นหรือ

เกีย่วขอ้งกบัผูป้ว่ยฉกุเฉนิหรอืผูเ้หน็เหตกุารณค์วามเจ็บปว่ยฉุกเฉินแจ้งเหตุเจ็บปว่ยฉุกเฉินเขา้มายงัศนูยโ์ดยผา่น

ช่องทางสื่อสารต่างๆ	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการในศูนย์ดำาเนินการเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 โดยการจ่ายงาน	

ประสาน	กำากบัและอำานวยการ	ผา่นระบบสือ่สารและสารสนเทศให้หนว่ยปฏบิติัการฉกุเฉนิ	ชดุปฏบิตักิารฉุกเฉนิ	

ผูป้ฏบิตักิารฉกุเฉนิและสถานพยาบาล	ปฏบิตักิารการแพทยฉ์กุเฉนิเพือ่ให้ผูป้ว่ยฉกุเฉนิไดร้บัการช่วยเหลอืได้อยา่ง

มีคุณภาพ	มาตรฐาน	ทันเวลา	 ให้พ้นภาวะฉุกเฉินหรือจนกว่าจะได้รับการรักษาเฉพาะ	 โดยลดการเสียชีวิตและ 

ทุพลภาพของผู้ป่วยฉุกเฉิน	 หลายประเทศทั่วโลกอาจจะมีเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวที่รวมทั้งการรับแจ้ง

เหตุกู้ภัยกู้ชีพและรักษาความปลอดภัย	เช่น	หมายเลขฉุกเฉิน	911	ของสหรัฐอเมริกา	หมายเลขฉุกเฉิน	112	ของ

สหภาพยโุรป	หมายเลขฉกุเฉนิ	119	ของประเทศญีปุ่น่	เกาหล	ีเปน็ต้น	สว่นใหญศ่นูยร์บัแจง้เหตุและสัง่การฉุกเฉนิ

ดงักลา่วอยูภ่ายในความรบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่	สำาหรับประเทศไทยนัน้ระบบฉุกเฉินแยกจาก

กนัระหวา่งหนว่ยงานกูภ้ยัดบัเพลงิ	หนว่ยงานรกัษาความปลอดภยัตำารวจ	และหนว่ยงานกูช้พี	ศนูยร์บัแจง้เหตแุละ

สัง่การการแพทยฉ์กุเฉินปจัจุบนัของประเทศไทยจังหวัดละ	1	แหง่	ส่วนใหญต้ั่งอยูท่ีโ่รงพยาบาลจังหวดั	บางจังหวดั

ตั้งอยู่ที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	สำาหรับจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ศูนย์รับแจ้ง

เหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจะมีการติดตั้งระบบสื่อสารทั้งในระบบโทรศัพท์	ระบบสื่อสารวิทยุ	อินเตอร์เน็ท	

และอื่นๆ	 การรับแจ้งเหตุจากประชาชนโดยทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลขฉุกเฉิน	 1669	 ติดท่ีศูนย์รับแจ้งเหตุและ 

สั่งการในจังหวัด	 ที่จุดเกิดเหตุอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนั้น	 ทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของค่าย

โทรศพัทต์า่งๆไดร้บัการจดัระบบการจดัการผา่นตู้สาขาในระบบของบริษทัทีโอที	จำากดัมหาชน	ซ่ึงจะมกีารจัดสรร

หมายเลขคูส่ายใหเ้พียงพอตอ่การใชใ้นแตล่ะจังหวดั	โดยมกีารกำาหนดเลขหมายนำาหมูแ่ละเลขหมายตามเปน็ลำาดับ	 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การแจ้งเหตุฉุกเฉินยังสามารถแจ้งเหตุได้โดยช่องทางวิทยุส่ือสารและสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ทหรือ 

ช่องทางอ่ืนๆ	 ซ่ึงศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการจังหวัดได้ติดต้ังระบบการรับแจ้งเหตุไว้	 สำาหรับการจ่ายงาน	 

การประสานและการกำากับการปฏิบัติการฉุกเฉินก็จะมีระบบสื่อสารสารสนเทศที่เรียกว่าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน	 (Information	 Technology	 for	 Emergency	 Medical	 :	 ITEMS) 

อยู่ในความรับผิดชอบและการพัฒนาระบบของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 การสื่อสารผ่านระบบ

สื่อสารวิทยุเป็นส่วนใหญ่เพราะสะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ส่วนน้อยผ่านช่องทางโทรศัพท์

และระบบอินเตอร์เน็ท	 การพัฒนาระบบ	 ITEMS	 จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งและสำาคัญเพ่ือการสื่อสารและ

สารสนเทศในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมกับการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติการอยู่ในระบบที่เป็น

ปัจจุบันและต่อเนื่องบูรณาการ	 ครอบคลุมระบบปฏิบัติการภายใต้ระบบความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการและ 

ผู้ป่วยรวมถึงประชาชน	 ครอบคลุมระบบ	 GPS	 ติดตามพาหนะพยาบาลเช่นรถพยาบาลประเภทต่างๆ	 ระบบ

แผนที่และจราจร	 ความหนาแน่นของการใช้ถนนเพื่อบริหารเวลาการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินและเวลาเดินทางไป

ถึงสถานพยาบาล	 การมีระบบการช่วยตัดสินใจในการเลือกชุดปฏิบัติการที่ใกล้และเหมาะสม	สถานพยาบาลที่

ใกล้และเหมาะสม	 ข้อมูลการข้ึนปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติการและความพร้อมของชุดปฏิบัติการแต่ละระดับแต่ละ

หน่วยปฏิบัติการในแต่ละพื้นท่ีจัดสรร	 การมีกล้อง	 CCTV	 ติดรถพยาบาลทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอก 

หอ้งโดยสารโดยสามารถถา่ยทอดมายงัศนูย์และถ่ายทอดมายงัสถานพยาบาล	เพ่ือใหแ้พทยท์ีเ่กีย่วขอ้งสามารถที่

จะเหน็ผูป้ว่ยและการปฏิบติัการนอกโรงพยาบาลไดเ้ปน็ปจัจบุนัได	้การพฒันาเชือ่มตอ่กบัแพทยอ์ำานวยการทีอ่ยูใ่น 

โรงพยาบาล	รวมถึงแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขาต่างๆได้ทราบถงึขอ้มลูความเจบ็ปว่ยของผูป้ว่ยฉุกเฉินขณะทีอ่ยู่

จุดเกิดเหตุหรือระหว่างนำาส่ง	 โดยติดตั้งระบบการตรวจและส่งข้อมูลสุขภาพผ่านระบบการส่ือสารโทรคมนาคม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อที่จะให้การดูแลสุขภาพทางคลินิกในระยะไกล	 (Telemedicine)	 เป็นการ 

แก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สืบเนื่องจากเหตุระยะทางและเวลาในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์	 ณ	

สถานพยาบาลอย่างทันท่วงที	 เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกับระบบทางด่วน	 (Fast	 Track)	 ที่โรงพยาบาลได้จัดให้มี

ขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบทางด่วนสำาหรับภาวะฉุกเฉินทางสมอง	ภาวะฉุกเฉินทางหัวใจ	 ภาวะฉุกเฉินทางอายุร

กรรม	 ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม	 ภาวะฉุกเฉินทางทารกแรกเกิด	 เป็นต้น	 โดยที่โรงพยาบาลได้มีการจัดแพทย์ผู้

เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆไว้รับการปรึกษาได้	 24	 ชั่วโมง	 ระบบส่ือสารจึงมีการจัดช่องทางเพื่อให้เกิดการช่วย

เหลอืผู้ปว่ยฉกุเฉนิก่อนโรงพยาบาลไวโ้ดยระบบ	Telemedicine	โดยใหม้กีารเชือ่มกบัระบบส่ือสารและสารสนเทศ

กับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	โครงสร้างในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินมีองค์ประกอบดังนี้	โดย

บคุลากรประกอบดว้ยผูร้บัแจง้เหต	ุผูจ่้ายงานใหกั้บชดุปฏบิติัการ	ผู้ประสานการชว่ยเหลือผู้ปว่ยฉุกเฉิน	ผู้กำากบัการ

ปฏิบัติการและแพทย์อำานวยการ	ซึ่งแพทย์อำานวยการอาจจะอยู่นอกศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการได้	ปัจจุบันอยู่ที่ 

โรงพยาบาล	 เช่ือมระบบการประสานสื่อสารและสารสนเทศด้วยระบบ	 ITEMS	 ตัวอย่างศูนย์รับแจ้งเหตุและ 

สัง่การจังหวดัอบุลราชธาน	ีมบีคุลากรขึน้เวรผลดัละ	8	ชัว่โมง	3	ผลดัตอ่วนั	จำานวน	12	คนตอ่เวร	มพียาบาล	2	คน 

ในแต่ละเวรตลอดเวลา	 โดยมีเจ้าหน้าท่ีรับแจ้งเหตุ	 (Call	 Taker)	 และเจ้าหน้าท่ีจ่ายงาน	 (Dispatcher)	 อยู่	 

6	จดุรบัแจง้เหตโุดยโทรศพัทผ์า่นสายดว่น	1669	เมือ่รบัแจง้และสัง่ให้ชดุปฏบิติัการทีใ่กลแ้ละเหมาะสมกับผูป่้วย 

ฉกุเฉนิไปชว่ยผูป้ว่ยทีจ่ดุเกดิเหตแุลว้	กจ็ะสง่ต่อใหก้บัเจ้าหนา้ทีป่ระสานงาน	(Coordinator)	ซ่ึงมอียู	่2	จุดประสาน
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับชุดปฏิบัติการจนกว่าสามารถส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลสำาเร็จโดยระบบสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์	 

มีผู้กำากับการ	 (Supervisor)	 กำากับดูแลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในศูนย์รวมถึงประสานกับแพทย์ที่โรงพยาบาล 

ในการให้คำาปรึกษาทางการแพทย์	 (Medical	 Consultant)	 นอกจากจะมีการพัฒนาระบบส่ือสารทางไกล	 

(Telecommunication)	 แล้ว	 กรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติก็จะประสานไปยังแพทย์อำานวยการ	 (Medical	 

Director)	 ท่ีโรงพยาบาลโดยผ่านระบบสารสนเทศแพทย์ทางไกล	 (Telemedicine)	 ได้	 รถพยาบาลระดับสูง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเครื่องที่ส่งคลื่นหัวใจ	สัญญาณชีพ	และ	ค่าออกซิเจนในเลือดได้	ที่โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์มีการจัดเวรแพทย์อำานวยการ	 24	 ชั่วโมงและมีเวรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆอยู่เวรพร้อม

ใหก้ารชว่ยเหลอืทางการแพทยผ์า่นระบบสารสนเทศแพทยท์างไกลดังกล่าวสายด่วน	1669	นัน้จะใชส้ำาหรับกรณ ี

ผูป้ว่ยฉกุเฉนิแจง้เหตุเท่าน้ัน	หากผูร้บัแจง้เหตทุราบวา่สายดงักลา่วไมไ่ด้ฉกุเฉนิกจ็ะทำาการสลบัสายไปยงัเจ้าหนา้ที่

รับเรื่องที่ไม่ฉุกเฉินซึ่งมีอยู่	 1	 จุดในศูนย์นี้และเป็นจุดที่ให้คำาปรึกษาด้วยเพราะเป็นสายที่ต้องใช้เวลาในการพูด

คุย	ยังมีอีกหนึ่งจุดคือวิทยุสื่อสารที่เฝ้าฟังเหตุฉุกเฉินจากการสื่อผ่านวิทยุสื่อสารจากอาสาสมัครอื่นๆ	ที่ไม่ใช่แจ้ง 

โดยโทรศัพท์	1669	เพือ่ดำาเนนิการชว่ยเหลอืฉกุเฉนิไดอ้กีชอ่งทางหนึง่	พฒันาการของศูนยร์บัแจง้เหตแุละสัง่การ

จังหวัดของอุบลราชธานี	จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำาคัญในระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย

3.5 การติดต่อสื่อสารของหน่วยปฎิบัติการ

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องจัดหาและติดต้ังระบบการติดต่อสื่อสาร	 เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

การฉุกเฉิน	 ระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด	 ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	และประชาชนผู้แจ้งเหตุ	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีระบบการสื่อสาร

ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน	ดังนี้

 

 1) โทรศัพท์สำานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ควรจัดหาหมายเลขโทรศัพท์สำานักงานและโทรศัพท์เคล่ือนที่	 ที่เป็น

หมายเลขที่สามารถใช้ติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

 2) วิทยุสื่อสาร 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดหาวิทยุสื่อสาร	 การจัดตั้งสถานี	 การใช้ความถี่ทั้งที่ติดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และขออนุญาตการมีและใช้วิทยุสื่อสารจากสำานักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ทั้งที่ติดตั้งใน

ศูนย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	 และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การแพทยฉ์กุเฉนิ	และตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้คล่ืนความถ่ี	 ลงวันที่	 15	

มีนาคม	 2554	 ประกอบกับระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ว่าด้วยการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม

แบบสังเคราะห์ความถี่	 (Synthesizer)	 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	 2549	 

พร้อมทั้งให้บุคลากรได้รับการอบรมการมีและใช้วิทยุสื่อสารด้วย
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.6 การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการ

	 องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในฐานะหนว่ยปฏบิตักิารควรดำาเนนิการและบรหิารจดัการเพือ่ใหบ้รกิาร

ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในท้องถิ่นหรือพื้นที่	ที่ได้รับมอบหมาย	พร้อมปฏิบัติงานตลอด	24	ชั่วโมง	

อย่างทั่วถึง	และทันต่อเหตุการณ์	ทั้งสถานการณ์ปกติและภัยพิบัติ	โดยควรดำาเนินการ	ดังนี้

	 1)	 จดัตัง้ศนูยป์ฏบิติังานพรอ้มใหบ้รกิารตลอด	24	ชัว่โมง	มสีถานทีต่ัง้	บคุลากร	รถบรกิารการแพทย์

ฉุกเฉิน	วัสดุ	คุรุภัณฑ์	อุปกรณ์	เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์	วิทยุ	และเครือข่ายอินเตอร์เนต	

