สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาเครือข่ายดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับตาบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ชั้น ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
*******************************************

๑. กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร ได้เห็นความสาคัญและได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
จานวน ๓๒ แห่ง จากทั้งหมด ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑ ของกลุ่มเปูาหมายและเมื่อจาแนกเป็นรายอาเภอ พบว่า
๑. อาเภอเมืองสมุทรสาคร มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม จานวน ๑๕ แห่ง จาก ๑๘ แห่ง (รวม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเมืองฯ โดยหน่วยงานที่
ไม่ได้เข้าประชุม มีดังนี้
- เทศบาลตาบลบางปลา
- องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบ่อ
- องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเจ้า
๒. อาเภอกระทุ่มแบน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมจานวน ๗ แห่ง จาก ๑๐ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอกระทุ่มแบน โดยหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าประชุม มีดังนี้
- องค์การบริหารส่วนตาบลคลองมะเดื่อ
- องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนกไข่
- องค์การบริหารส่วนตาบลแคราย
๓. อาเภอบ้านแพ้ว มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม จานวน ๑๐ แห่ง จาก ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบ้านแพ้ว

๒. วัตถุประสงค์ของการประชุม
ในสถานการณ์ปัจจุบันระบบการแพทย์ฉุกเฉินนับว่าเป็นหัวใจและมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะกู้ชีพ
หรือการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่ผู้ปุวยก่อนที่จะได้รับการบาบัดตามพยาธิสภาพ และการให้บริการของเครือข่ายบริการ
สุ ข ภาพซึ่ง เป็ น การจั ด บริ ก ารแบบปฐมภู มิ เจ้า หน้ า ที่ทุ ก ระดับ ต้ อ งมีค วามรู้แ ละทั กษะในการช่ ว ยฟื้ น คื น ชีพ โดย
วัตถุประสงค์ของการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ เพื่อปูองกันการเจ็บปุวยฉุกเฉินให้เกิดน้อยที่สุด และการจัดการให้
ผู้ปุวยได้รับการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดูแลจนพ้นภาวะฉุกเฉิน หรือได้รั บการรักษาทันเวลา ดังนั้น การส่ง
ต่อและช่วยชีวิตผู้ปุวยระหว่างนาส่งย่อมมีความสาคัญ เพราะกระบวนการช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะ
ช่วยชีวิตให้ปลอดภัยตรงข้ามหากล่าช้า นาทีสาคัญต่อชีวิตจะหมดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสายเกินไป
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศใช้ โดยได้มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แต่ในปัจจุบัน
จังหวัดสมุทรสาคร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดาเนินการการแพทย์ฉุกเฉินจานวน ๓ แห่ง จากทั้งหมด ๓๘
แห่ง (รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร) คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๙ ซึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังอยู่ในระดับน้อยมาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสาคัญของการสร้างเครือข่าย
การแพทย์ฉุกเฉินระดับตาบล เพื่อปิดช่องว่างของการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดให้มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับตาบล
๒. เพื่อขยายเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินตาบล
สิ่งที่คาดหวัง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดาเนินการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงและรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน เป็นต้น

๓. เนื้อหาการประชุม
๓.๑ ความท้าทายต่อการขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแพทย์ฉุกเฉิน คือ การปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้แก่ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉิน นับตั้งแต่การรับรู้ถึงสภาวะการเจ็บปุวย
ฉุกเฉินจนถึงการดาเนินการให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการบาบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่ การแจ้งเหตุ จนถึง การนาผู้ปุวย
ส่งโรงพยาบาล รายละเอียดตามแผนภาพ

-

แนวโน้มการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ –๒๕๕๖ มีแนวโน้มสูงขึ้น
ดังนี้ ๑๑,๘๒๒ ราย ๑๒,๖๘๖ ราย และ ๑๓,๖๗๗ ราย ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินยังไม่ครอบคลุมผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินทั้งหมด โดยจากสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ ห้อง
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปี ๒๕๕๖ มีผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) และผู้ปุวย
ฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง) เข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน จานวนทั้งสิ้น ๓๙,๕๓๗ ราย(เฉลี่ย๓,๓๐๐ราย/เดือน)
ในขณะที่ผู้ปุวยที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร มีเพียง ๑๓,๖๗๗ ราย (เฉลี่ย
๑,๒๐๐ ราย/เดือน) เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร อีกร้อยละ ๗๐ ยังไม่เข้าถึง
การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

