




   ประชากร

 จาํนวนประชากรในเขตเทศบาลเมอืงสระบุรี มทีั้งส้ิน 61,471 คน แยกเป็นชาย 

  31,185 คน เป็นหญงิ 30,286 คน จาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 26,821 ครัวเรือน 

    (ข้อมูล ณ มถุินายน 2560)

   มชุีมชนในเขตเทศบาล จาํนวน 29 ชุมชน



โครงสร้างการกาํหนดส่วนราชการเทศบาลเมอืงสระบุรี

1. สํานักปลดัเทศบาล

2. กองวชิาการและแผนงาน

3. สํานักการคลงั

4. สํานักการช่าง

5. สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

6. สํานักการศึกษา

7. กองสวสัดกิารสังคม

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

9. สํานักการประปา



อาํนาจหน้าทีข่องเทศบาลเมอืงสระบุรี

ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 ภายใต้บังคบัแห่งกฎหมาย 

เทศบาลเมอืง  มหีน้าที ่ต้องทาํเกีย่วกบัด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล ดงันี้

1. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ

2. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร

3. ให้มโีรงฆ่าสัตว์

4. ให้มแีละบํารุงสถานทีท่าํการพทิกัษ์รักษาคนเจ็บไข้

5. ให้มแีละบํารุงทางระบายนํา้

6. ให้มแีละบํารุงส้วมสาธารณะ

7. ให้มแีละบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเดก็



ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542    กาํหนดให้เทศบาล มอีาํนาจและหน้าทีใ่นการให้บริการ

สาธารณะ ดงันี้

1. การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเดก็ สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส

2. การกาํจัดมูลฝอย ส่ิงปฎกิลู และนํา้เสีย

3. การควบคุมการเลีย้งสัตว์

4. การจดัให้มแีละควบคุมการฆ่าสัตว์

5. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั             

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน่ๆ



คณะผู้บริหารเทศบาลเมอืงสระบุรี



นายภาณุพงศ์     ทพิยเศวต

นายกเทศมนตรีเมอืงสระบุรี



นายถาวร     ชัยฤกษ์

รองนายกมนตรีเมอืงสระบุรี



นายจักรพงศ์  ศิริพจนานนท์     

รองนายกเทศมนตรีเมอืงสระบุรี



นายยุทธนินทร์  สุวรรณอาํไพ

ปลดัเทศบาลเมอืงสระบุรี



นายเจษฎา     ชังอนิ

รองปลดัเทศบาลเมอืงสระบุรี



นางสมพศิ     ศิริพฒันาเจริญสุข

รองปลดัเทศบาลเมอืงสระบุรี



นางผ่องศรี  คาํปัญญา

ผู้อาํนวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม



สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เทศบาลเมอืงสระบุรี

เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการดูแลสุขภาพอนามยัของประชาชนในเขตเทศบาล  

รวมถงึการจดัการส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในสภาพทีป่ลอดภยั เอือ้ต่อการดาํรงชีวติอย่าง

มคีวามสุข

วสัิยทัศน์ (Vision)
หน่วยงานคุณภาพ มมีาตรฐานด้านบริการสุขภาพ และการจดัการด้าน

ส่ิงแวดล้อม



พนัธกจิ (Mission)

1. เป็นศูนย์การรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมทิีม่คุีณภาพด้วยความเสมอภาค และมี

ประสิทธิภาพ

2. ดาํเนินการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม เพือ่ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั 

ไร้มลพษิ

3. ให้ประชาชนในเทศบาลได้บริโภคอาหารทีป่ลอดภยั

4. มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาทรัพยากรบุคคล และระบบการบริการอย่างต่อเน่ือง

5. ให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก ซ่ึงครอบคลุมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ        

