
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
ที่  ๔๗๗ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
................................................ 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดตั้งหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนในการรับ-ส่งผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน ก่อนถึง
โรงพยาบาล ตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และได้จัดส่งบุคคลที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์         
เข้ารับการอบรม เพ่ือให้บริการประชาชนในเขตต าบลหนองข่าและพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยเปิดให้บริการตลอด           
๒๔  ชั่วโมง 

 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  
และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒ แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย,  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา  ๑๖ ถึง ๑๗ , และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๔๗ , ประกาศ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องการเบิกจ่ายเพ่ือใช้จ่ายสนับสนุนการดูแลและรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน   
ลงวันที ่ ๙  กุมภาพันธ ์ ๒๕๔๘  และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
ประกอบด้วย 
        ๑.๑ นายอัมพร       เหง้ากอก       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า   ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นายวิจิตร       หนูหล้า      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า         กรรมการ 
     ๑.๓ นายสุเทพ       พาเก่าน้อย     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า         กรรมการ 
     ๑.๔ จ่าสิบโทสมพร  เจรญิฤทธิ์      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า              กรรมการ 
     ๑.๕ นายประมวล   ริมประนาม     ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
     ๑.๖  นางสาววิมลศรี  แก้วขวาน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รักษาราชการแทน 
           ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        กรรมการ 
     ๑.๗ นางสาวนนทิยา  ขามธาตุ       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    กรรมการและเลขานุการ 

 
/มีหน้าที่  ดังนี้... 

 

 



 
มีหน้าที่  ดังนี้ 

๑. พิจารณาสนับสนุนนโยบายการจัดระบบบริการทางการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล 
๒. อ านวยการควบคุมก ากับและติดตามการด าเนินงานการจัดระบบบริการทางการแพทย์ 
๓. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองข่า 
๔. พิจารณาสนับสนุนความต้องการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า               

เพ่ือน าผลไปใช้ในการวางแผนต่อไป 
๕. พิจารณาสนับสนุนหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดระบบบริการทางการแพทย์ฯ 
๖. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ เพ่ือรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานหน่วยกู้ชีพต าบลบ้านค้อ ประกอบด้วย 
     ๒.๑ จ่าสิบโทสมพร    เจริญฤทธิ์     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า     ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นายประมวล      รมิประนาม     ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
     ๒.๓  นางสาววิมลศรี  แก้วขวาน้อย    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รักษาราชการแทน 
              ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม              กรรมการ  
     ๒.๔ จ่าสิบเอกเปรมศักดิ์  สีเดือน       หัวหน้าชุดปฏิบตัิการ        กรรมการ 
     ๒.๕ นางสาวนนทิยา      ขามธาตุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ดังนี้ 

๑. ก าหนดนโยบายการจัดระบบบริการทางการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล 
๒.  จัดท าแนวทางการจัดระบบบริการการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล 
๓.  จัดท าท าแผนปฏิบัติงานการระยะ  ๑ - ๓ ปี  ของท้องถิ่นในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
๔.  จัดท าหลักเกณฑ์การออกปฏิบตัิงานของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารสว่นต าบลหนองข่า 
๕.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และสนับสนุนการเบิก-จ่าย งบประมาณเป็นค่าตอบแทนพนักงานขับรถ EMS 

และ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทุกเดือน 
๖.  จัดเตรียม/จัดหา  สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพ  เช่น  อาคารสถานที่  อุปกรณ์

เครื่องแบบ  สิ่งจ าเป็นต่าง ๆ  
๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  ดังนี้ 

          ๗.๑ ประเมินผลความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ 
          ๗.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกู้ชีพ 
          ๗.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ 
      ๘. สรุปผลการด าเนินงานให้คณะผู้บริหารทราบทุกเดือน 
      ๙. ประชาสัมพันธ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง 
 

/๓. คณะกรรมการ... 



 
     ๓. คณะกรรมการปฏิบัติงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   ประกอบด้วย 
 ๓.๑ จ่าสิบเอกเปรมศักดิ์  สีเดือน           อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์/หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
 ๓.๒ นายสัญชัย  ฦาชา  พนักงานขับรถ EMS / หัวหน้าทีมที่ ๑ 
 ๓.๓ นายคมกฤษ  อุดมบัว  พนักงานขับรถ EMS / หัวหน้าทีมที่ ๒ 
 ๓.๔ นายต่วน  มัดหา  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทีมท่ี ๑ 
 ๓.๕ นายกาน  หงส์บินมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทีมท่ี ๑ 
 ๓.๖ นายอัมพร  พลภักดี  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทีมท่ี ๑ 
 ๓.๗ นายบุญเทียม กอตาดโตน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทีมท่ี ๑ 
 ๓.๘ นายตระกูล  หมู่ศรีจร  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทีมท่ี ๑ 
 ๓.๙ นายค าบ่อ  หนูหล้า  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทีมท่ี ๒ 
 ๓.๑๐ นายมานิตย์ รองเมือง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทีมท่ี ๒ 
 ๓.๑๑ นายอนุชา  บุราณรักษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทีมท่ี ๒ 
 ๓.๑๒ นายอ่อนศรี หาวิชา  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทีมท่ี ๒ 
 ๓.๑๓ นายค าพันธ์ ปลื้มประสาน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ทีมท่ี ๒ 
 ๓.๑๔ นางสาวนนทิยา      ขามธาตุ เลขานุการและประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที่   ดังนี้ 

๑. ออกให้บริการช่วยเหลือรับ-ส่ง   ผู้ป่วยบาดเจ็บ – ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัย
ตามท่ีได้รับแจ้ง/ได้รับอนุญาตจากศูนย์สื่อสาร – สั่งการ ๑๖๖๙  โดยตรงตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๒. บันทึกและรายงานการออกปฏิบัติงานตามแบบบันทึกทุกครั้งที่มีการออกปฏิบัติงาน 
๓. สอบถาม/ติดตามผลการรักษา  วันอยู่รักษาในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยทุกรายที่ให้บริการ 
๔. สรุปผลการปฏิบัติงาน  รายงานที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาอุปสรรค   และข้อเสนอแนะให้คณะผู้บริหารทราบ

ทุกเดือน 
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมและเพียงพอต่อปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 

    ๖. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  ข้อก าหนดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  
โดยเคร่งครัด 

    ๗. หัวหนา้ชุดปฏิบัติการเป็นผู้เบิก-จ่าย วสัดุอุปกรณ์ส าหรับหน่วยหนว่ยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นผู้ก ากับ 
ดูแลและวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 
        ๘. ประชาสัมพันธ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 

/ให้ผู้ที่รับแต่งตั้ง... 



 

ให้ผู้ที่รับแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  รับผิดชอบต่อหน้าที่และเสียสละ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น  และเป็นผลดีต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่    ๑    เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๒   เป็นต้นไป 

  สั่ง    ณ   วันที่   ๘   เดือน ตลุาคม    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

              (ลงชื่อ)   นายอัมพร    เหง้ากอก  

                         (นายอัมพร     เหง้ากอก) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 

 