	 2)	 จัดบุคลากร	ให้ปฏิบัติหน้าที่ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน	ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน	โดยมีการ

ปฏิบตังิานตลอด	24	ชัว่โมง	ซึง่อาจจดัเปน็ผลดั	8	ชัว่โมง	หรอื	12	ชัว่โมง	หรอืตามความเหมาะสม	แตต่อ้งสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 3)	 จัดทำารายงานการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ในรูปแบบเอกสารโดยส่งรายงาน 

การปฏิบัติการออกเหตุช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยทุกสิ้นเดือนหรือตามที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกำาหนด	 หรือ 

ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เนต	 เพื่อเบิกค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	 เมื่อสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	 จะมีการโอนงบประมาณค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าบัญชีขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	

	 4)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ต้องแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร	 ไปยังสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดหรือตามสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำาหนด	 เพื่อรับเงินค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้รับถือเป็น

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และต้องต้ังประมาณการรายรับไว้ใน	 “หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด”	 ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่	พ.ศ.	2541	แกไ้ขเพ่ิมเตมิ	 

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2543	ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0891.3/ว	2826	ลงวันที่	17	กันยายน	

2553	เรือ่ง	การดำาเนนิงานและบรหิารจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน	และหนงัสอื

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0891.3/658	ลงวันที่	25	มกราคม	2553	เรื่อง	ตอบข้อหารือ

การดำาเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	

3.7 ขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จะต้องดำาเนินการข้ึนทะเบียนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐาน 

การแพทย์ฉุกเฉิน	 เป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์การสนับสนุนการ 

ดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น	พ.ศ.	2553	และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน	

พ.ศ.	 2551	 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้รับค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติประกาศกำาหนด	โดยมีขั้นตอนดำาเนินการ	ดังนี้
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 1)	 จัดทำาหนังสือแสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบ 

การแพทย์ฉุกเฉิน ไปยังสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือตามสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	กำาหนด	

	 2)	 ขอขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีบุคลากรตามมาตรฐาน

การแพทย์ฉุกเฉิน	 ไม่น้อยกว่า	 10	 คนต่อชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ให้นำาสำาเนาปริญญาที่สำาเร็จการศึกษาหรือ 

ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการอบรม	และใบสอบผ่านประกาศนียบัตร	(License)	ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมิน

และการสอบตามที่	อนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ	(อศป.)	กำาหนด	

และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง	1	คน/1	ชุด	มายื่นประกอบการขอขึ้นทะเบียน 

ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	

	 3)	 นำารถบริการการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์	เข้ารับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานและขึ้น

ทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือตามสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	

กำาหนด	ในกรณทีีเ่ปน็รถยนตข์องอาสาสมคัร	(ไมใ่ชร่ถยนต์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่)	ต้องมหีนงัสือรับรอง

พาหนะของบุคคลธรรมดาร่วมปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ว่าเป็นรถ 

ที่ใช้ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยมีเอกสารประกอบการ	ดังนี้

 	 สำาเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	 	 	จำานวน	1	ชุด

 	 รูปถ่ายรถปฏิบัติการฉุกเฉิน	4	ด้าน	(ด้านหน้าและหลังให้เห็นทะเบียนรถชัดเจน)	จำานวน	1	ชุด

	 ซึ่งสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 จะดำาเนินการขอหนังสือรับรองและให้ความเห็นชอบใน

การขอขึ้นทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการขอใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน	 

เพื่อใช้เป็นเอกสารยื่นประกอบขออนุญาตใช้ใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน	 เมื่อดำาเนินการ 

ตรวจรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว	 จะลงบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิค

ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 จะออกหนังสือรับรองและ 

ให้ความเห็นชอบในการขอขึ้นทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการขอใช้ไฟสัญญาณวับวาบและ 

เสียงสัญญาณไซเรน	 เพื่อการปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยเลขาธิการสถาบันการแพทย์แห่งชาติเป็น 

ผู้ลงนามเห็นชอบและจัดส่งให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป	

3.8 การขอใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน

	 การขออนญุาตใช้ไฟสญัญาณวบัวาบและเสยีงสญัญาณไซเรน	ต้องเป็นไปตาม	พระราชบญัญตัจิราจร

ทางบก	 พ.ศ.	 2522	 ข้อกำาหนดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 เร่ือง	 กำาหนดเง่ือนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ 

เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน	 ฉบับที่	 3	 

ลงวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2553	และประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	เรื่อง	กำาหนดหลักเกณฑ์	ขออนุญาตใช้
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2553	 ลงวันที่	 30	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2553	 ซึ่งรถบริการ 

การแพทย์ฉุกเฉินจะต้องใช้สัญญาณไฟวับวาบเป็น	“แสงแดงและนำ้าเงิน” (สีแดงอยู่ตรงด้านคนขับรถ)	 โดยมี

เอกสารประกอบการขออนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน	 เมื่อได้รับตรวจรับรองมาตรฐาน 

รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว	 ให้ยื่นต่อผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด	 หรือผู้บังคับการกองบังคับการตำารวจ

จราจร	(ในเขตกรุงเทพมหานคร)	พิจารณามีความเห็นเสนอผู้มีอำานาจอนุญาต	โดยมีหลักฐาน	ดังนี้

 	 หนงัสอืขออนญุาตใช้สญัญาณไฟวบัวาบแสงแดงนำา้เงินและเสียงสัญญาณไซเรน	จำานวน	1	ฉบับ

 	 หนังสือรับรองและให้ความเห็นชอบในการขอขึ้นทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและ 

	 	 การขอใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน	 เพื่อการปฏิบัติการในระบบการแพทย์ 

	 	 ฉุกเฉินจำานวน	1	ฉบับ

	 หนว่ยปฏบิตักิารฉกุเฉนิทีจ่ะได้รบัการขึน้ทะเบียนชดุปฏบิตักิารฉกุเฉนิ	ตอ้งมบีคุลากรตามมาตรฐาน

ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 มีรถปฏิบัติการฉุกเฉินและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน	 และ 

ได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน	 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	จะได้รับสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐาน	ซึ่งจะมี	QR	Code	ป้องกันการปลอมแปลง

จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์	(ตราสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)	และ

ได้รับการจัดแบ่งพื้นที่ในการให้บริการ	(Zoning)	

3.9 การติดตามและประเมินผล 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน	

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน	 และการวัดผลการดำาเนินงาน	 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

หรือมาตรฐานที่กำาหนดไว้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 และนำาผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล	 มา

ใช้ในการวางแผนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 เครื่องมือเครื่องใช้	 และระบบการบริหารจัดการงานการ

แพทย์ฉุกเฉิน	 เพื่อให้การดำาเนินงานในอนาคตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น	 โดยองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอาจดำาเนินการ	ดังนี้	

	 1.	 แต่งตั้งบุคคล	 คณะบุคคล	 หรือหน่วยงาน	 ทำาหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล 

การดำาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินโดยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่	 กำาหนดตัวช้ีวัดหรือมาตรฐานการดำาเนินงาน	

กำาหนดแผนการติดตามและประเมินผล	 กำาหนดผู้รับผิดชอบดำาเนินการติดตามและประเมินผล	 เปรียบเทียบผล 

การดำาเนินงานกับตัวชี้วัดหรือเกณฑ์มาตรฐาน	และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล

	 2.	 กำาหนดกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 

การกำาหนดกรอบหรือแนวทางการติดตามและประเมินผลควรให้มีความครอบคลุมตามตัวชี้วัด	 และเกณฑ์

มาตรฐานที่ได้กำาหนดไว้	เช่น	
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 2.1	 การประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร	ในด้านต่างๆ	ได้แก	่พฤติกรรมการใหบ้รกิารของ

บคุลากร	ศกัยภาพของบุคลากร	ประสทิธภิาพของเคร่ืองมอืเครือ่งใชแ้ละสิง่อำานวยความสะดวก	ระยะเวลาในการ

ให้บริการ	เป็นต้น	

	 	 2.2	 การประเมนิความพงึพอใจของผูป้ฏบิติังานในดา้นตา่งๆ	เชน่	เครือ่งมอืเครือ่งใช	้วสัดอุปุกรณ	์

สิ่งอำานวยความสะดวก	กระบวนการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	ระบบสนับสนุน	เป็นต้น

	 	 2.3	 การประเมินศักยภาพของบุคลากรโดยหน่วยงานภายใน	 เช่น	 ศักยภาพของบุคลากรใน

การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงาน	ขั้นตอนการทำางานและวิธีการปฏิบัติงาน	พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ 

การให้บริการ	เป็นต้น

	 	 2.4	 การประเมินด้านอื่นๆ	 เช่น	 ปัญหาอุปสรรค	 ข้อขัดข้องหรือข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน	

เป็นต้น	

	 3.	 การกำาหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ	 อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ	 เพื่อใช้ 

ในการตดิตามความก้าวหน้าของการดำาเนนิงานและวดัผลการดำาเนนิงาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมลูการปฏบิตังิาน	

ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ	และข้อมูลปัญหาอุปสรรค	ข้อขัดข้อง	ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	

และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว	 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการรายงานเหล่านี้จะส่งผลต่อการพิจารณาทบทวนต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายและพิจารณาสนับสนุนสิ่งต่างๆ	เพื่อช่วยลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติหน้าที่

	 4.	 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานและสรุปผลการติดตามและประเมินผล

การดำาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 นำาเสนอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบ	 และนำาไปใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนและพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคต	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

3.10 การประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้แก่ประชาชน

	 การประชาสัมพันธ์	 นับว่ามีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 ดังนั้น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึง

การบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสามารถเรียกใช้บริการได้เมื่อบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉินได้	 เนื้อหาของการ

ประชาสัมพันธท์ีส่ำาคญั	คอื	การบาดเจบ็จากอบุตัเิหตหุรอืเจบ็ปว่ยฉกุเฉนิ	มเีรือ่งอะไรบา้งทีส่ามารถเรยีกใชบ้รกิาร

ได้	และการโทรแจ้งเหตุทางโทรศัพท์หมายเลข	1669	แจ้งอย่างไร	เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเรียกใช้บริการ

การแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที	 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สามารถประชาสัมพันธ์และให้

ความรู้แก่ประชาชน	ด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	แผ่นพับ	สติกเกอร์	ป้ายริมทาง	ป้ายประชาสัมพันธ์	หอกระจายข่าว	

วิทยุชุมชน	การอบรม	การประชาคม	 เป็นต้น	รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน

ด้วย	นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มี	อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)	ที่มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 

การช่วยฟืน้คนืชพีเบ้ืองตน้	และการโทรแจง้เหตุเมือ่เจบ็ปว่ยฉกุเฉนิ	ในทกุครวัเรอืน	เพือ่ใหส้ามารถช่วยเหลอืตนเอง

และครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	และช่วยสนับสนุนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.11 การสร้างภาคีเครือข่ายการดำาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

	 จากการปฏิบัตงิานการแพทย์ฉกุเฉิน	ทีผ่่านมาในระยะเวลาหนึง่เป็นทีย่อมรบักนัว่า	ลำาพงัหน่วยงาน

หรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ	 จะดำาเนินการไปฝ่ายเดียวนั้นเป็น 

การยากที่จะประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย	คือ	การให้ประชาชนทุกพื้นที่	เข้าถึงบริการทางการแพทย์	โดยทั่วถึง

และเท่าเทียม	 โดยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำาหนด	 การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

จึงต้องปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย	 ดังนั้นจึงควรให้ 

ความสำาคัญในการสร้างภาคเีครือข่ายและการมส่ีวนร่วม	โดยจดัให้อยูใ่นระดบัต้นๆเท่ากนักับการจดัตัง้ชดุปฏบัิติ

การฉกุเฉนิ	จดัเตรยีมผูป้ฏบิตักิารฉกุเฉนิ	และการจดัหายานพาหนะ	(รถบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ)	ตลอดจนระบบ

การสื่อสารและวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	ที่จำาเป็น

	 การสร้างภาคีเครือข่ายในเบื้องต้น	ควรพิจารณาถึงหน่วยงาน	หรือองค์กร	ตลอดจนภาคเอกชนที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องและสามารถให้การสนับสนุนการดำาเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ให้การดำาเนินงานสำาเร็จตาม

เป้าหมายของ	“การแพทย์ฉุกเฉิน”	ซึ่งขอจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้

	 1.	 ภาครัฐ	ประกอบด้วย

	 1.1	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 เป็นผู้บริหารสูงสุดในจังหวัด	 เป็นผู้นำานโยบายของรัฐบาล	 และแผน

พัฒนาชาติไปดำาเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่	 เป็นผู้มีอำานาจบารมีในการขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ	 

และพอ่คา้ประชาชน	และทีส่ำาคญัผูว้า่ราชการจังหวดัยงัเป็นผู้มีอำานาจกำากบัดูแลการบริหารงานขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกประเภท	ในเขตจังหวัดตามกฎหมาย	และได้รับมอบอำานาจจากกระทรวงมหาดไทย	ในการยกเว้น

การปฏิบัติหรือวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	ระเบียบ

ว่าด้วยการรับเงิน	การเบิกจ่ายเงิน	การฝากเงิน	การเก็บรักษาเงิน	และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น	

ระเบยีบว่าดว้ยการจดัหาพสัด	ุระเบียบว่าดว้ยการใชแ้ละการจดัหารถยนต์	พ.ศ.	2548	หลกัเกณฑก์ารตัง้งบประมาณ 

รายจ่าย	และการใช้จ่ายงบประมาณ	หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฯลฯ	เป็นต้น

	 1.2	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ในฐานะที่เป็นตัวแทนกระทรวงสาธาณสุข	 และตัวแทนสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงานควบคุมทางวิชาการและมาตรฐานการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 

เป็นหน่วยงานที่ถือระเบียบ	 กฎหมายด้านสาธารณสุขทุกประเภท	 ประสานงานกับสถานพยาบาลของรัฐและ 

เอกชน	 เป็นต้นสังกัดของสำานักสาธารณสุขอำาเภอ	 และ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลทุกตำาบล	หน่วยงาน

สาธารณสุขจังหวัดจึงทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการดำาเนินงานท้องถิ่นที่ใกล้ชิดที่สุดและมีความจำาเป็นต้อง