6. การป้องกนั และควบคุมโรค เพือ่คุณภาพชีวติที่ดขีองประชาชน













อตัราตายดว้ยโรค Stroke ต่อประชากรแสนคน ขอ้มลูปี 2554 – 2556 จาํแนก

ตามเขตบริการสาธารณสุข





อตัราตายดว้ยโรค IHD ต่อประชากรแสนคน ขอ้มูลปี 2554 – 2556 จาํแนกตาม

เขตบริการสาธารณสุข



อตัราตายดว้ยโรค IHD ต่อประชากรแสนคน ขอ้มูลปี 2554 – 2556 จาํแนกตามราย

จงัหวดัในเขตบริการสาธารณสุข 4



อตัราตายดว้ยโรค CVD ต่อประชากรแสนคน ขอ้มูลปี 2554 – 2556 จาํแนกตาม

เขตบริการสาธารณสุข



อตัราตายดว้ยโรค CVD ต่อประชากรแสนคน ขอ้มูลปี 2554 – 2556 จาํแนกตามราย

จงัหวดัในเขตบริการสาธารณสุข 4



อตัราตายดว้ยโรค CVD ต่อประชากรแสนคน ขอ้มูลปี 2554 – 2556 จาํแนกตามราย

จงัหวดัในเขตบริการสาธารณสุข 4



อตัราตายดว้ยโรคหลอดเลือดหวัใจ(I20-I25)ต่อประชากรแสนคน ขอ้มลูปี 2555 – 2558 

จาํแนกตามเขตบริการสาธารณสุข 





โครงการสุขภาพด ี โอกาสด ี มไีด้ถงึบ้าน











โครงการสุขภาพดี โอกาสดี มีไดถึงบาน



โครงการสุขภาพดีโอกาสดีมีไดถึ้งบา้น

• ปี 2554 

• มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ                                 จาํนวน        912  คน

• พบผลนํ้าตาลในกระแสเลือดเกิน 120      จาํนวน       353   คน

• ผลHbA1C ผดิปกติ                            จาํนวน      155   คน



โครงการสุขภาพดีโอกาสดีมีไดถึ้งบา้น

• ปี 2556

• มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ                               จาํนวน        3,117  คน

• ผลตรวจปลายน้ิวมือ

• นํ้าตาลเกิน120 มก%                           จาํนวน           780  คน

• ไตรกลีเซอไรดเ์กิน 150 จาํนวน           455  คน

• คลอเลสเตอรอลเกิน200 จาํนนว            475  คน



โครงการสุขภาพดีโอกาสดีมีไดถึ้งบา้น

• ปี 2559

• มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ                               จาํนวน        13,385  คน

• รายใหม่      จาํนวน          1,661 คน

• ผลตรวจปลายน้ิวมือ

• นํ้าตาลเกิน126 มก%                           จาํนวน           991  คน

• ไตรกลีเซอไรดเ์กิน 150 จาํนวน          647   คน

• คลอเลสเตอรอลเกิน200 จาํนนว          784   คน



โครงการออกกาํลงักายเพือสุขภาพของบุคลากรเทศบาล

เมืองสระบุรี



โครงการออกกาํลงักาย



โครงการส่งเสริมสุขภาพจติผู้สูงอายุและปฏบิัตธิรรม 

(ค่ายสุขภาพแพทย์วถิธีรรม)



จดัอบรมใหค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพสูงอายุ







โครงการแพทยว์ถีิธรรม



โครงการแพทยว์ถีิธรรม









โครงการสุขภาพด ีวถิธีรรม

(ตามหลกัแพทย์วถิธีรรม)





โครงการแพทยว์ถีิธรรม



โครงการแพทยว์ถีิธรรม







โครงการแพทยว์ถีิธรรม

• ปี 2559

• มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใหญ่  1  คร้ัง                 จาํนวน        536      คน

• ปี 2560

• มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ยอ่ย  4  คร้ัง  8  ชุมชน  จาํนวน       400      คน

• มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใหญ่  1  คร้ัง                  จาํนวน       300       คน



โครงการตานภัยมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
สตรีกลุมเส่ียงในเขตเทศบาลเมอืงสระบุรี ประจําป 2555



โครงการตานภัยมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
สตรีกลุมเส่ียงในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 



โครงการตานภัยมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
สตรีกลุมเส่ียงในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 

• ปี 2554

• 23  ชุมชน   จาํนวน  796  คน  ปกติ  625  คน  ผดิปกติ  151  คน

• ปี 2555

• 29  ชุมชน   จาํนวน  886  คน ปกติ  739  คน  ผดิปกติ  147  คน

• ปี 2556

• 29  ชุมชน   จาํนวน  700  คน ปกติ  587  คน  ผดิปกติ  113  คน
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