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อำนาจหน้าทีข่ องส่วนราขการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๙}
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เรืยน ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทViมหานคร ผูอ้ ำนวยการส่านัก หัวหน้าส่านักงาน ก.ก. หัวหน้าผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานคร ผูช้ ่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
เลขานุการผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ผูอ้ ำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงาน ก.ก. ได้ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๙) ลงวันที่
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ซึง่ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ดอนพิเศษ๑๗๕ง วันที๒
่ ๑ พฤศจิกายน
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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน
และการกำหนดอำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ๗๘)
โดยทีค่ ณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครได้รมติในการประชุม
ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๕ เมือ่ ข้นที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕:๕ และครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๕ เมือ่ ข้นที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
เห็บขอบการจัดตัง้ โรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางชุบเทยนเป็นส่วนราชการใหม่ ระดับกอง สังกัดสำนักการแพทย์
มติ ก.ก. ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๖ เมือ่ ข้นที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ปรับปรุงอำนาจหน้าทีช่ องสำนักการแพทย์
และสมควรยกเลิกชือ่ ส่วนราชการชองสำนักการแพทย์ในส่วนของวิทยาลัยแพทยคาลตร์กรุงเทพมหานคร
และวซิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณย์ เมือ่ งจากพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๘ บัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยโดยเรืยกชือ่ ว่า “คณะนพทยคาสตร'
วชีรพยาบาล', และ “คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้ การุณย์’,
อาศัยอำนาจตามความในมาดรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบัยบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ จังให้แก้ไชเพิม่ เติมประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกำหนดอำนาจหน้าทีช่ องส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวับที่ ๓๑ ตุลาคบ พ.ค. ๒๕๒๘ โดยให้ยกเลิก
ความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ชองประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน
และการกำหนดอำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
ชืง่ แก้ไขเพิม่ เติม โดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกำvr๘ดอำนาจหน้าทีช่ องส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗) ลงข้นที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
และ (ฉบับที่ ๗๑) ลงข้นที่ ๓ กรกฎาคม พ.ค. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
‘'ข้อ ๑๐ สำนักการแพทย์ มีอำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินการให้บริการตรวจรักษา พยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพและบัองกันโรค บริห ารจัดการระบบบริการการแพทย์อกุ เรน การจัดการคึกษา
ติกอบรมและพัฒนาทางวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล
ข้อ ๑๑ สำนักการแพทย์ มีสว่ นราชการดังต่อไปนี้
(๑) สำนักงานเลขานุการ มีอำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับงานสารบรรณและธุรการทัว่ ไป งานช่วยอำนวยการ
และเลขานุการ การประชาสัมพันธ์ งานคลัง การเงนและบัญชี การงบประมาณ การจัดซือ้ จัดจัาง
การบริหารงาบบุคคล งานนิตกิ ารของสำนัก และงานอีน่ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ บความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ
และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ี ทีเ่ กีย่ วข้อง
(๖) กองวิชาการ มีอำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการวางแผน จัดทำแผนและโครงการพัฒนาสาธารณสุข
ของสำนักการแพทย์ กำกับติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาลาธารณสุข ทำภารศึกษาวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร สร้างระบบเครือข่ายสาธารณสุข กำหนดนโยบายและบริหารจัดการ
เกีย่ วกับหลักประกันสุขภาพของประขาขนในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนาบุคคลทัง่ ในและนอกสังกัด
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สำนักการแพทย์ ให้บริการทางวิขาการ ตรวจสอบวิเคราะห์ พิจารณาโครงการและผลงานทางวิชาการ
ค้นคว้าเผยแพร่ผลงาบทางวิชาการ และผลิตสีอ่ เผยแพร่ความรูท้ างการแพทย์ เน้นศูนย์รวบรวมข้อมูล
ทางการแพทย์และสาธารณสุข และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ บ่ื ทิ'เกีย่ วข้อง
(๓) โรงพยาบาลกลาง มีอำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการบำบัดรักษาผูป้ ว่ ย การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและป่องกันโรค ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจยั ทางการแพทย์ และบํฎบิ ัดงานร่วมกัน
หรือสนับลนุนการปฏิบตั งิ าบของส่วนราชการอืบ่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือใต้รบั มอบหมาย และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ี
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(๔) โรงพยาบาลตากสิน มีอำนาจหน้าทีเ่ ข่นเดียวกับโรงพยาบาลกลาง
(๕) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีอำนาจหน้าทีเ่ ข่นเดียวกับโรงพยาบาลกลาง
(๖) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวิคกั ด ชุดนิ ธฺ ,โร อุทศิ มีอำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการ
บำบัด รัก ษาผูป้ ว่ ย การส่งเสริม สุข ภาพอนามัยและป่อ งกัน โรค การพัน ฟูส ขุ ภาพและสมรรถภาพ
บริก ารการแพทย์ฉ กุ เอิน ส่งเสริม สนับสนุน ค้น คว้าและวิจ ยั ทางการแพทย์ ปฏิบตั งิ านร่วนกัน
หรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ าบของส่วนราชการอีน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไต้รบั มอบหนาย และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื
Jทเกย
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(๗) โรงพยาบาลเวชการุณ ย์รศั มิ้ มีอำนาจหน้าทีเ่ ข่นเดียวกับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวิศกั ดิ๋
ชุตบิ ธโร อุทิศ
(๘) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีอ ำนาจหน้าทีเ่ ข่น เดีย วกับ โรงพยาบาล
หลวง'พอ่ ทวิศกั ดิ้ ชุตนิ ธฺ โร อุทิศ
(๙) โรงพยาบาลราชพิพ ฒ
ั น์ มีอ ำนาจหน้าทีเ่ ช่น เดีย วกับ โรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวิค กั ดิ้
ชุดนิ ธโร อุทศิ
(๑๐) โรงพยาบาลสิรนื ธร มีอำนาจหน้าทีเ่ ข่นเดียวกับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวิศทั ด ชุตนิ ธฺ 'โร อุทศิ
(๑๑) ศูนย์บริการการแพทย์ฉกุ เรนกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ ) มีอำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉกุ เอินโนเขตกรุงเทพมหานคร เน้นศูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การ
ให้คำปรืกษาแบะนำต้านปฏิบตั กิ ารการแพทย์ฉกุ เรบ และให้บริการสายด่วนทางการแพทย์ เน้นศูนย์กลาง
ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ สนับสบุนการปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ฉกุ เรนทัง้ ในสถานการณ์ปกติ
และกรณีสาธารณภัย อุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั และวินาศกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการป่องกับและบรรเทา
สาธารณภัย รวมถิงภัยจากการก่อการร้าย ศึกษา วิจยั จัดทำสถิตขิ อ้ มูล และสารสนเทศ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบ'บริการการแพทย์ฉกุ เรน การบริหารจัดการต้านการเงิน
ในระบบการให้บริการการแพทย์ฉกุ เอิน และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วข้อง
(๑๒) โรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทิยน มีอำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการบำบัดรักษาผูป้ ว่ ย
งาบเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป่องกันโรค การพันฟูสขุ ภาพ และสมรรถภาพ
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ส่งเสริม สนับลนุน คันคว้าและวิจยั ทางการแพทย์ ปฏิบตั งิ าบร่วมกับหรือสนับลบุนการปฏิบตั งิ าบของ
สวันราชการอืบ่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมาย และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วข้อง'’
ทัง้ บี้ ไห้มผี ลตัง้ แต่วบั กัดจากวับประกาศใบราชกิจจาบุเบกษาเบันด้นไป
ประกาศ ณ วับท ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
หม่อมราชวงศ์สขุ มุ พันธุ บริพตั ร
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร

