
 
 

บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
 

               ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้โรงพยาบาลชุมชน มีอ านาจหน้าที่ ข้อที่ ๒๑ ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพื้นที่อ าเภอ  
(๒) ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  
(๓) ก ากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ    
     เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครอง 

                          ผู้บรโิภคด้านสุขภาพ  
                     (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ให้เป็นไปตาม  
                          นโยบายของกระทรวง  
                     (๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารด้านสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  

           (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
                โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ขนาด ๖๐ เตียง            
เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  แบ่งการให้บริการ  ดังนี้ 
           - ให้บริการตรวจรักษาโรค วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลาราชการ ๐๘.๐๐ –๑๖.๐๐ น.  
           - เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ผู้คลอด ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง ผ่านโทรศัพท์หมายเลข ๑๖๖๙ 
 

 ๑.งานบริการผู้ป่วยนอก  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 ๒.คลินิกกายภาพบ าบัด ให้บริการ 
วัน/เวลาราชการ : วันจันทร์ - ศุกร์  เปิดให้บริการเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
นอกเวลาราชการ : วันอังคาร , วันพฤหัสบดี  เปิดให้บริการเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
                         วันเสาร ์ เปิดให้บริการเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 ๓.คลินิกเฉพาะโรค ให้บริการ 
วันจันทร์ คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปิดให้บริการเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันอังคาร  คลินิกหญิงตั้งครรภ์และตรวจอัลตราซาวด์โดยแพทย์ เปิดให้บริการเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันพุธ / ทุกวันพุธแรกของเดือน คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.น. โทร ๐๔๕-๓๙๙๑๑๒ ต่อ ๑๑๓ 
วันพฤหัสบดี คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปิดให้บริการเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันศุกร์ คลินิกจิตเวช เปิดให้บริการเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 ๔.งานทันตกรรม 
วัน/เวลาราชการ  : วันจันทร์ - ศุกร์  เปิดให้บริการเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
นอกเวลาราชการ : วันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
                         วันเสาร ์- อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 ๕.งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
วันจันทร์ ฝากครรภ์รายใหม่ เปิดให้บริการเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
วันอังคาร การวางแผนครอบครัว เปิดให้บริการเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
วันพุธที่ ๒ และ ๔ ของเดือน ฉีดวัคซีนเด็ก เปิดให้บริการเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
วันศุกร์ ฝากครรภ์รายเก่า เปิดให้บริการเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 



 ๖.ขั้นตอนการรับบริการ 
บัตรใหม่ 
๑. กรอกประวัติใหม่ 
๒. ยื่นบัตรประชาชน  บัตรแสดงสิทธ์การรักษาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดเด็ก) หรือ ทะเบียนบ้าน 
๓. รับบัตรคิว 
๔. ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน 
๕. นั่งรอเรียกคิว 
บัตรเก่า 
๑. ยื่นบัตร รพ. ศรีเมืองใหม่ บัตรแสดงสิทธ์การรักษา บัตรประชาชน **ต้องน ามาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ 
๒. รับบัตรประชาชน 
๓. ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน 
๔. นั่งรอเรียกคิว 

๗. โรคอัมพฤกษ์ ทุกนาที คือ  “ชีวิต”เร็วก็รอด ปลอดอัพพาต 
ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้มาโรงพยาบาลทันที 

*ปากเบี้ยว ทันที 
*แขน ขา ไม่มีแรง ทันที 
*พูดไม่ชัด คิดค าพูดไม่ออก ทันที 

ให้รีบไปแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้าน    หรือโทร  1669 
ท าไมต้องมาโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 
๑. โรคอัมพาตรักษาเร็ว  จะให้มีผลการรักษาดีกว่ามาช้า 
๒. สมองส่วนที่ก าลังขาดเลือดมาเลี้ยง  เลือดจะกลับมาเลี้ยงดีขึ้น 
๓. อาการอัมพาตมีโอกาสหายเป็นปกติ 

ขอค าปรึกษา ค าแนะน า มีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน  
  ๑. เวปไซต์ของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ www.smmhospitail.com , Social media : โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

๒. ตู้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าติ/ชม จ านวน ๖ ตู้ ตึกผู้ป่วยนอกบริเวณหน้าห้อง X-ray , หน้าตึกผู้ป่วยใน  
อาคารแพทย์แผนไทย ,  อาคารกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม , อาคารสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และคลินิกพิเศษ 

๓. จดหมาย/ไปรษณีย์ ถึง หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ๑๐๓ หมู่ที่ ๑๕ ถนนอินทนิน ต าบลนาค า  อ าเภอ
ศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๕๐ 

๔. โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๙๙๑๑๒ ต่อ ๑๑๖ หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ในเวลา
ราชการ 

๕. เบอร์โทรศัพทส์ายตรงรับข้อร้องเรียน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  ๐๘๗ - ๓๗๗๐๐๐๕ 
รับข้อร้องเรียน : ระบบบริการ ๐๘๑ – ๒๖๖๔๘๓๙ (หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล)   
รับข้อร้องเรียน : ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ๐๙๕ – ๖๑๐๑๘๐๔  (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)  

๖. โทรสาร ๐๔๕-๓๙๙๑๑๒ ต่อ ๑๐๓  
๗. ติดต่อด้วยตนเอง ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ หน่วยงานสิทธิบัตร ตึกผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ  

 
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
 

http://www.smmhospitail.com/


 

 

                     ทราบ/อนุญาต 
 
 

 (นายณัฐนนท์   พีระภาณุรักษ์) 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

                                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  อ าเภอศรีเมืองใหม่   จังหวัดอุบลราชธานี    
ที ่อบ  ๐๐๓๒.๐๐๑(๑)/๑๖๑๘                              วันที่  ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๔ 
เรื่อง  บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
     

                  ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ที่มี
มติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) นั้น 
         

                  เพ่ือให้กระบวนการด าเนินการเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่                  
เป็นปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปสามารถตรวจดูได ้ จึงออกประกาศบทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 
๙ วรรคหนึ่ง (๘) และขออนุญาตเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และติดบอร์ดประกาศกลางของโรงพยาบาล 
เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
                                

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
                        (นายชัยณรงค์  แสงแดง) 
                                                               รก.นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
                                                                   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
             
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    
 

วัน/เดือน/ปี  :         ๑   ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                    . 
       

หัวข้อ :     บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่                                                     . 
                             

รายละเอียดข้อมูล :     บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วน
ราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐                                                             . 
 

Link  ภายนอก :     ระบบ  MITAS   ( https://sl.moph.go.th/0foG8apJ.)                                   . 

 

หมายเหตุ :                                                                                                             .                                                                                                                         
.                                                                                                                          . 
.                                                                                                                          . 
.                                                                                                                          . 
    
 
                                      

                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
                      (นายชัยณรงค์  แสงแดง)                             (นายณัฐนนท์   พีระภาณุรักษ์)                                      
                รก.นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
                   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                          วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                 วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔                    
  

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
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