-

ข้อมูลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จาแนกรายตาบล ดังนี้
ตาบล
จานวนเฉลี่ย/เดือน
ระยะเวลาที่รถEMS
ไปถึงจุดเกิดเหตุ
อาเภอเมือง
มหาชัย
๑๑๕
๖ นาที
ท่าฉลอม
๒๗
๑๒ นาที
โกรกกราก
๑๙
๘ นาที
บ้านบ่อ
๑๙
๑๖ นาที
บางโทรัด
๓๙
๑๕ นาที
กาหลง
๑๖
๑๙ นาที
นาโคก
๑๑
๒๑ นาที
ท่าจีน
๕๒
๙ นาที
ชัยมงคล
๑๗
๑๔ นาที
นาดี
๘๐
๘ นาที
ท่าทราย
๙๑
๘ นาที
คอกกระบือ
๔๕
๑๑ นาที
บางน้าจืด
๓๘
๑๒ นาที
พันท้ายนรสิงห์
๖๓
๘ นาที
โคกขาม
๘๒
๘ นาที
บ้านเกาะ
๓๙
๑๒ นาที
บางกระเจ้า
๔๑
๑๕ นาที
บางหญ้าแพรก
๕๑
๑๒ นาที
อาเภอกระทุ่มแบน
ตลาดกระทุ่มแบน
๑๗
๘ นาที
อ้อมน้อย
๑๒๑
๕ นาที
ท่าไม้
๑๙
๘ นาที
สวนหลวง
๒๕
๘ นาที
บางยาง
๔
๑๒ นาที
คลองมะเดื่อ
๔๑
๙ นาที
หนองนกไข่
๖
๑๕ นาที
ดอนไก่ดี
๑๑
๗ นาที
แคราย
๑๗
๑๐ นาที
ท่าเสา
๙
๑๑ นาที

อัตราการโทร
แจ้ง ๑๖๖๙
๕๗
๘๖
๖๘
๘๘
๖๐
๗๑
๗๕
๗๘
๖๖
๖๒
๕๖
๕๐
๕๖
๓๓
๕๕
๗๒
๖๖
๘๔
๕๗
๒๓
๕๐
๓๙
๖๗
๔๖
๗๕
๕๕
๔๒
๖๓

ตาบล
อาเภอบ้านแพ้ว
บ้านแพ้ว
หลักสาม
ยกกระบัตร
โรงเข้
หนองสองห้อง
หนองบัว
หลักสอง
เจ็ดริ้ว
-

จานวนเฉลี่ย/เดือน

๒๓
๒๖
๑๙
๑๐
๘
๗
๗
๘

ระยะเวลาที่รถEMS
ไปถึงจุดเกิดเหตุ
๗
๑๐
๑๕
๒๐
๑๕
๑๑
๑๕
๑๗

นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที

อัตราการโทร
แจ้ง ๑๖๖๙
๕๓
๕๒
๕๐
๕๐
๔๐
๕๐
๔๐
๔๐

พื้นที่ที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าถึงยาก จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจะมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินอยู่ในพื้นที่ เพื่อ
ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉิน ในพื้นที่ ดังนี้
โซนที่ ๑ ท่าฉลอม บางหญ้าแพรก
โซนที่ ๒ ชัยมงคล บ้านบ่อ บางโทรัด กาหลง นาโคก
โซนที่ ๓ หนองนกไข่ บางยาง ท่าไม้
โซนที่ ๔ เจ็ดริ้ว อาแพง สวนส้ม คลองตัน เกษตรพัฒนา
โซนที่ ๕ หลักสี่ โรงเข้ หนองสองห้อง

๓.๒ แนวทางการบริหารงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉิน

ประเด็น
๑. อานาจหน้าที่

แนวทางการบริหาร
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) กาหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

เรื่องการสาธารณสุข

การอนามัยครอบครัวและการ

รักษาพยาบาล มาตรา ๑๗ (๑๙) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการ
จัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด

การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังนั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้

ประกอบพระราชบัญญัติการแพทย์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ วรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินงาน
และบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
๒.การตั้งงบประมาณ

