
๑ 

 

แนวทางการบริหารงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

    นายสุรศักดิ์ แป้นงาม 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ประเด็น แนวทางการบริหาร 
๑.  อ านาจหน้าที่           พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙)  ก าหนดให้  
เทศบาลเมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง  เรื่อง  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว   และการ
รักษาพยาบาล  และมาตรา ๑๗ (๑๙)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถ
ด าเนินการได้ประกอบพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาตรา ๓๓  วรรคสอง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ด าเนินงานและ
บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

๒.  การตั้งงบประมาณ      ๑.  น าแผนงาน/โครงการการแพทย์ฉุกเฉินในแผนพัฒนาสามปี  ไปตั้ง
จ่ายไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
     ๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งงบประมาณด าเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉินในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
หมวดรายจ่ายของรูปแบบงบประมาณที่มีในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรืออาจตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน  องค์กรการกุศล  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔  ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
      



๒ 

 

ประเด็น แนวทางการบริหาร 
๒.  การตั้งงบประมาณ (ต่อ) ๓.  กรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉิน ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาโอน
งบประมาณที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจ าเป็นต้องจ่าย  ไปตั้งจ่ายเพ่ืองาน
การแพทย์ฉุกเฉินได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓.  การจัดหารถปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน 

๑.  กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส า ม า ร ถ ซื้ อ ร ถ ย น ต์ ห รื อ เ ช่ า ร ถ ย น ต์   โ ด ย ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๓  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     ๒.  การดัดแปลงพัสดุประเภทครุภัณฑ์  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๓  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  ๐๘๐๔/ว ๒๒๖๙  ลงวันที่  ๔  
กรกฎาคม  ๒๕๔๖ 
     ๓.  กรณีเป็นรถอาสาสมัคร  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาใช้
วิธีการจ้างเหมาบริการหรือการเช่ารถยนต์    

๔.  การเบิกจ่าย ๑.  การจ่ายค่าตอบแทน 
         ๑.๑  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างตามภารกิจ  ควรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่  อาจจะแยกค าสั่งหรือรวมค าสั่งเดียวกับคนนอกก็ได้  ตาม
ดุลพินิจ  โดยสามารถเบิกจ่ายได้  ดังนี้ 
                 -  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒  ลงวันที่  ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สรุป  ลักษณะงานส่วนใหญ่ท าในส านักงานหรือลักษณะงานส่วนใหญ่ท านอก
ส านักงาน  โดยวันธรรมดาชั่วโมงละ ๕๐ บาท  ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง  และ
วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  ชั่วโมงละ ๖๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๗ 
ชั่วโมง 



๓ 

 

ประเด็น แนวทางการบริหาร 
๔.  การเบิกจ่าย (ต่อ)         ๑.๒  บุคลากรภายนอก  ได้แก่  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) ที่เป็นอาสากู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครกู้ชีพ 
                (๑)  อปพร. ที่เป็นอาสากู้ชีพกู้ภัย  จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 
๒๐๐ บาท  และปฏิบัติ งานไม่น้ อยกว่ า  ๘  ชั่ ว โมง  ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  ที่   มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕  ลงวันที่  ๑๗ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ เรื่อง   การตั้ งงบประมาณและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) และต้องมีค าสั่งศูนย์แต่งตั้ง อปพร. ปฏิบัติการกู้ชีพและ
ค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงาน  ซึ่งการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้ อปพร. ต้องอยู่ภายใต้โครงการกู้ชีพกู้ภัยในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย     
                 (๒)  อาสาสมัครกู้ชีพ  หากจ้างเหมาบริการ  ให้ปฏิบัติงาน
เป็นรายเดือน/รายวัน/รายชั่วโมง  โดยท าสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที่การ
ท างานให้ชัดเจนเฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ์  มีการส่งมอบงานและการตรวจ
รับงานตามระเบียบพัสดุ  จ านวนเงินที่จ้างเหมาให้พิจารณาจากค่าแรงขั้น
ต่ าและพิจารณาตามสถานะทางการคลังของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙)  
พ.ศ. ๒๕๕๓  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒  
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๒.  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙)  
พ.ศ. ๒๕๕๓  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๘    
   

 



๔ 

 

 

ประเด็น แนวทางการบริหาร 
๕.  การอบรมบุคลากร      ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ/การอบรมบุคลากร  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๙  สรุปว่า  อบรมบุคคลภายนอกได้และ
เบิกค่าใช้จ่าย  ๑. เบี้ยเลี้ยง   ๒. ค่าท่ีพัก   ๓. ค่าพาหนะได้ 

๖.  ชุดปฏิบัติการ      ค่าชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแต่งกาย ควรเป็นไปตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน  (หนังสือมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ฉบับที่  ๑  หรือหนังสือสั่ งการด าเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่   มท  ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๗  ลงวันที่   ๑๙  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๑  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และ
แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง  ( ฉ บั บ ที่  ๓ )   พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๓   แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๗.  การได้รับเงินชดเชยการปฏิบัติงาน      ค่าชดเชยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน  ที่ได้รับจากสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ  ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยตั้ง
งบประมาณการรายรับไว้ ในหมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๙๑.๓/ว ๒๘๒๖  ลงวันที่  
๑๗  กันยายน  ๒๕๕๓  เรื่อง  การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๙๑.๓/ว ๖๕๘  ลงวันที่  ๒๕  
มกราคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  ตอบข้อหารือการด าเนินงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

 