ร่วมคิด	ร่วมทำา	ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินกับท้องถิ่นตลอดไป

	 1.3	 ท่ีทำาการปกครองจังหวัด	 ช่วยประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และอำานวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติงานของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	(1669)	โดยผ่านทางนายอำาเภอ	และกำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน

	 1.4	 ท้องถิ่นจังหวัด	 เป็นที่ปรึกษาในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 1.5	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	มีระบบสื่อสาร	บุคลากรและเครื่องอุปกรณ์

ในการช่วยเหลือ	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ในบางครั้ง	“หน่วยกู้ภัย”	ในสังกัดต้องออกปฏิบัติงานร่วมกับ	

“หน่วยกู้ชีพ	(ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)”	จึงมีความจำาเป็นในการทำาบูรณาการร่วมกัน

	 1.6	 สถานพยาบาลของรัฐ	 และสถานพยาบาลอื่นในกำากับของรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัด	 โดย

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและทำาความตกลง	กำาหนดขั้นตอนในทาง

ปฏิบัติกับสถานพยาบาลต่างๆ	 ตามความเหมาะสมองค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ดำาเนินการและประสานงาน 

ต่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรม

	 1.7	 ขนส่งจังหวัด	 เป็นหน่วยงานที่กำาหนดมาตรฐาน	 และตรวจสอบยานพาหนะ	 ตลอดจนการ 

จดทะเบียนรถยนต์ที่นำามาใช้เป็น	“รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน”	

	 1.8	 ตำารวจภูธรจังหวัด	เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการขอติดตั้งสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ

ไซเรน	ตามระเบียบกฎหมายและประสานงานอำานวยความสะดวกด้านการจราจร	ในกรณีที่รถบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน	นำาผู้ป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลวิ่งผ่านเขตชุมชนที่การจราจรหนาแน่น

	 1.9	 อื่นๆ	ตามความจำาเป็นและความเหมาะสม	ของแต่ละจังหวัด

	 2.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วย

	 2.1	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่	 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ทั้งเขตจังหวัด	 จึงควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	 ได้แก่	 เทศบาล	 

และองค์การบริหารส่วนตำาบล	 ให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดต้ัง	 

“ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน”	 ขึ้นในองค์กรปกครองท้องถ่ินทุกประเภทในพ้ืนท่ีจังหวัด	 ให้มีหน่วยปฏิบัติ

การครอบคลุมในพ้ืนที่ตำาบล	 โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินของคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	หรือ	 Clinic	 center	 (หนังสือ

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ท่ี	นร.0106/ว.2934	ลงวนัที่	14	พฤษภาคม	2549)	และแนวทางการจดับรกิาร 

สาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท.0810.4/ว.4524	ลงวัน

ที่	27	ธันวาคม	2549	)	ซึ่งกำาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมตัวกันจัดเป็นกลุ่ม	

zoning	โดยสมัครใจ	(อบจ.ทำาร่วมกับเทศบาลหรือในเขต	อบต.ได้ทุกแห่ง)	โดยยึดหลักความร่วมมือเพื่อประสาน

แนวทางการใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนหรอืในการแกไ้ขปญัหาใหแ้กป่ระชาชนร่วมกนัในภารกจิต่างๆ	ท่ีสามารถ

ดำาเนินการร่วมกันได้	 โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนธิเครื่อง

ใช้	 ตลอดจนข้อตกลงในเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะพึงมี	 โดยแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

จะไปจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 2.2	 เทศบาล

	 2.3	 องค์การบริหารส่วนตำาบล

	 2.4	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง	เช่น	เมืองพัทยา	เป็นต้น	
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	 ทั้ง	 4	 องค์กรควรร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย	 เพื่อร่วมมือกันจัดตั้งชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	 

โดยให้	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดป็นศูนย์กลาง	 เป็นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกันร่วมเป็นภาคี

เครือข่ายตาม	zoning	ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

	 3.	 ภาคเอกชน	 ได้แก่	 สมาคม	มูลนิธิการกุศล	หรืออาสาสมัครที่เป็นเอกชน	ซึ่งได้ปฏิบัติงานตาม 

รปูแบบอาสาสมคัรมากอ่นแลว้	องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดและสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั	ควรขอความรว่มมือ

ในทางปฏบิติัให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของสถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาต	ิโดยใหเ้ขา้มาขึน้ทะเบยีน

เป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน	นอกจากนี้	องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	ควรจะให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากร	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	 และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	

และอื่นๆที่จำาเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	 เพื่อให้การจัดบริการของภาคเอกชนมีคุณภาพ	

และได้มาตรฐานตามประกาศหลักเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	

3.12 การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine)

	 การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์ระยะไกล	(Telemedicine)	คือ	การ

ใช้การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อที่จะให้การดูแลสุขภาพทางคลินิกในระยะไกล	เป็นการ 

แก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีสืบเนื่องจากเหตุระยะทางและเวลาในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทันท่วงที	 

รวมถึงพื้นท่ีในชุมชนชนบทท่ีห่างไกลท่ีมักจะไม่สามารถใช้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้ 

ยังใช้ในการช่วยชีวิตคนในการดูแลรักษาที่สำาคัญในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงภัยพิบัติ	 Telemedicine	 เป็น 

การส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Telecommunication	 and	 Information	 System	

Telemedicine	หรือการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์ระยะไกล	 เป็นนวัตกรรมของ

ศตวรรษที่	20	เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทั้งความสะดวก

สบายและความถูกต้องน่าเชื่อถือ	 Telemedicine	 มีประโยชน์โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง

และพื้นที่ห่างไกลให้สามารถรับการดูแลรักษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่จำากัดและไกลออกไปโดยไม่ต้อง

ให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปถึงผู้ป่วย	ปัจจุบันนี้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย	รวมถึงพัฒนาในการ

ทำางานร่วมกับระบบสื่อสารมือถือสามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในตำาแหน่งพื้นที่เดียวกับผู้ป่วย

สามารถสื่อสารให้การรักษาผู้ป่วยได้ประหนึ่งว่าอยู่ในสถานที่เดียวกัน	 รวมถึงกรณีที่จำาเป็นต้องมีการติดตาม

อาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกับผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ต่างสถานที่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 การตรวจสอบติดตามผู้ป่วย

ระยะไกลผ่านเทคโนโลยีมือถือสามารถลดความจำาเป็นหรือยืดระยะเวลาของผู้ป่วยท่ีจะมาพบแพทย์ในแผนก 

ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล	 สามารถลดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาโดยรวมทางการแพทย์	 Telemedicine	 ยัง

สามารถอำานวยความสะดวกในการปรึกษาหารือปัญหาผู้ป่วยระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเดียวกันหรือ 

ตา่งสาขาทีอ่าจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นสถานท่ีเดยีวกนั	หรอืการควบคมุการปฏบิตักิารรกัษาต่อผูป้ว่ยของแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ
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เฉพาะสาขาท่ีอยู่ต่างสถานท่ีต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เฝ้าดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่ในขณะนั้น	 Telemonitoring	

ซอฟตแ์วรส์ามารถชว่ยใหผู้ป่้วยตดิต่อกบัผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ผูใ้หบ้รกิารกจ็ะสามารถทำาใหก้าร 

ตดัสินใจเก่ียวกบัการรกัษาของผูป้ว่ยไดต้ลอดเวลา	Telemedicine	ยงัสามารถลดการตดิเชือ้จากผูป้ว่ยทีป่ว่ยเป็น

โรคติดต่อร้ายแรงได้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ต้องจำาเป็นต้องสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงหรือระหว่างผู้ป่วย 

ด้วยกันเอง	 เป็นการขจัดช่องทางการแพร่โรคได้	 นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายรู้สึกอึดอัดที่จะต้องเดินทางไปรักษา

ตัวในโรงพยาบาลด้วยตนเอง	 ซึ่งอาจจะไม่ทันการและอาจจะสะดวกและมีประสิทธิภาพของการรักษาดีกว่าเม่ือ 

มีการใช้วิธีการรักษาโดยระบบสื่อสารทางการแพทย์ระยะไกล	ข้อเสียของ	Telemedicine	ก็คือไม่สามารถที่จะ

เริ่มการรักษาทันที	ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะใน

คลินิกและการปฏิบัติการใดๆที่จะต้องรีบกระทำาก่อนในขณะนั้น	 อาจจะมีกรณีผู้ป่วยที่มีความเส่ียงเพ่ิมขึ้นของ 

ขอ้ผดิพลาดเมือ่มกีารใหบ้รกิารทางการแพทยร์ะยะไกล	รวมคา่ใชจ่้ายของการส่ือสารโทรคมนาคมและการจัดการ

ข้อมูลอุปกรณ์และการฝึกอบรมทางเทคนิคสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์	 นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ 

ของมนุษยท์ีอ่าจลดลงระหวา่งบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูป้ว่ย	บางกรณอีาจจะมคีวามยากลำาบากในการประเมิน

อาการและลำาบากในการรักษาผู้ป่วย	 ผ่านการส่ือสาร	 นอกจากนี้ระบบส่ือสาร	 Telemedicine	 อาจมีคุณภาพ 

ไมด่	ีเช่นการบันทกึ	การสง่	เชน่ภาพ	หรอื	รายงานความคบืหนา้ของผูป้ว่ย	ในระยะแรกใชก้บัระบบโทรศพัทต์อ่มา

เปน็โทรศพัท์มอืถือ	และเช่ือมกบัระบบฐานขอ้มูลโดยสง่ตอ่ข้อมลูไดใ้นหลายชอ่งทางไดแ้ก่ระบบสัญญาณโทรศพัท	์

(Cellular)	ปัจจุบันยังเป็น	3G	ระบบ	Internet	WiFi	ระบบผ่านทางท่อใยแก้ว	รวมถึงระบบผ่านดาวเทียม	ซึ่ง

ระบบผ่านดาวเทียมยังคงส่งสัญญาณใช้	 Telemedicine	 ดีกว่าช่องทางอื่นในปัจจุบัน	 ยังมีอุปสรรคอื่นๆ	 อาจ

จะเกิดขึ้นได้จากการใช้	Telemedicine	 ในมิติทางกฎหมาย	การชำาระเงินคืนจากบริษัทประกันวิชาชีพ	สำาหรับ

ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนั้น	 ได้มีการพัฒนา	 Telemedicine	 ฉุกเฉินโดยเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์กองทัพเรือ

สหรัฐได้รับการฝึกในการใช้งานของอุปกรณ์	 Telemedicine	 ฉุกเฉินในชีวิตประจำาวัน	 ดำาเนินการโดย	 SAMU	

Regulator	แพทย์ในประเทศฝรั่งเศส	สเปน	ชิลี	บราซิล	กรณีฉุกเฉินทั้งทางบก	ทางอากาศยานและการเดินเรือ	

นอกจากนี้ยังได้รับการจัดการโดยศูนย์	 SAMU	 ในปารีส	 ลิสบอนและตูลูส	 นอกจากจะใช้	 Telemedicine	 ใน

สถานที่ตั้งแล้ว	 ยังใช้กับรถพยาบาลโดยเชื่อมต่อกับสถานพยาบาลหรือศูนย์ที่ช่วยติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วย

ฉุกเฉินก่อนโรงพยาบาลได้	ปัจจุบันนี้ใช้	Telemedicine	กับระบบ	GPS	Tracking	รู้เส้นทางต่างๆและตำาแหน่ง

ของรถพยาบาลในขณะปฏิบัติการ	 และติดกล้อง	 CCTV	 ในรถพยาบาลทั้งในห้องโดยสารและนอกตัวรถเพื่อ

ช่วยให้แพทย์ผู้เช่ียวชาญสามารถมองเห็นผู้ป่วยในขณะเป็นปัจจุบันได้	 สะดวกต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทางไกล	 

การใช้	Telemedicine	ในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิทีใ่ชบ้อ่ยคอืตดิตามคา่ของความดนัโลหติและอตัราการเตน้ของ 

หัวใจ	นำ้าหนัก	นำ้าตาลในเลือดและฮีโมโกล	สัญญาณชีพ	รวมถึงค่าความเข้มข้นของแก็ซออกซิเจนในกระแสเลือด	

Telemedicine	 ได้ใช้ในระบบการคัดแยกผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินและการบาดเจ็บ	 (Triage)	 ผู้เชี่ยวชาญการบาด

เจ็บใช้	Telemedicine	สามารถโต้ตอบกับบุคลากรในที่เกิดเหตุของอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติสถานการณ์ที่ผ่านทาง

อนิเทอรเ์นต็โดยใชโ้ทรศพัทม์อืถือเพือ่ตรวจสอบความรุนแรงของการบาดเจ็บ	พวกเขาสามารถใหก้ารประเมนิผล
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ทางคลนิกิและการตรวจสอบวา่ผูไ้ดร้บับาดเจ็บต้องได้รับการอพยพทีจ่ำาเปน็สำาหรับการดูแล	ผู้เชีย่วชาญการบาด

เจ็บระยะไกลสามารถให้บรกิารท่ีมคีณุภาพเดยีวกนัของการประเมนิและวางแผนการดแูลรักษาทางคลนิกิในฐานะ

ผู้เชี่ยวชาญการบาดเจ็บทางร่างกายอยู่กับผู้ป่วย
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บทที่ 4 

ก�รบริห�รงบประม�ณก�รแพทย์ฉุกเฉินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 อำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

	 พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

พ.ศ.	2542	มาตรา	16	(19)	กำาหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา	และองค์การบริหารส่วนตำาบล	มีอำานาจและหน้าที่ใน

การจดัระบบบรกิารสาธารณะ	เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเอง	เรือ่ง	การสาธารณสขุ	การอนามยั

ครอบครัว	และการรักษาพยาบาล	และมาตรา	17	(19)	กำาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด	มีอำานาจหน้าที่ใน

การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด	การรักษาพยาบาล	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ดังนั้น	องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่	สามารถดำาเนนิการได้ประกอบพระราชบญัญติัการแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	มาตรา	33	วรรค	2	ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นผู้ดำาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

4.2 การตั้งงบประมาณ

 