๑. น าแผนงาน/โครงการการแพทย์ฉุกเฉินในแผนพัฒ นาสามปี ไปตั้งจ่ายไว้ในเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง งบประมาณการด าเนิ น งานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหมวดรายจ่ายของรูปแบบ
งบประมาณที่ มี ใ นเทศบั ญ ญั ติ /ข้ อ บั ญ ญั ติ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ อาจตั้ ง
งบประมาณเป็ นเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล โดยถือปฏิบัติตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวั นที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อ ง การตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓. กรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉิน ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจาปี ให้องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พิจ ารณาโอนงบประมาณที่เ หลือ จ่า ย
หรือ ไม่มีค วามจาเป็น ต้อ งจ่า ย ไปตั้ง จ่ายเพื่องานการแพทย์ฉุกเฉินได้ โดยถือปฏิบัติตาม

ประเด็น

แนวทางการบริหาร
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. การจัดหารถปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน

๑. กรณีร ถขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น สามารถซื้ อ
รถยนต์หรือเช่ารถยนต์ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการพัส ดุข อง
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. การดัดแปลงพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓ แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔/ว ๒๒๖๙ ลงวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๔๖
๓. กรณีเป็นรถอาสาสมัคร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้ วิธีการจ้างเหมา
บริการ หรือการเช่ารถยนต์

๔. การเบิกจ่าย

๑. การจ่ายค่าตอบแทน
๑.๑ บุคลากรขององค์กรปกครอง ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ควรจัดทาคาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ อาจจะแยกคาสั่งหรือรวมคาสั่งเดียวกับ
คนนอกก็ได้ ตามดุลพินิจ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ดังนี้
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปว่า ลักษณะงานส่วนใหญ่ทาในสานักงาน หรือลักษณะงานส่วนใหญ่ทานอก
สานักงาน โดยวันธรรมดาชั่วโมงละ ๕๐ บาท ไม่เกิน ๔ ชัว่ โมง และวันหยุดราชการหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ชั่วโมงละ ๖๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗ ชั่วโมง

ประเด็น

แนวทางการบริหาร
๑.๒ บุคลากรภายนอก ได้แก่ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ที่เป็น
อาสากู้ชีพกู้ภัย และอาสาสมัครกู้ชีพ
- อปพร. ที่เป็นอาสากู้ชีพกู้ภัย จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน ๒๐๐ บาท และปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง โดยอ้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ ต้องมีคาสั่งศูนย์ แต่งตั้ง
อปพร. ปฏิบั ติการกู้ชีพ และคาสั่ งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ ปฏิบัติงาน

ซึ่งการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ อปพร. ต้องอยู่ภายใต้โครงการกู้ชีพกู้ภัย ในงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- อาสาสมัครกู้ชีพ หากจ้างเหมาบริการ ให้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน/รายวัน/ราย
ชั่วโมง โดยทาสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที่การทางานให้ชัดเจนเฉพาะบุคคล หรืออุปกรณ์
มีการส่งมอบงานและการตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุ จานวนเงินที่จ้างเหมาให้พิจารณา
จากค่าแรงขั้นต่า และพิจารณาตามสถานะทางการคลังของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัส ดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ค่า น้ ามัน เชื้อเพลิ งและหล่ อ ลื่ น ค่า ซ่อมแซมครุภั ณฑ์และวัส ดุ เป็นไปตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่ วยการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ประเด็น
๕. การอบรมบุคลากร

แนวทางการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ/การอบรมบุคลากร เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
สรุปว่า อบรมบุคคลภายนอกได้ และเบิกค่าใช้จ่าย ๑. เบี้ยเลี้ยง ๒. ค่าที่พัก ๓. ค่าพาหนะได้

๖. ชุดปฏิบัติการ

ค่าชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแต่งกาย ควรเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์
ฉุกเฉิน (หนังสือมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๑ หรือ
หนังสือสั่งการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๗. การได้รับเงินชดเชย
การปฏิบัติงาน

ค่าชดเชยปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน ที่ได้รับจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ ถือเป็น
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งประมาณการรายรับไว้ในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๘๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่ว นที่สุ ด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๖๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง ตอบข้อหารือการ
ดาเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับตาบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ชั้น ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับตาบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ชั้น ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับตาบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ชั้น ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

