
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

*********************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ เรื่อง การด าเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุมีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 และนายอ าเภอปราสาทได้ลงนามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง การด าเนินงานและการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. 2562 โดยให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ได้ประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ทั้งนี้สามารถสืบค้นรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง 
www.pratadbu.go.th 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ ณ วันที่  1   กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
                                                                               
      
 
         (นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
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องคก์ารบรหิารส่วนต าบลประทดับุ 
 

เรื่อง การด าเนนิงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ

เรื่อง  การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

พ.ศ. 25๖2 
****************************************************************** 

 
 

หลักการ 
 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้บริหารจัดการและด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น ด้วยความพร้อม เหมาะสม และความจ าเป็นของประชาชน  
ในท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้มีข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 

เหตุผล 
 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ .2537  
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท
ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน  จึงได้
ตราข้อบัญญัติ  เรื่องการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบ ุพ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ

เรื่อง  การด าเนนิงานและบริหารจดัการระบบการแพทย์ฉกุเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ

พ.ศ. 25๖2 
******************************* 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง การด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุพ.ศ. 25๖2 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตร 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงตราข้อบัญญัติไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และนายอ าเภอปราสาท ดังต่อไปนี้ 

  ข้อที่ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง การด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุพ.ศ. 25๖2” 

  ข้อที่ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ นับถัดจากวันที่ได้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

  ข้อที่ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบอ่ืน
ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อที่ 4 ในข้อบัญญัตินี้  
   “องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
   “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
   “นายกองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ 
   “การแพทย์ฉุกเฉิน” หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม 
การค้นคว้า การวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และการป้ องกัน 
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน 
   “ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” หมายความว่า ระบบต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้า การวิจัย การป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ฉุกเฉินทั้งหมดเกี่ยวกับ 
การประเมิน การจัดการ การบ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงสภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จนถึงการ
ด าเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบ าบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน จ าแนกเป็นการปฏิบัติการในชุมชน  
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล  
   “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่” หมายความว่า ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินที่ด าเนินงานและบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
   “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยกะทันหัน 
ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการและ
การบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บ หรือ อาการป่วยนั้น 
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   “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลสภากาชาดไทย 
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานพยาบาลอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

   “ปฏิบัติการฉุกเฉิน” หมายความว่า การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การรับรู้ถึง
ภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบ าบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน  
ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดต่อสื่อสาร การล าเลียง หรือขนส่ง
ผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย และการบ าบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

   “ชุดปฏิบัติการ” หมายความว่า ชุดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งมี  4 ระดับ 
คือ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ระดับต้น (BLS) ระดับกลาง (ILS) และระดับสูง (ALS) ซึ่งแต่ละชุด 
จะประกอบด้วย บุคคล พาหนะ อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด และได้ขึ้นทะเบียน
ไว้กับหน่วยปฏิบัติการ 

   “หน่วยปฏิบัติการ” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้แก่ 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานพยาบาล องค์กรมหาชน มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยอื่นๆ ที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

  ข้อที่ 5 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพ้ืนที่ในการให้บริการ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับความช่วยเหลือและรักษาพยาบาล
ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 

  ข้อที่ 6 การด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามภารกิจ ดังนี้ 

(1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 
(2) ส่งเสริมการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
(3) การเฝ้าระวังเหตุและการแจ้งเหตุ 1669 หรือระบบการสื่อสารอื่น 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการในชุมชนหรือพ้ืนที ่
(5) การศึกษาค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรมแก่บุคลากร หน่วยงาน หรือประชาชน 
(6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน 
(7) การประเมิน การจัดการ และการบ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(8) การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดชุดปฏิบัติการ ร่วมหรือสนับสนุน 

การด าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือมอบให้หน่วยงาน มูลนิธิ องค์กรการกุศล หรือองค์กร 
เอกชน เป็นหน่วยปฏิบัติการ จัดชุดปฏิบัติการด าเนินการเพ่ือปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน
และการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ปฏิบัติการ พาหนะฉุกเฉิน และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน  
ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ออกปฏิบัติ การ
ฉุกเฉินตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ รวมทั้งสนับสนุนเครือข่ายระหว่างพ้ืนที่ในภาวะปกติ  
และสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ 
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(9) จัดสัมมนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินในระดับต่างๆ รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถ สามารถช่วยกู้ชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
มากขึ้น สามารถพัฒนาทีมกู้ชีพให้แข็งแกร่ง พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบูรณาการร่ วมกับ 
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม 

(10) ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด 

  ข้อที่ 7 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน  

  ข้อ 8 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ในการออกค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 

   ประกาศ ณ วันที่    1   กรกฎาคม  พ.ศ.  2562      
 
 
 

(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
     
   
 
      เห็นชอบ 
 
 ลงนาม 
  (นายประภาส    ศรีจันทร์เวียง) 
             นายอ าเภอปราสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