	 1)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่มีการดำาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 ให้ตั้งงบประมาณการรายรับ

ค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินไว้ในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	โดยอาจใช้ฐานใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา

	 2)	 นำาแผนงาน/โครงการการแพทย์ฉุกเฉินในแผนพฒันาสามปี	ไปต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญติั/ข้อบงัคบั

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตามระเบียบกระทรวง	มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ

ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2541	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2543

	 3)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ต้ังงบประมาณดำาเนนิงานการแพทย์ฉกุเฉินในงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ตามหมวดรายจ่ายของรปูแบบงบประมาณทีม่ใีนเทศบญัญตั/ิข้อบญัญัติ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 หรืออาจต้ังงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน	 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย	ที	่มท	0808.2/ว	74	ลงวนัที	่8	มกราคม	2553	เรือ่ง	การตัง้งบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณ

หมวดเงนิอดุหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และประกาศคณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนตำาบลในการให้บริการสาธารณะ	ลงวันที่	23	พฤศจิกายน	2552	
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 4)	 กรณทีีไ่ม่ได้ตัง้งบประมาณการแพทย์ฉกุเฉินในเทศบญัญติั/ข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พิจารณาโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจำาเป็นต้องจ่าย	ไปตั้งจ่ายเพื่อ

ภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินได้	 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2541	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2543

4.3 การรับเงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน

	 เงินค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ที่ได้รับจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 ถือเป็นรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	 ให้นำาส่งเป็นเงินรายได้และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ออกใบเสรจ็รบัเงนิให้แก่ผูช้ำาระเงนิหรอืผูโ้อนเงินไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง	ตามข้อ7	และข้อ	9	แห่งระเบยีบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการรบัเงนิ	การเบกิจ่ายเงนิ	การฝากเงนิ	การเกบ็รกัษาเงนิ	และการตรวจเงนิขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	 2547	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2548	และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	 2541	 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับท่ี	 3)	 พ.ศ.	 2543	

ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0891.3/ว	658	ลงวันที่	25	มกราคม	2553	

เรื่อง	 ตอบข้อหารือการดำาเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีแจ้งตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย	ที่	มท	0891.3/ว	2826	ลงวันที่	17	กันยายน	2553	เรื่อง	การดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการ

แพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4 การเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนบุคลากร

 1) การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ที่เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 ข้าราชการ	 พนักงาน	

ลกูจ้างประจำา	และพนักงานจ้าง	เป็นต้น	(ผูป้ฏบิตักิารฉกุเฉนิ	ต้องสำาเรจ็การศกึษาหรอืผ่านการอบรมตามหลกัสตูร

และสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตร	 ตามที่กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต	ิ

ประกาศกำาหนด)	โดยปฏบิตังิานการแพทย์ฉกุเฉนิเป็นงานประจำาหรอืงานหลกั	สามารถเบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทน

การปฏบิตังิานนอกเวลา	ควรจดัทำาคำาสัง่แต่งต้ังการปฏบัิติหน้าที	่โดยสามารถเบกิจ่าย	ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน

นอกเวลาราชการ	โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0808.4/ว	1562	ลงวันที่	15	พฤษภาคม	

2550	เรือ่ง	การเบกิจ่ายค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ซ่ึงลักษณะ

งานส่วนใหญ่ทำาในสำานักงานหรือลักษณะงานส่วนใหญ่ทำานอกสำานักงาน	 โดยวันธรรมดาชั่วโมงละ	 50	 บาท	 

ไม่เกิน	4	ชั่วโมง	และวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์	ชั่วโมงละ	60	บาท	แต่ไม่เกิน	7	ชั่วโมง
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 สำาหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 ข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้างประจำา	 และ

พนักงานจ้าง	 แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเป็นงานประจำาหรืองานหลัก	 มีคำาสั่งให้ปฏิบัติงานการแพทย์

ฉุกเฉิน	 ไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่	มท	0808.4/ว	1562	ลงวันที่	15	พฤษภาคม	2550	เนื่องจากไม่ไช่ลักษณะงานส่วนใหญ่	แต่ให้เบิกจ่ายเป็น 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	พ.ศ.	2555	สำาหรับการตั้งงบประมาณให้ตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในโครงการ

 2) การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

	 สำาหรับบุคลภายนอกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีคำาส่ังให้มาช่วยเหลือปฏิบัติราชการงาน 

การแพทย์ฉุกเฉิน	 ให้เบิกจ่ายเป็น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2555	 สำาหรับการตั้งงบประมาณให้ต้ังจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายไว้ในโครงการ

 3) การจ้างเหมาบริการ

	 ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ที่ไม่ใช่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (บุคลากรภายนอก)	 ได้แก่	 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	ที่เป็นอาสากู้ชีพกู้ภัย	อาสาสมัครกู้ชีพ	หรือบุคคลทั่วไป	(ต้องสำาเร็จ

การศึกษาหรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตร	ตามที่กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

หรอืสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิประกาศกำาหนด)	เป็นต้น	ใช้วธิจ้ีางเหมาบรกิารให้ปฏบิตังิานเป็นรายเดอืน/

รายวัน/รายชั่วโมง	โดยทำาสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที่การทำางานให้ชัดเจน	มีการส่งมอบงานและการตรวจรับ

งานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 

พ.ศ.	 2535	 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี	 9)	 พ.ศ.	 2553	 สำาหรับจำานวนเงินค่าจ้างเหมาบริการให้พิจารณาตาม

ความเหมาะสม	จากระดับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	และพิจารณาตามสถานะ

ทางการคลังของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท	 0313.4/ว	 1452	 

ลงวันที่	27	พฤษภาคม	2541	เรื่อง	การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำาหรับการ

ตั้งงบประมาณให้ตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในโครงการ

4.5 การอบรมบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำาเนินการจัดอบรมเอง

	 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้เป็นไป

ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2549	โดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องตัง้งบประมาณไว้ในโครงการฝึกอบรมผูป้ฎบิตักิารฉกุเฉนิตามหลกัสตูรของสถาบนั

การแพทย์ฉุกเฉิน	หรืออื่นๆ	เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2) หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำาเนินการจัดอบรม

	 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หากได้รับคำาสั่งให้ไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมที่ 

หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำาเนินการจัดฝึกอบรม	สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2549	เป็นค่าลงทะเบียน	สำาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าเช่าที่พัก	และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.	2555	

	 สำาหรับบุคคลภายนอก	 หากได้รับคำาสั่งให้ไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็น 

ผู้ดำาเนินการจัดอบรม	 สามารถเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง	 ค่าที่พัก	 และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ	 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2555	 แต่ไม่สามารถ 

เบิกค่าลงทะเบียนได้	 ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น	พ.ศ.	2549

  3) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำาเนินการจัดอบรม

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ได้รับการร้องของบประมาณเพื่อดำาเนินการจัดอบรมด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน	ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0808.2/ว	74	ลงวันที่	8	มกราคม	2553	เรื่อง	การตั้ง

งบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และประกาศ 

คณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เทศบาล	 และองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ในการให้บริการสาธารณะ	ลงวันที่	23	พฤศจิกายน	2552	

4.6 การจัดหารถยนต์สำาหรับเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

 1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อรถยนต์

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 จัดหาโดยการซ้ือรถยนต์ให้ถือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	 

สำานักงบประมาณและถอืปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

พ.ศ.	2535	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่	9)	พ.ศ.	2553	และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา

รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2548

 2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่ารถยนต์

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จัดหาโดยการเช่ารถยนต์ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง	

ด่วนทีส่ดุ	ที	่กค	0406.4/	ว64	เรือ่ง	อตัราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ	ลงวนัที	่4	กรกฎาคม	2555	และถอืปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.	 2535	 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ถึง	 (ฉบับที่	 9)	 พ.ศ.	 2553	 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2541	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2543	ข้อ	38	โดยขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม

ระเบียบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด	
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 3) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดัดแปลงรถยนต์

	 กรณีการดัดแปลงพัสดุประเภทครุภัณฑ์	 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2535	 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง	 (ฉบับที่	 9)	 พ.ศ.	 2553	 แจ้งตาม 

หนังสือ	กระทรวงมหาดไทย	ด่วนมากที่	มท	0804/ว	2269	ลงวันที่	4	กรกฎาคม	2546และระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2548

 4) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเหมารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

	 กรณีการจ้างเหมาบริการรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2535	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	9)	พ.ศ.	2553

4.7 ค่านำ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าบำารุงรักษา 

	 ค่านำา้มนัเชือ้เพลงิและหล่อลืน่	ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์	เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	 2541	 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2543	

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2535	และแก้ไขเพิ่ม

เติม	 (ฉบับที่	 9)	 พ.ศ.	 2553	 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน	 การเบิกจ่ายเงิน	 การฝากเงิน	 

การเก็บรักษาเงิน	และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	 2547	และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	

พ.ศ.	2548

4.8 ค่าประกันภัยรถยนต์

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	สามารถเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกนัภยัรถยนต์	(รถบรกิารการแพทย์

ฉุกเฉิน)	 โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์การใช้รถยนต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2548	และหนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0808.2/ว	2633	ลงวันที่	14	

สิงหาคม	2552	 เรื่อง	ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ	 โดยไม่ต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

4.9 เครื่องแต่งกายชุดฏิบัติงาน

	 เครือ่งแต่งกายชดุปฏบัิตงิานของบคุลากรหรอืเครือ่งแบบ	ควรเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ฉกุเฉนิ	

(หนงัสือมาตรฐานและหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	หรอืหนงัสอืสัง่การดำาเนนิงานการแพทย์ฉุกเฉนิ

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	กรณีเทศบาล	 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่	 มท	0307/ว	384	

ลงวันที่	16	กุมภาพันธ์	2536	การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
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วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	 2541	 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับท่ี	 3)	 พ.ศ.	 2543	 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน	 การเบิกจ่ายเงิน	 การฝากเงิน	 การเก็บรักษาเงิน	 และการ 

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2547	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2548	กรณีองค์การ

บริหารส่วนตำาบล	ให้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดหาเครื่องแต่งกายต่อผู้ว่าราชการจังหวัด	สำาหรับ

การตั้งงบประมาณให้ตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในโครงการ
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บรรณานุกรม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ.	พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551.	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 

	 แห่งชาติ,	นนทบุรี:	2551	

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556–2559).  

	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,	นนทบุรี:	2555

พิเชษฐ์	 หนองช้าง	 และทรงศักดิ์	 ภูมิสายดร	 (บรรณาธิการ).	การดำาเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น. นิวธรรมดาการพิมพ์,	กรุงเทพมหานคร:	2554	

พิเชษฐ์	 หนองช้าง	 สุรศักดิ์	 แป้นงาม	 และจ่าเอกยุทธนา	 ตาบ้านดู่	 (บรรณาธิการ).	หลักวิธีการปฏิบัติงานและ 

 การบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ส	 พิจิตร	 

	 การพิมพ์,	กรุงเทพมหานคร:	2554	
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ภ�คผนวก
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การแพทยฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการแพทยฉุกเฉิน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

ภาคผนวก 1
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“การแพทยฉุกเฉิน”  หมายความวา  การปฏิบัติการฉุกเฉิน  การศึกษา  การฝกอบรม  การคนควา  
และการวิจัยเก่ียวกับการประเมิน  การจัดการ  การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน  และการปองกันการเจ็บปวย
ที่เกิดข้ึนฉุกเฉิน 

“ผูปวยฉุกเฉิน”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหัน  ซ่ึงเปน
ภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ  จําเปนตองไดรับการประเมิน  การจัดการ  
และการบํ าบัดรักษาอย างทันท วงที เพื่อปองกันการเสียชี วิตหรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บ 
หรืออาการปวยนั้น 

“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลของรัฐ  สถานพยาบาลสภากาชาดไทย  
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และสถานพยาบาลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“สถานพยาบาลของรัฐ”  ใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลในกํากับของรัฐดวย 
“ปฏิบัติการฉุกเฉิน”  หมายความวา  การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินนับแตการรับรูถึง

ภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัด  รักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน  
ซ่ึงรวมถึงการประเมิน  การจัดการ  การประสานงาน  การควบคุม  ดูแล  การติดตอส่ือสาร  การลําเลียงหรือขนสง  
การตรวจวินิจฉัย  และการบําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

“หนวยปฏิบัติการ”  หมายความวา  หนวยงานหรือองคกรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
“ผูปฏิบัติการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการ

การแพทยฉุกเฉินกําหนด 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนการแพทยฉุกเฉิน 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการการแพทยฉุกเฉิน 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน 

 
 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน”   
เรียกโดยยอวา  “กพฉ.”  ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนส่ีคน  ไดแก  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  และเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(๓) กรรมการผูแทนแพทยสภาจํานวนสองคน   โดยอยางนอยตองเปนแพทยผูมีความรู 

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินจํานวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการผูแทนสภาการพยาบาลจํานวนหนึ่งคน 
(๕) กรรมการผูแทนสถานพยาบาลซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน   โดยเปนผูแทนจาก

สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนประเภทละหนึ่งคน 
(๖) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๗) กรรมการผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไรและมีบทบาทดานบริการการแพทย

ฉุกเฉินกอนถึงสถานพยาบาลที่เปนนติิบุคคลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการเงินและบัญชี  ดานกฎหมาย  ดานการแพทยฉุกเฉิน  และดานอืน่
ที่เปนประโยชน  จํานวนไมเกินส่ีคน 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานไมเกินสองคน
เปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๖ การเลือกหรือแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สามป  และอาจไดรับเลือกหรือแตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได  
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๕  

(๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ข้ึนใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบติั
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

เมื่อกรรมการจะพนตําแหนงตามวาระ  ใหดําเนินการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการประเภทเดียวกัน
แทนกอนวันครบวาระไมนอยกวาเกาสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการเลือกหรือ
แตงต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง  และใหผูไดรับ
เลือกหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไม
ดําเนินการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได  ในกรณีเชนวานี้ให   กพฉ .  
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 

มาตรา ๙ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) กพฉ.  ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออกเพราะ
บกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 

มาตรา ๑๐ การประชุม  กพฉ.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุม  กพฉ .  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่  กพฉ.  พิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ  และให 
ที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเร่ืองนั้นไดหรือไม  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  กพฉ.  กําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑ กพฉ.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน 
(๒) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายดานการแพทยฉุกเฉิน 
(๓) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทย

ฉุกเฉินตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
(๔) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติ 

แผนการเงินของสถาบัน 
(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  การจัดต้ังและยกเลิกสํานักงานสาขา  

ตลอดจนออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน  การติดตามประเมินผลและการดําเนินการอื่นของสถาบัน 

(๖) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม 
ผูปฏิบัติการ  และการใหประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม  
เวนแตการดังกลาวจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข 
เปนการเฉพาะ  ก็ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการใหเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบใหแกบุคคลผูสนับสนุนกิจการ 
ดานการแพทยฉุกเฉิน 

(๘) ดําเนินการใหมีระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการประสานงาน
และการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน 

(๙) ดําเนินการใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาถึง 
ขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  และการรักษาเงินกองทุน  รวมทั้งการจัดหา
ผลประโยชนตามมาตรา  ๓๖ 

(๑๑) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๑๒) สรรหา  แตงต้ัง  ประเมินผลการปฏิบัติงานและถอดถอนเลขาธิการ 
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๒ กพฉ.  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือที่ปรึกษาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่  กพฉ.  มอบหมาย 
ใหนําความในมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๓ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  หรืออนุกรรมการไดรับ

ประโยชนตอบแทนตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด  ๒ 
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

 
 

มาตรา ๑๔ ใหจัดต้ังสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติข้ึนเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  หรือไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
วาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  เรียกโดยยอวา  “สพฉ.” 

ใหสถาบันมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของรัฐมนตรี 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  แตพนักงานและ
ลูกจางของสถาบันตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว 

มาตรา ๑๕ ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ  กพฉ. 
(๒) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ  กพฉ.  รวมทั้ง

กําหนดเกณฑและวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่  กพฉ.  กําหนด 
(๓) จัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๔) ศึกษา  คนควา  วิจัยและพัฒนา  รวมทั้งเผยแพรความรูทางการแพทยฉุกเฉิน   
(๕) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน 
(๖) ประสานงาน  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๗) เปนศูนยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน 
(๘) เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๙) รับผิดชอบงานธุรการของ  กพฉ.  หรือปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

หรือกฎหมายอื่น  หรือที่  กพฉ.  มอบหมาย 
มาตรา ๑๖ รายไดของสถาบัน  ประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสถาบัน 
(๔) รายไดจากคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
เงินและทรัพยสินของสถาบันไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมาย

วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของสถาบันไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  บุคคลใดจะยก 
อายุความข้ึนเปนขอตอสูกับสถาบันในเร่ืองทรัพยสินของสถาบันมิได 

บรรดาทรัพยสินที่สถาบันไดมาโดยมีผูบริจาคให  หรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจาก
รายไดของสถาบัน  ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน  เวนแตบรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยใช
เงินรายไดตามมาตรา  ๑๖   (๑)  ใหตกเปนราชพัสดุ  แตสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  และใชประโยชน 

ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถาบัน 

มาตรา ๑๘ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามระเบียบที่  กพฉ.  
กําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชีและการพัสดุของสถาบัน  
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให  กพฉ.  ทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ใหสถาบันจัดทํางบการเงินซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป 

ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่  กพฉ.  แตงต้ังดวย
ความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ
ทรัพยสินของสถาบัน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว  เปนไปตาม
วัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพยีงใด  แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ  กพฉ. 

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป  ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอ
ตอ  กพฉ.  และรัฐมนตรีเพื่อทราบ  โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว  
พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปที่ผานมาดวย 

มาตรา ๑๙ ใหสถาบันมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผู รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน 
ข้ึนตรงตอ  กพฉ.  มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงงานของสถาบัน  และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง 

ให  กพฉ.  เปนผูคัดเลือกเพื่อแตงต้ังและถอดถอนเลขาธิการ 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ  ใหเปนไปตามที่  กพฉ.  ประกาศกําหนด 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๐ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยลมละลายโดยทุจริต 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือเคยตอง 

คําพิพากษาใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๙) ไมเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง  ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๑๐) ไมเปนขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัท

มหาชนจํากัด  เพราะทุจริตตอหนาที่ 
(๑๒) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอยางอื่นตามที่  กพฉ.  กําหนด 
มาตรา ๒๑ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  

แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม  ให  กพฉ.  แตงต้ัง

กรรมการหรือพนักงานของสถาบันคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 
ในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองเลขาธิการที่  กพฉ.  กําหนดเปนผูรักษาการแทน  

แตถาไมมีรองเลขาธิการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ให  กพฉ.  แตงต้ังพนักงานของสถาบัน 
คนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 

มาตรา ๒๒ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐ 
(๔) กพฉ.  ถอดถอนจากตําแหนง  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย   

หรือหยอนความสามารถ 
มติของ  กพฉ.  ใหเลขาธิการพนจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมเลขาธิการ 
มาตรา ๒๓ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนของเลขาธิการ  ใหเปนไปตามที่  กพฉ.  

กําหนด  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๔ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  มติ   

หรือนโยบายของ  กพฉ. 
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเงินของสถาบันเสนอ  กพฉ.  เพื่ออนุมัติ 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การงบประมาณและการบริหารดานอื่น

ของสถาบัน  ตามขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศที่  กพฉ.  กําหนด 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  ขอบังคับ  

ระเบียบ  ประกาศ  มติ  หรือนโยบายของ  กพฉ. 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กพฉ.  มอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสถาบันในกิจการของสถาบันที่ เกี่ยวของกับ

บุคคลภายนอก  แตเลขาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่  กพฉ.  
กําหนดก็ได 

นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนมติหรือระเบียบที่  กพฉ.  กําหนดยอมไมผูกพันสถาบัน  เวนแต  
กพฉ.  จะใหสัตยาบัน 

มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐ  
ซ่ึงไดแก  ขาราชการ  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  
ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจาง 
ในสถาบันเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น  แลวแตกรณี 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบันตาม
วรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และ
ใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่น
ทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา  ๒๖   ขอกลับเขารับราชการหรือ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม  ภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
และรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา  ๒๖ 

 

หมวด  ๓ 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 
 

มาตรา ๒๘ เพื่ อ คุ มครองความปลอดภั ยของผู ปวย ฉุก เ ฉิน   ใหหน วยปฏิบั ติการ
สถานพยาบาล  และผูปฏิบัติการ  ดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตามหลักการดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามลําดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉิน 

(๒) ผูปวยฉุกเฉินตองไดรับการปฏิบั ติการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของหนวย
ปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้นกอนการสงตอ  เวนแตมีแพทยใหการรับรองวาการสงตอผูปวยฉุกเฉิน
จะเปนประโยชนตอการปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการเจ็บปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้น 

(๓) การปฏิบั ติการฉุกเฉินตอผูปวยฉุกเฉินตองเปนไปตามความจํา เปนและขอบงชี้   
ทางการแพทยฉุกเฉิน  โดยมิใหนําสิทธิการประกัน  การข้ึนทะเบียนสถานพยาบาล  หรือความสามารถ
ในการรับผิดชอบคาใชจายของผูปวยฉุกเฉินหรือเง่ือนไขใด  ๆ  มาเปนเหตุปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินใหไมไดรับ
การปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที 

หนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลผูปฏิบัติการใหดําเนินการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเปนไปตามหลักการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักการตามมาตรา  ๒๘  
กพฉ.  มีอํานาจประกาศกําหนดในเร่ือง  ดังตอไปนี้ 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ประเภท  ระดับ  อํานาจหนาที่  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  หรือขอจํากัดของผูปฏิบัติการ  
หนวยปฏิบัติการ  และสถานพยาบาล 

(๒) หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ   
และสถานพยาบาล 

(๓) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๔) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการรายงานของหนวยปฏิบัติการและ

สถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน  รวมทั้งความพรอมเกี่ยวกับบุคลากร  พาหนะ  สถานที่  และ
อุปกรณในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผูปวยฉุกเฉิน 

หนวยปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง  อาจไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิไดรับการสนับสนุน 
ดานการเงินจากกองทุน 

ในกรณีที่หนวยปฏิบัติการใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  
กําหนดตามวรรคหนึ่ง  กพฉ.  อาจส่ังไมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือส่ังจํากัดสิทธิหรือ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบติัการฉุกเฉินตาม  (๑)  หรือจะส่ังงดการสนับสนุนดานการเงินดวยก็ได 

ในกรณีที่สถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  หรือมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง  ให  กพฉ.  แจงใหหนวยงานที่ควบคุมหรือกํากับสถานพยาบาลนั้นดําเนินการให
สถานพยาบาลดังกลาวปฏิบัติใหถูกตอง  โดยถือเปนเง่ือนไขในการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

มาตรา ๓๐ ให  กพฉ.  กํากับดูแลใหผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  และสถานพยาบาล
ปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่กําหนด 

การกํากับดูแลการปฏิบัติการของผูปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่  กพฉ.  ประกาศ
กําหนด  เวนแตการปฏิบัติการฉุกเฉินของผูปฏิบัติการที่เปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและ 
การสาธารณสุขก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลใด 
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ให  กพฉ.  ดําเนินการสอบสวน
เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการตามมาตรา  ๓๒ 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให  กพฉ.  มีอํานาจเรียกบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงให
บุคคลใด  ๆ  สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา   ๓๑   ปรากฏวา   ผูปฏิบั ติการ 
หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่กําหนด 
และการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  หรือระเบียบที่เก่ียวของ  ให  กพฉ.  
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตักเตือนเปนหนังสือใหผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลนั้นปฏิบัติให
ถูกตอง 

(๒) แจงเร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินการของหนวย
ปฏิบัติการ  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

(๓) แจงเร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกผูดําเนินการ
สถานพยาบาลของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 

(๔) แจงเ ร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการดานจริยธรรมกับ 
ผูปฏิบัติการซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข 

 

หมวด  ๔ 
กองทุนการแพทยฉุกเฉิน 

 
 

มาตรา ๓๓ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสถาบัน  เรียกวา  “กองทุนการแพทย
ฉุกเฉิน”  มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน  รวมทั้งอุดหนุนหรือเปน
คาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน  
ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไมมีผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  
หรือสถานพยาบาลเพียงพอประกอบดวย 

เพื่อสงเสริมการมีบทบาทตามความพรอม  ความเหมาะสม  และความจําเปนของประชาชน 
ในทองถ่ิน  ให  กพฉ.  สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อกําหนดหลักเกณฑให
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

องคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  
โดยอาจไดรับการอุดหนุนจากกองทุน 

มาตรา ๓๔ กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาในกิจการของสถาบัน 
(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบญัญัตินี้ 
(๕) เงินที่ไดจากหนวยงานของรัฐ  หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเก่ียวของกับ 

การจัดบริการดานสาธารณสุขหรือการแพทย 
(๖) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖) 
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการจัดหาเงินกองทุนตามมาตรา  ๓๔  (๕)  กพฉ.  อาจทํา

ความตกลงกับหนวยงานของรัฐ  หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเก่ียวของกับการจัดบริการดาน
สาธารณสุขหรือการแพทย  เพื่อสนับสนุนทางการเงินใหแกกองทุน  โดยพิจารณาตามอัตราสวนของการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสถาบัน  กับการลดภาระการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือ
กองทุนนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการ  กพฉ.  อาจเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
วินิจฉัยได 

การจายเงินของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นใหกับกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ใหถือเปน 
การจายเงินที่กระทําไดตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา ๓๖ เงินและทรัพยสินตามมาตรา  ๓๔  ใหเปนของสถาบันเพื่อใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคของกองทุน 

การรับเงิน  การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน  รวมทั้งการนําเงินกองทุนไปจัดหา
ผลประโยชน  ใหเปนไปตามระเบียบที่  กพฉ.  กําหนด 

ใหนําความในมาตรา  ๑๘  มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการจัดทํางบการเงิน  การสอบบัญชี 
และประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทนุ 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนประกาศที่  กพฉ.  กําหนดตามมาตรา  ๒๙  (๑)  ตองระวางโทษปรับ
ทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๓๘ ผูใดใชระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไวสําหรับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินโดยประการที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตองระวางโทษปรับทาง
ปกครองไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๓๙ การกําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  ให  กพฉ.  
คํานึงถึงความรายแรงของพฤติการณแหงการกระทํา  ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราที่  กพฉ.  กําหนด 

มาตรา ๔๐ ผูใดใชเข็มเชิดชูเกียรติ  โดยไมมีสิทธิหรือแสดงดวยประการใด  ๆ  วาตนมี
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะโดยที่ตนไมมีสิทธิ  ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน
หาหมื่นบาท 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๑ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่  กิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  และเงินงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เฉพาะในสวนของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของสถาบัน 

มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก  ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพื่อใหมี  กพฉ.  ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมี  กพฉ.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ให  กพฉ.  ประกอบดวย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม  เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และผูปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสถาบัน
ตามมาตรา  ๔๓ 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๓ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสถาบันจนกวาจะแตงต้ังเลขาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี้  แตทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๔ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการใด  ประสงคจะไปปฏิบัติงานเปน
พนักงานหรือลูกจางของสถาบัน  ใหแสดงความจํานงเปนหนังสือตอเลขาธิการ  และจะตองผานการ
คัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑที่  กพฉ.  กําหนด  ภายในสองปนับแตพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๕ ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานเปนพนักงานของสถาบันตามมาตรา  ๔๔  ใหถือวา
เปนการออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง  และใหไดรับบําเหน็จบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
แลวแตกรณี 

