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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๔)
โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครได้มีมติ ในการประชุม
ครั้ งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่ อวั นที่ ๑๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ เห็ นชอบปรั บปรุ งโครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการ
การกํ าหนดอํ านาจหน้ าที่ และกรอบอั ตรากํ าลั งของสํ านั กการแพทย์ เพื่ อให้ มี ความเหมาะสมกั บภารกิ จ
ที่รับผิดชอบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖0 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๙) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๑0
และข้อ ๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑0 สํานักการแพทย์ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดให้มีบริการโรงพยาบาลในการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ
(๒) บริหารและจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อผู้ป่วย เพื่อลดการบาดเจ็บและ
การตายจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย
(๓) จัดการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ สํานักการแพทย์ มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
(๑) สํ านั กงานเลขานุ การ มี อํ านาจหน้ าที่ เกี่ ยวกั บงานสารบรรณและธุ รการทั่ วไป
งานช่ วยอํ านวยการและเลขานุ การ การประชาสั มพั นธ์ การคลั ง การเงิ นและบั ญชี การงบประมาณ
การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง การบริ หารงานบุ คคล งานนิ ติ การของสํ านั ก และงานอื่ นที่ ไม่ ได้ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบ
ของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) กองวิ ชาการ มี อํ านาจหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการวางแผน จั ดทํ าแผนและโครงการพั ฒนา
สาธารณสุขของสํ านั กการแพทย์ กํากับติดตามการดําเนิ นโครงการพัฒนาสาธารณสุข ทําการศึ กษา วิ จั ย
เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร สร้างระบบเครือข่ายสาธารณสุข กําหนดนโยบายและ
บริหารจัดการเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนาบุคคลทั้งในและนอกสังกัด
สํ านั กการแพทย์ ให้ บริ การทางวิ ชาการ ตรวจสอบวิ เคราะห์ พิ จารณาโครงการและผลงานทางวิ ชาการ
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ค้ นคว้ าเผยแพร่ ผลงานทางวิ ชาการ และผลิ ตสื่ อเผยแพร่ ความรู้ ทางการแพทย์ เป็ นศู นย์ รวบรวมข้ อมู ล
ทางการแพทย์และสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) โรงพยาบาลกลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๓.๑) ให้บริการบําบัดรักษาผู้ป่วย
(๓.๒) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค
(๓.๓) ฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ
(๓.๔) บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
(๓.๕) จัดการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
(๓.๖) ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์
(๓.๗) พัฒนางานวิชาการและด้านบริการรักษา
(๓.๘) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(๓.๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(๔) โรงพยาบาลตากสิน มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับโรงพยาบาลกลาง
(๕) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับโรงพยาบาลกลาง
(๖) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ
บําบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ
(๘) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
(๙) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ
(๑0) โรงพยาบาลสิรินธร มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับโรงพยาบาลกลาง
(๑๑) ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ด้ า นปฏิ บั ติ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และให้ บ ริ ก ารสายด่ ว นทางการแพทย์
เป็ น ศู น ย์ ก ลางประสานงานและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
ทั้งในสถานการณ์ปกติและกรณีเกิดสาธารณภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยจากการก่อการร้าย ศึกษา วิจัย จัดทําสถิติข้อมูล
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และสารสนเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
การบริหารจัดการด้านการเงิน ในระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๒) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบําบัดรักษาผู้ป่วย
งานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง”
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖0
พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