ลูกจางซ่ึงไปปฏิบัติงานเปนลูกจางของสถาบันตามมาตรา  ๔๔  ใหถือวาออกจากราชการ 
เพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับของสถาบัน  
ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการผูใดที่เปลี่ยนสถานะไปตามมาตรา  ๔๔  ประสงคจะใหนับเวลาราชการ
หรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจางของ
สถาบัน  แลวแตกรณี  ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม  จะตองกระทําภายในหกสิบวันนับแตวันที่
เปลี่ยนสถานะ  สําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  แลวแตกรณี  สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทํา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานย่ืนตอเลขาธิการเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
             นายกรัฐมนตรี 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน
ในปจจุบันยังขาดระบบบริหารจัดการดานบุคลากร  อุปกรณ  และเครื่องมือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน  รวมทั้ง 
ยังขาดหนวยงานรับผิดชอบ  ประสานการปฏิบัติการ  ทําให มีผูปวยฉุกเฉินตองสูญเสียชีวิต  อวัยวะ   
หรือเกิดความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ  รวมทั้งทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้น 
โดยไมสมควร  เพื่อลดและปองกันความสูญเสียดังกลาว  สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินขึ้น
เพื่อกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน  ตลอดจนกําหนดใหมีสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติขึ้นเปนหนวยรับผิดชอบการบริหารจัดการ  การประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน  และการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการ  
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน  อันจะทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับ 
การคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยางท่ัวถึง  เทาเทียม  มีคุณภาพมาตรฐาน  โดยไดรับ 
การชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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 หน้า   ๙๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คล่ืนความถี่ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถใช้คล่ืนความถี่

ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของทางราชการให้เป็นไป 

อย่างทั่วถึง  เกิดความคล่องตัวและเป็นเอกภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๒๔)  ประกอบมาตรา  ๘๐  และมาตรา  ๘๑  

วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ

เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  

มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

และตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.   ๒๔๙๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 

เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕   

มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย   บัญญัติ ใ ห้กระทําได้ โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย  

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนด

หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คล่ืนความถี่  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว 

ในประกาศนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับ

ดูแล  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความถี่วิทยุ   

ภาคผนวก 5
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หน้า   ๑๐๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

หมวด  ๑ 

การยื่นคําขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต 
 

 

ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๗ ให้ผู้ขออนุญาต  ยื่นคําขออนุญาตใช้คล่ืนความถี่เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ   

ณ  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เลขที่  ๘๗  ถนนพหลโยธิน  ซอย  ๘  (สายลม)  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๔๐๐  
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตอบรับ   

ข้อ ๘ หนังสือขออนุญาตในข้อ  ๗  ต้องลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  หรือผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่แทน   
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หนังสือขออนุญาตดังกล่าวต้องแนบรายละเอียดและเอกสารหลักฐานประกอบ 
คําขออนุญาตใช้คล่ืนความถี่สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแบบที่สํานักงานกําหนด   
ซ่ึงกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๙ การตั้งสถานีฐาน  (Base  Station)  ตามข้อ  ๑๒  หรือสถานีประจําที่  (Fixed  Station)  
ตามข้อ  ๑๖  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงมีสถานีที่ตั้ งอยู่ภายในบริเวณเขตปลอดภัย 
การเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องไปดําเนินการขอความ
เห็นชอบในการติดตั้งสายอากาศของสถานีฐานหรือสถานีประจําที่ต่อกรมการบินพลเรือน  หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบอํานาจจากกรมการบินพลเรือนก่อน  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วให้ส่งหลักฐานการอนุญาต
ดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ  เพื่อที่จะได้ดําเนินการพิจารณาอนุญาตให้สถานีติดตั้งสายอากาศตาม
ความสูงที่กรมการบินพลเรือนกําหนดต่อไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ   

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขออนุญาตใช้คล่ืนความถี่แล้ว  สํานักงานจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  หากไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือไม่เพียงพอ  สํานักงานจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หน้า   ๑๐๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน  คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตและกําหนดรายละเอียด
ทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม  และสถานีวิทยุคมนาคมให้ใช้งานตามความจําเป็นและเหมาะสม  
โดยยึดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน  (Sharing)  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   
เกิดประโยชน์สูงสุด  ปราศจากการรบกวนรุนแรงซึ่งกันและกัน   

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการติดต่อสื่อสาร 

 

 

ข้อ ๑๑ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ย่าน  VHF  ใช้งานในระบบ  FM  ความกว้างแถบความถี่
ไม่เกิน  ๑๖  กิโลเฮิรตซ์  (kHz)  สําหรับการติดต่อสื่อสารแบบซิมเพลกซ์  (Simplex)  เท่านั้น  โดยใช้
คลื่นความถี่ที่กําหนดตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๒ การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  มีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) สถานีฐาน  (Base  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๖๐  วัตต์  (W)  อัตราขยายสายอากาศ

ไม่เกิน  ๖  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร  สําหรับสถานีวิทยุคมนาคม 
ของกรุงเทพมหานคร  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๒) สถานีฐาน  (Base  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๓๐  วัตต์  (W)  อัตราขยายสายอากาศ
ไม่เกิน  ๖  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร  สําหรับสถานีวิทยุคมนาคม 
ของเทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเมืองพัทยา 

(๓) สถานีฐาน  (Base  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  (W)  อัตราขยายสายอากาศ
ไม่เกิน  ๖  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร  สําหรับสถานีวิทยุคมนาคมของ
เทศบาลตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

(๔) สถานีเคลื่อนที่  (Mobile  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๓๐  วัตต์  (W)  สําหรับสถานีวิทยุ
คมนาคมของกรุงเทพมหานคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเมืองพัทยา 

(๕) สถานีเคลื่อนที่  (Mobile  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  (W)  สําหรับสถานีวิทยุ
คมนาคมของเทศบาลตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย 

(๖) เครื่องวิทยุคมนาคม  ชนิดมือถือ  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๕  วัตต์  (W) 
ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ให้คณะกรรมการกําหนด

ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดทางวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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 หน้า   ๑๐๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๓ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ต้องเป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงอยู่ในสังกัดหรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นนั้น ๆ  และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๔ หากผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ  ๑๓  มีความประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ส่วนตัวเพื่อร่วมใช้ข่ายส่ือสารวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
จะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับการกระจายเสียงตามสาย 

 

 

ข้อ ๑๕ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ย่าน  UHF  ใช้งานในระบบ  FM  ความกว้างแถบความถี่
ไม่เกิน  ๑๖  กิโลเฮิรตซ์  (kHz)  เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับกระจายเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชน  โดยใช้คล่ืนความถี่  ๔๒๐.๒๐๐  เมกะเฮิรตซ์  
(MHz) 

ข้อ ๑๖ การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  มีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) สถานีประจําที่  (Fixed  Station)  สําหรับสถานีแม่ข่าย  กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  (W)  

อัตราขยายสายอากาศไม่เกิน  ๓  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๓๐  เมตร   
โดยติดตั้งเครื่องส่งวิทยุคมนาคม  (Transmitter)  ชนิดประจําที่ 

(๒) สถานีประจําที่  (Fixed  Station)  สําหรับสถานีลูกข่าย  โดยติดตั้งเครื่องรับวิทยุคมนาคม  
(Receiver)  ชนดิประจําที่  เฉพาะในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต
เท่านั้น 

คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดทางวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามความจําเป็นและเหมาะสม   

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกําหนดให้ใช้คล่ืนความถี่ในข้อ  ๑๕  เฉพาะช่วงเวลาดังต่อไปนี้  
เพื่อให้สามารถใช้คล่ืนความถี่ซํ้า  (Reuse)  สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้งานในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน  โดยไม่เกิดการรบกวนซ่ึงกันและกัน  เว้นแต่กรณีการเผยแพร่ข่าวสารแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(๑) เวลา  ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐  น. ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  น. และ  ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐  น. 
(๒) เวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐  น. ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. และ  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. 
(๓) เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐  น. ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐  น. และ  ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐  น. 
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 หน้า   ๑๐๓ 
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หมวด  ๔ 
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติ 

 

 

ข้อ ๑๘ ให้ใช้คลื่นความถี่ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
ข้อ ๑๙ สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่เป็นสิทธิเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ไม่อาจให้บุคคลอ่ืนร่วมใช้คล่ืนความถี่บางส่วนหรือทั้งหมด  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการแล้วเทา่นั้น 

ข้อ ๒๐ หากจําเป็นต้องใช้คล่ืนความถี่นอกเหนือไปจากที่ได้รับการจัดสรร  ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงาน
ของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๑ เครื่องวิทยุคมนาคมที่นํามาใช้งานต้องเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  
ประเภท  ๒  โดยผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม  แต่สามารถตั้ง
คล่ืนความถี่ด้วยเครื่องตั้งคลื่นความถี่  (Programmer)  หรือโดยวิธีอ่ืน  และเป็นตราอักษร  รุ่น/แบบ   
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากคณะกรรมการแล้ว  ทั้งนี้  
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  
ของหน่วยงานของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๒ ให้รายงานผลการใช้คล่ืนความถี่ให้คณะกรรมการทราบในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ไม่ใช้
คล่ืนความถี่  ที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ให้การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นเป็นอันสิ้นผล 

ข้อ ๒๓ หากการใช้คล่ืนความถี่ที่ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายส่ือสารวิทยุ
คมนาคมอ่ืนที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
มีหน้าที่แจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อบ่งชี้สาเหตุการรบกวนที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา 
การรบกวนที่เกิดขึ้น  รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่อาจมีขึ้นจากการแก้ไขปัญหาการรบกวนนั้น  
หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ระงับการใช้คล่ืนความถี่  หรือเลือกใช้คล่ืนความถี่ช่องอ่ืนที่กําหนดเป็นช่อง
ปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรบกวนต่อการใช้คล่ืนความถี่
ของผู้อ่ืน  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิใช้คล่ืนความถี่โดยเท่าเทียมกันและไม่ถือเป็นสิทธิ
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ๆ  

ข้อ ๒๔ เพื่อให้การใช้คล่ืนความถี่เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ทุกแห่ง  ต้องเฝ้าฟัง  (Monitoring)  ความถี่วิทยุ  
๑๖๒.๕๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ที่เป็นช่องเรียกขาน  เพื่อการติดต่อประสานงานหรือสั่งการจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  รวมทั้งการเรยีกขานของสถานีวิทยุคมนาคมที่เก่ียวข้อง  หากเป็น
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 หน้า   ๑๐๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  เม่ือเรียกขานเรียบร้อยแล้วให้ไปเลือกใช้คล่ืนความถี่  ๑๖๒.๑๕๐  ๑๖๒.๑๗๕  
๑๖๒.๒๒๕  ๑๖๒.๔๗๕  ๑๖๒.๕๗๕  ๑๖๒.๖๕๐  ๑๖๒.๗๗๕  ๑๖๒.๘๒๕  และ  ๑๖๒.๙๗๕  
เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ที่เป็นช่องติดต่อสื่อสารประเภทเสียงสําหรับปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใดใช้งานอยู่  ทั้งนี้  เม่ือการติดต่อสื่อสารสิ้นสุดลง 
ให้กลับไปใช้คลื่นความถี่  ๑๖๒.๕๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ที่เป็นช่องเรียกขานเช่นเดิม 

ข้อ ๒๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ที่มีความประสงค์ 
จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ให้ใช้คลื่นความถี่  ๑๖๒.๑๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ของกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่คณะกรรมการอนุญาตให้ใช้งานร่วม 

ข้อ ๒๖ การใช้คลื่นความถี่  ๑๖๒.๑๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ร่วมกับกรมการปกครองและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ต้องใช้เพื่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น  วิธีการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปตามที่กรมการปกครอง 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด   

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการจะอนุญาตให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการ
ปกครอง  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคใช้คล่ืนความถี่  ๑๖๒.๕๒๕  เมกะเฮิรตซ์  
(MHz)  ที่กําหนดไว้เป็นช่องเรียกขานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อการติดต่อประสานงาน
และสั่งการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 

ข้อ ๒๘ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนํามาใช้งาน  ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
วิทยุคมนาคม  ระเบียบ  และประกาศคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  และมีข้อกําหนดทางวิชาการสอดคล้อง
ตามที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๒๙ เม่ือจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนํามาใช้งานเรียบร้อยแล้วให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคม  ซ่ึงประกอบไปด้วย  ตราอักษร   
รุ่น/แบบ  หมายเลขเครื่อง  หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  ความถี่วิทยุ  
กําลังส่ง  และรายชื่อผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้  เพื่อให้กรมการปกครอง  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมในภารกิจสั่งราชการ  กํากับดูแล  รายงานเหตุการณ์และรายงานข่าวเพื่อให้เกิด 
ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์และการบรรเทาสาธารณภัย 
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 หน้า   ๑๐๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) กรอกรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้จัดหามาใช้งานดังกล่าว  ลงในแบบแสดง
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่สํานักงานกําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน  แล้วส่งให้สํานักงานเพื่อเป็น
ข้อมูลในการกํากับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๓๐ ให้จัดทําบัญชีคุมการเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคม  และให้บันทึกการเบิกจ่าย 
เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้  การเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคม 
จะต้องเบิกจ่ายให้กับผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ  ๑๓  เท่านั้น 

ข้อ ๓๑ จัดให้มีบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม  
ซ่ึงระบุตราอักษร  รุ่น/แบบ  หมายเลขเครื่อง  หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม  และหมายเลขทะเบียน 
ครุภัณฑ์  โดยต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเม่ือถูกตรวจค้น 

ข้อ ๓๒ กรณีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วมใช้ข่ายส่ือสารขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเฉพาะชนิดมือถือเท่านั้น  และผู้ใช้ 
เครื ่องวิทยุคมนาคมจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมด้วย 

ข้อ ๓๓ ต้องปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนด 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

หมวด  ๕ 
มาตรการกํากับดูแล 

 

 

ข้อ ๓๔ หากตรวจสอบพบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมไม่ได้
นําคล่ืนความถี่ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือฝ่าฝืนต่อ
บทแห่งกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  กฎ  ประกาศนี้  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามที่
เห็นสมควร  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา 
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓) ระงับการใช้คลื่นความถี่  หรือพักใช้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี   
(๔) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี 
(๕) ดําเนินการตามกฎหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ 
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

ปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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ภาคผนวก 
แนบทายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่
 

คลื่นความถี่ยาน VHF กําหนดใหใชสําหรับการติดตอสื่อสารแบบซิมเพลกซ (Simplex) โดยมี
หมายเลขกํากับชองสัญญาณและคลื่นความถี่ของแตละชอง ดังนี้ 

 

ชองท่ี คล่ืนความถี่ (MHz) กําหนดใหใชสําหรับ

๑ ๑๖๒.๑๒๕ 
การติดตอสื่อสารประเภทเสียง สําหรับประสานงานกับหนวยงาน 
                                    ในสังกัดกรมการปกครอง และ 
                                                       กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

๒ ๑๖๒.๑๕๐ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๓ ๑๖๒.๑๗๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๔ ๑๖๒.๒๒๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๕ ๑๖๒.๔๗๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๖ ๑๖๒.๕๒๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง สําหรับเรียกขาน (Calling)
๗ ๑๖๒.๕๗๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๘ ๑๖๒.๖๕๐ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๙ ๑๖๒.๗๗๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๑๐ ๑๖๒.๘๒๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๑๑ ๑๖๒.๙๗๕ การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
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ดวนมาก 
ที่ มท 0804/ว 2269     กระทรวงมหาดไทย 
      ถนนอัษฎางค  กทม.  10200 
     4  กรกฎาคม  2546 
เรื่อง   การดัดแปลงพัสดุประเภทครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.1/ว 2755 ลงวันที่  26  สิงหาคม  2539 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการตอเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนพัสดุประเภท
ครุภัณฑหรือส่ิงปลูกสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เพื่อใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง นั้น 

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา การตอเติม ดัดแปลงหรือรื้อถอนพัสดุ นั้น เทศบาลและ
องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนเจาของทรัพยสินสามารถดําเนินการไดอยูแลว ตามหลักการของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 โดยอาจดําเนินการ
ดวยวิธีจัดทําเองหรือวิธีการจาง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบกําหนด ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการ     
ในเรื่องดังกลาวของเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัดมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทย     
จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทยตามที่อางถึง และใหเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัดที่ประสงค    
จะตอเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนพัสดุ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 ในสวนที่เกี่ยวของ

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายอนุชา  โมกขะเวส)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น 
กลุมงานวินิจฉัยและเรื่องรองทุกข 
โทร. 0-2241-9034 / โทรสาร  0-2241-9035 
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ท่ี มท 0810.2/ ว 4298                                        กระทรวงมหาดไทย 
                ถนนอัษฎางค  กทม. 10200  

           19    ธันวาคม  2548 

เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกร      
         ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0810.2/ว 3324 ลงวันที่ 10 ตลุาคม 2548 
            2. วิทยกุรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ท่ี มท 0810.2/ว 2092 ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2548 

ส่ิงที่สงมาดวย  แนวทางปฏบัิติในการจดัทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จาํนวน 1 ชุด

                        ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดซักซอมแนวทางการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เพื่อใหจังหวัด อําเภอและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบไดทันทีเมื่อระเบียบมีผลใชบังคับ และ                
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแจงใหทราบวาระเบียบดังกลาว ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลมที่ 122 ตอนพิเศษ 115ง  วันที่ 17 ตุลาคม  2548 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 
18 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ความละเอียดแจงแลว  นั้น 

           เพ่ือใหการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร               
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เปนไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงระเบียบ             
ดังกลาว จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

                    1.  ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูระหวางการจัดทําแผนพัฒนาสามป (2549-2551)                
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง              
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 และดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 มีผลใชบังคับ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548          
                       2.  การแตงตั้งหัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาท่ีจัดทําแผนเปนผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบฯ ขอ 8(8) และการแตงตั้งหัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผนเปนกรรมการ
และเลขานุการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบฯ ขอ 9 (4) หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใดไมมีหัวหนาสวนการบริหารที่ทําหนาท่ีดังกลาวโดยตรง ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณา    
แตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินที่มีความเหมาะสมปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดดังกลาวแทน   
 

/3.  การจัดทํา...   
 

ภาคผนวก 7



73
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
-2- 

 
                      3.  การจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบฯ ขอ 26 และ 27 
ใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนการดําเนินงานฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง
ทราบและถือปฏิบัติตอไป

                                                                             ขอแสดงความนับถือ

   ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ

                                                                          (นายชยัฤกษ  ดิษฐอํานาจ)
                                                                 รองปลัดกระทรวง  รักษาราชการแทน
                                                                           ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โทร. 0- 2241-9000 ตอ 2122-4 โทรสาร 0-2243-2230 
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แนวทางปฏิบตัิในการจัดทําแผนการดาํเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
------------------------ 

    เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เปนไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวง 
มหาดไทยจึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

  1. แผนการดําเนินงาน  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น 
เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุม 
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน 
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 
                          1) งบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช 
งบประมาณ (ถามี) 

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ 
หนวยงานอื่น ๆ ท่ีดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ท่ีมีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
   4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะ
เกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่ 
                          2. ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                               2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง จัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของปงบประมาณนั้น   
       หากคาดวาจะดําเนินการจัดทําไมแลวเสร็จภายในกําหนด ใหเสนอขอขยายเวลาการจัดทํา
แผนการดําเนินงานตอผูบริหารทองถ่ิน 

/2.2  ภายหลัง... 
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                               2.2  ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 2.1 แลว 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจาก 
หนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 

                   3. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                                3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ท่ี
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
                                3.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน                       
  4.  เคาโครงรางแผนการดําเนินงาน
                                รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ
             สวนท่ี 1  บทนํา
                                                องคประกอบ ประกอบดวย

- บทนํา
- วัตถุประสงคของแผนการดาํเนินงาน
- ข้ันตอนการจดัทําแผนการดาํเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน

        สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
       องคประกอบ ประกอบดวย

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
(ตัวอยางตามภาคผนวก ก)

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
(ตัวอยางตามภาคผนวก ข)

                            
-----------------------------
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วก 
ก 

บัญ
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ะข

อง
โค
รงก

ารท
ั้งห

มด
 

จําน
วน

งบ
ปร

ะม
าณ

 
คิด

เปน
รอ
ยล
ะข
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พ.ศ
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ขอ
งโค

รงก
าร/

กิจก
รรม

 
งบป
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ก.ย. 

 
1)  

.....
.....

.....
.....

.....
.... 

 2) .
.....

.....
.....

.....
.....

.....
 

 3) .
.....

.....
.....

.....
.....

.....
. 

     
     

     
 ฯล

ฯ 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัญ
ชีส

รุป
จําน

วน
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งกา
รแล

ะงบ
ปร

ะม
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ปร

ะจํา
ปง

บป
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  ยุท
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สุข
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ง ถ

าวร
 แล

ะส
งเส

ริม
สว

ัสด
ิการ

 พร
อม

เคร
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ขอ
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รงก
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ปร
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ปญ
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  1. การจัดโครงสรางการบริหารงาน 
          1.1 การบริหารจัดการบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ดําเนนิการในรูปคณะกรรมการศูนยฯ ซึ่งจํานวนและทีม่าของสมาชิกคณะกรรมการศูนยฯ ใหเปนไปตามที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกในเขตพืน้ที่ดังกลาว (zoning) กําหนดไวในบันทกึขอตกลง 
       1.2 อํานาจหนาที่ในการบริหารงานของคณะกรรมการศูนยฯ ใหเปนไปตามที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกกําหนดตามบันทกึขอตกลง ท้ังนี้ อํานาจหนาท่ีดังกลาวตองไมขัดกับ
ระเบียบกฎหมายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติอยู 
          1.3 คณะกรรมการศูนยฯ อาจจดัตั้งคณะอนุกรรมการศูนยฯ ซึ่งมีปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่เปนที่ตั้งศูนยฯ เปนประธานคณะอนุกรรมการศูนยฯ และมีพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่เปนภาคีสมาชิกเปนอนุกรรมการ โดยประธานคณะอนุกรรมการศูนยฯ จะเปนผูเลือกเลขานุการ
คณะอนุกรรมการศูนยฯ เพ่ือทําหนาที่เปนเลขานกุารทีป่ระชุมและงานธุรการอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
         1.4 คณะอนุกรรมการศูนยฯ มีหนาทีร่วบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน
ภาคีสมาชิกเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินการรวมกัน รางแนวทางการปฏิบตัภิารกิจรวมกัน รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และดําเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ภายใตอํานาจหนาที่ของศูนยฯ และภารกิจตามที่คณะกรรมการ
ศูนยมอบหมาย โดยผลจากการดําเนินการของคณะอนุกรรมการศูนยฯ จะตองรายงานใหคณะกรรมศูนยทราบ
และ/หรือพิจารณา ตามแตกรณีไป และกรณีมีความจําเปนตองดําเนนิการในกจิกรรมที่อยูนอกเขตพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นขออนุมัติทํากจิการนอกเขตตามระเบียบของ
ทางราชการดวย 
  2. การจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
          2.1 ใหคณะกรรมการศูนยฯ กําหนดทศิทางและจดัทําแผนการดาํเนินงานของศนูยฯ    
โดยระบุกิจกรรม โครงการตางๆ ท่ีจะดําเนินการรวมกนั โดยพิจารณาจัดทาํแผนตามขอมูลในพื้นท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่เปนภาคีสมาชิก 
         2.2 การบรรจุกิจกรรมโครงการของศูนยฯ ในแผนพัฒนาของศนูยฯ  
                2.2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงนํารายละเอียด
กิจกรรมโครงการที่ไดตกลงรวมกันมาจัดทําเปนแผนพฒันาของศูนยฯ และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
เปนภาคีสมาชกินํากิจกรรมโครงการตามแผนดังกลาวบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
เปนภาคีสมาชกิ โดยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
            2.2.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคสีมาชิกแตละแหงจัดทํางบประมาณ
รายจายทั่วไปเพื่อสนับสนนุการดําเนินการตามกิจกรรมโครงการของศูนยฯในสวนความรับผดิชอบตามที่
กําหนดเปนกรอบไวในแผนพัฒนาของศนูยฯ วิธกีารตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการสนับสนนุการดําเนนิงาน
ตามกิจกรรมโครงการของศูนยฯนัน้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตัง้งบประมาณ 
 
 

/รายจายตาม... 
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รายจายตามกจิกรรมโครงการในความรับผิดชอบที่ระบไุวในแผนพฒันาของศูนยฯ และเงินอุดหนนุใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ั้งศนูยฯ ดวย 
           กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตกลงรวมมือในกิจการที่กอใหเกิดรายได 
เชน ความรวมมือดานกาํจดัขยะมูลฝอย เปนตน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งของศนูยฯ อาจ
จัดทําเปนงบเฉพาะการแยกรายรับรายจายของศูนยฯ ออกตางหากจากงบประมาณทั่วไปโดยปรับใชรูปแบบ  
งบเฉพาะการตามหนังสือกรมการปกครอง ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจกิายน 2542 
  3. การบริหารงบประมาณ  
          3.1 การกําหนด/อนุมัตกิารจัดเตรียมรายจายงบประมาณทั่วไปและ/หรืองบประมาณ
เฉพาะการซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกสามารถพิจารณาเปน 2 กรณี ดังนี ้
            3.1.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตั้งงบประมาณ
รายจายของตนตามกิจกรรมที่ระบุไวในแผนงานของศูนยฯ ใหตั้งจายตามหมวดและประเภทของคาใชจาย
นั้นๆ เชน การจัดหารถขยะใหตั้งงบประมาณเปนคาครภุณัฑ, คาน้าํมนัเช้ือเพลิงใหตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุ 
เปนตน 
   3.1.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตัง้งบประมาณ
รายจายในหมวดเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศนูยฯ ใหถือปฏิบัตติามกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือส่ังการที่เก่ียวของ และใหระบุวาอดุหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด เพ่ือวัตถุประสงคให
นําไปใชจายในดานใด เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานสิ่งแวดลอม 
เปนตน 
   3.1.3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ตั้งจายเงินสมทบเพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินการของศูนยฯ ใหตั้งจายไวในงบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน รายการคาใชจายใน
การดําเนินการของศูนยฯ 
          3.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศนูยฯ เม่ือไดรับเงินอดุหนุนแลว ใหออก
ใบเสร็จรับเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหเงินอุดหนนุไวเปนหลักฐาน 
          3.3 เนื่องจากการอุดหนนุเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศนูยฯ เปนการ
อุดหนุนโดยกาํหนดวตัถุประสงคการใชจายเงินไว จึงเขาลักษณะเปนเงินอุดหนนุจากหนวยงานอื่นที่ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามที่ระบไุวเปนการเฉพาะตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 36 จึงไมตองนําสงเปนเงินรายได ใหนําฝากเปน
เงินนอกงบประมาณ และไมตองตราเปนงบประมาณรายจาย 
  4. การจัดการพัสดุและครุภณัฑ 
             4.1 กรณีท่ีตั้งงบประมาณตามขอ 3.1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดหา
ตามระเบียบพสัดุท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบตัิ และใหนาํพสัดุและครุภัณฑดังกลาวมาบรูณาการใช
ประโยชนรวมกัน 
 
 

/4.2 กรณีอุดหนุน... 
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             4.2 กรณีอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศนูยฯ 
   4.2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศนูยฯ ดําเนนิการจดัซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดท่ีุองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นถือปฏิบตัอิยู 
   4.2.2 ทรัพยสินที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจาง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ั้ง
ศูนยฯ ลงทะเบียนควบคุมพัสดุแยกไวตางหากโดยใชช่ือ “ทะเบียนทรัพยสินที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
รวมกัน” 
          4.3 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินแยกไดเปน 2 กรณ ี
   4.3.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกใดเปนผูจดัซื้อจัดจางให
ทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
   4.3.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกตั้งงบประมาณรายจาย
อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ใหกรรมสิทธิ์ตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เปนที่ตั้งศนูยฯ  
   4.3.3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกสนับสนนุพสัดุหรือครุภัณฑ
เพ่ือใชดําเนนิการในกิจการของศูนยฯ ใหกรรมสิทธิ์เปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใหการสนับสนนุ
พัสดุหรือครุภณัฑนั้น  
          4.4 การสนับสนนุพัสด ุครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ั้งศนูยฯ ใหทําเปนลายลักษณอักษร 
          4.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดท่ีนําทรัพยสินไปใช ใหบํารุงรักษาทรัพยสินนั้นตาม
ขอตกลงรวมกันของภาคีสมาชิก 
  5. การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
                การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 โดยอนุโลม 
  6. การบันทึกบัญชี 
          ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการบันทึกบัญชีสําหรับงบประมาณรายจายตาม
หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0313.4/ว 72 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.3/ว 819 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547 โดยอนุโลม 
  7. การยกเลิกความรวมมือ 
              7.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะยกเลิกการดําเนนิการรวมกันตอง
แจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนภาคีสมาชิกทราบเปนลายลักษณอักษร และคณะกรรมการศูนยฯ
จะตองประชุมพิจารณาและตกลงรวมกันในรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิก และผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่เปนภาคีสมาชิกตองแจงใหสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบ 
 
 

/7.2 การจัดการ... 
 



86 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



87
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก 9



88 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



89
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



90 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



91
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



92 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก 10



93
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



94 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



95
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก 11



96 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



97
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



98 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



99
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



100 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



101
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



102 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



103
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก 12



104 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



105
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



106 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



107
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



108 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



109
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



110 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก 18



111
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



112 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



113
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก 13



114 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



115
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เร่ือง  กําหนดเง่ือนไขในการใชไฟสัญญาณวับวาบ  เสียงสัญญาณไซเรน 

หรือเสียงสัญญาณอยางอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๓) 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดเง่ือนไข 
ในการใชไฟสัญญาณวับวาบ  เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นและเครื่องหมายแสดง
ลักษณะของรถฉุกเฉินใหเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  จึงออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดเง่ือนไข  
ในการใชไฟสัญญาณวับวาบ  เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นและเครื่องหมายแสดง
ลักษณะของรถฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๓)” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน  ๖.๑.๒  ในขอ  ๖.๑  ของขอ  ๖  แหงขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
เร่ือง  กําหนดเง่ือนไขในการใชไฟสัญญาณวับวาบ  เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่น   
และเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน  ฉบับลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดเง่ือนไขในการใชไฟสัญญาณวับวาบ  เสียงสัญญาณ
ไซเรนหรือ  เสียงสัญญาณอยางอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  
๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “๖.๑.๒  แสงแดงและน้ําเงิน  สําหรับรถบริการการแพทยฉุกเฉินที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ” 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

กําหนด  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
พลตํารวจเอก  ปทีป  ตันประเสริฐ 

จเรตํารวจแหงชาติ  รักษาราชการแทน   
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ภาคผนวก  14



116 การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตใชไฟสัญญาณวับวาบ 

และเสียงสัญญาณ  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ
การขออนุญาตใชไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณใหเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒  แหงขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดเง่ือนไข 
ในการใชไฟสัญญาณวับวาบ  เสียงสัญญาณไซเรน  หรือเสียงสัญญาณอยางอื่น  และเครื่องหมายแสดง
ลักษณะของรถฉุกเฉิน  ฉบับลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   
จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตใชไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ 
การขออนุญาตใชไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ
การขออนุญาตใชไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ  ฉบับลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาต 
ใชไฟสัญญาณวบัวาบและเสียงสัญญาณ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖ รถบริการการแพทยฉุกเฉิน 
  ๖.๑ เปนรถที่ ได รับรองมาตรฐานจากสถาบันการแพทย ฉุกเ ฉินแหงชาติ   

และหนังสือรับรองมาตรฐานยังไมหมดอายุในวันที่ย่ืนเร่ืองขออนุญาตตามประกาศฉบับนี้ 
  ๖.๒ การขออนุญาต 
   ในกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนหนังสือรองขอตอผูบังคับการ  กองบังคับการ

ตํารวจจราจร  ในจังหวัดอื่น  ใหย่ืนหนังสือรองขอตอผูบังคับการ  ตํารวจภูธรจังหวัด  พิจารณา 
มีความเห็นเสนอผูมีอํานาจอนุญาต  โดยมีหลักฐานดังนี้ 

   ๖.๒.๑ คํารองขออนุญาตที่ผานการเห็นชอบของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

ภาคผนวก  15



117
การดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

   ๖.๒.๒ สําเนาภาพถายใบคูมือการจดทะเบียนรถ  ๑  ฉบับ 
  ๖.๓ ใหผูมีอํานาจอนุญาต  อนุญาตไดเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลา  ที่กําหนดไว

ในหนังสือรับรองมาตรฐานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ” 
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
พลตํารวจเอก  ปทีป  ตันประเสริฐ 

จเรตํารวจแหงชาติ  รักษาราชการแทน   
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
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~lCJf1ru~fJilJ'U~TI~iJlJ~bJjerr'U~ ®ct b1J~lCJ'Uhtctct bbi:1~bJjerr'U~ <9> 'Wfl~mf1lJ ®ctctct ~'1.Q

<9>. b~'U"1leJUnl'jUfUbbm "1lVl~mflru~bbi:1~ bb'UTVl1'11'Unl'jb 'l11'jtlCJ'UI'11J11m'U'jl"1lnl'jmlJ~

"
m~Vl'jl'lnl'jf1~'1b?l'UeJ ~'1-U

<9>.<9> bU~ CJ'UbbUi:1'1'j~CJ~blmvh61'1J'1Jlb'l11'jtlCJ'Ul'1lJl1m'U'jl"1lfl1'j"iJlfl m tJ bU'U ct tJ
<9>. ® VlU Vll 'U?l ~ 'j fll 'j Al 'U1 ru f5~ 'j 1 fi 1 b'l11 'j tl CJ'UI'll VIbVllJ 1 ~ ?llJ n U?l illl fll 'j ill
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CJfl bl'Umru fl1'jb 'l11'jtlCJ'UI'1"1leJ'I~l'U"Jl"1lfl1'j~1~ b~lJ~ lb '0 'Ufl1'j~llJm~tJl'U fl1'j~ ~~ eJ~ ~~ 1'1

~llJ'j~b{j CJu~l11 fl'U1CJflf \ilJ'U~~ll~l CJnl'j9/r?l~ 'I"J.\"1.®ctmct bbi:1~~bbnh b~lJb~ lJ Vl~eJ~ ~111 fl'lUU'j~lJlru~ ,
1M~"iJl'jrul1V1f1l1lJb~'U"1leJU 1V1b'l11'jtlCJ'U1'1bU'U'j~CJ~blm m tJ 1uneJ'U~f1ru~f\ilJ'U~~"iJ~iJlJ~ (®ct blJ~lCJ'U ®ctctct)~
fitVI~lb'O'Ufl1'j~eJ 1U1~~llJVl~ flbflru~ b~lJ

®. lJeJUVl1J1CJ1VIm~Vl"Jl'lnl'jf1~ 'I (mlJu '1J~ flm'l) fu 1U~"iJl'jrul~llJnU~l11 fl'lUU"J~lJlru

bbi:1~Vlt1lCJ'Il'U~ b~CJloVeJ'Ib~mbm"1liJ '1JVll~l'1 1b~mnmtlCJ'UI'1~t11lJl1 m'U'jl"1lnl'j b'l1'Unl'j~l'1'I"Jl1 fl'll'U-lJU'jtl

nl'jb Ufl~ 1 CJb~'U~eJU bbVl'Unl'jUn U~'11'U'UeJfl bli:11'jl"1lnl'j"1leJ'I'l"J11 fl'll'U-lJU'jtl~ ~ 1 '1"iJ1 flJl1 CJ'UeJfl (outsource)

bbi:1~nl'j~lb'O'Unl'j~lVlfu'jml"1lnl'j~iJmCJ nl'j H'Il'U'Ul'U b'l1'U1oV'Il'U1J1bn'Uflll <9>0 tJ bbi:1~tJ'I1dJ?lllJl'jtl~~Vll,
'jtl CJ'U1'11VldJVl~ bbVl'U bU 'U~ 'U bbi:1~Vllfl'<ii'1 bU 'U~ eJ'IufuU1 'I bbm 'UoVeJflDVl1J1 CJ 'j~b {j CJU Vl~ mflru~ ~ b~ CJloVeJ'I

fitVI~lb'O'Ufl1'j bb~l1 Vlt11b?l'UeJf1ru~fJilJ'U~~~eJ 1u

"
f1l1lJi:1~b8CJ~bb~'1bb~l 11'U

m~Vl"Jl'lnl'jf1~'1~"iJl"Jrul bb~l b~'Ull b~eJ 1 Vlf5~"Jlfilb 'l11'jtlCJ'Ul'1lJl1 m'U"Jl"1lnl"J?leJ~f1~eJ'I

nUlJ~f1ru~fJilJ'U~~b~eJl'U~ ®ct blJ~lCJ'U ®ctctct bbi:1~b~eJl'U~ <9> 'l"Jfl~Jl1f1lJ ®ctctct ~'1b~'U'1JeJu1V1Ufu

/ f5ml ... I
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el (91'al fh b'Ii1 'afl (J'W~ ~ ~ ~ 'l 'lh ~jJl ru~ 'EJ(J~ ~ <9l0 ~'l b~'W fll 'a (J f1b~ f1el (91'al fh b'Ii1 'a fI (J'W~ jJ 1H1'W'al 'lJf11 'a

(911JJVl11'l~'EJ~e.11'l~'l bb~~ nlVl'W~el(91'alr11 b'lil'afl (J'W~jJl1.;n 'W'al'lJf11'a1 VlJJ 'al(J~~bB (J~'lhlf1!l(911jJ~'l~~'ljJlI'l1 (J

~'lt1 Vll f1~l'W'al'lJf11'aiJ mljJ'lh~~'lfi b'Ii1 'afl (J'W~jJl1.;n 'W'al'lJf11'a'W'EJf1bVl-UmJ1f1~ m~Vl'al'l f11'afl~'lnlVl'W~ 11
(911jJoJt1J~t11 ~'V'EJ'VhfllljJ(91f1~'lti\.Jf1'a~Vl'al'lf11'afl~'l~'EJ 1tJ

mJJ'lJt1J~f1m'l

~l11f1f1-1JVljJl tJ

f1~jJ'll'Wf1-1JVljJl tJ bb~~'a~b UmJI'l1'Wr111 oii'~l(J1 'Wf11'a'l.J~Vll'a

1Vl'J. o-lv<9llvb'l!-b'l!lvbo-lv

www.cgd.go.th
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	

พ.ศ.2555

 	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2542

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

พ.ศ.2541	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2543

  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	วา่ด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.2548

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการรับเงิน	การเบิกจ่ายเงิน	การฝากเงิน	การเก็บรักษาเงิน	

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2547	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2548

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2548

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

พ.ศ.2549

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 

พ.ศ.2535	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	9)	พ.ศ.2553
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คณะผู้จัดทำาหนังสือ

การดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.	 ดร.นพ.ไพโรจน์	บุญศิริคำาชัย		 รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
	 	 	 	 	 	 	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
2.	 นายสุรชัย	ศิลาวรรณ		 	 ผอ.สำานักประสานการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายสัมพันธ์	
	 	 	 	 	 	 	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
3.	 นายสุรศักดิ์	แป้นงาม		 	 หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น	
	 	 	 	 	 	 	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4.	 จ่าเอกยุทธนา	ตาบ้านดู่		 ปลัดเทศบาลตำาบลวังเพิ่ม	จังหวัดขอนแก่น
5.	 นายสุรชัย	ยิ้มเกิด		 	 	 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	อบจ.อุบลราชธานี	
6.	 นายสุรพล	สายพันธ์		 	 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
7.	 นายมานพ	เชื้อบัณฑิต			 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำาภู	อบจ.หนองบัวลำาภู	
8.	 นายสุภชัย	นาคสุวรรณ์		 ปลัดเทศบาลตำาบลพิปูน	จังหวัดนครศรีธรรมราช
9.	 นายศิริวัฒน์	บุปผาเจริญ		 ผอ.ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	
	 	 	 	 	 	 	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
10.	นายจิรพัฒน์	น้อยเพ็ง			 นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11.	นายพิเชษฐ์	หนองช้าง			 ผู้จัดการงานบริหารเครือข่าย	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
12.	นายพงษ์พิษณุ	ศรีธรรมานุสาร	 ผู้จัดการงานบริหารเครือข่าย	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
13.	นายมนตรี	ดิษฐสร้อย		 	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย	
14.	ดร.กุศล	สุวรรณรัตน์		 	 ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 	 	 	 	 เทศบาลตำาบลสำานักท้อน	จังหวัดระยอง		 	
15.	นายสมบูรณ์	เพ็ญพิมพ์		 พยาบาวิชาชีพชำานาญการ	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	
16.	นายกิตติเดช	ศรีสุวรรณ		 พยาบาวิชาชีพชำานาญการ	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
17.	นายอัฐชัย	พรหมมณี		 	 ผอ.กองส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	
18.	นายณรงค์ชัย	ปลื้มชัย			 พยาบาลวิชาชีพ	เทศบาลนครรังสิต	จังหวัดปทุมธานี		
19.	นายชิษณุ	เทพไกรวัล		 	 ผู้เชี่ยวชาญ	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ		 	
20.	นายบุญฤทธิ์	เพ็ชร์รักษ์		 รอง	ผอ.สำานักประสานการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายสัมพันธ์	
	 	 	 	 	 	 	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
21.	ว่าท่ีร้อยเอกอรรณพ	สุขไพบลูย์	 พนักงานอาวุโสงานบริหารการสื่อสารสั่งการ	
	 	 	 	 	 	 	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
22.	นายสุชาติ	ได้รูป		 	 	 ผอ.สำานักอำานวยการ	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ		
23.	นางนลินรัตน์	เรืองจิรยศ		 ผู้จัดการงานเลขานุการ	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
24.	นางสาวสุนัชฌา	ไชยกาล		 พนักงานทั่วไปงานพัฒนาบุคลากร	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
25.	นางสาวนภมณี	พลไพรสรรพ์		 พนักงานอาวุโสการเงินและบัญชี	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
26.	นางสาวปุญชรัสมิ์	ถมทา		 ลูกจ้างทั่วไปงานธุรการ	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
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